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Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής

Ο αντισεισμικός σχεδιασμός εφαρμόστηκε στα κτίρια πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι στις γέφυρες. Οι
λόγοι είναι πολλοί. Κατ’ αρχάς, ο αντισεισμικός σχεδιασμός αφορά κυρίως τα βάθρα και
δευτερευόντως το φορέα καταστρώματος. Γενικά, όμως, δίνεται πολύ περισσότερη προσοχή στο
φορέα καταστρώματος σε σχέση με τα βάθρα, διότι αφενός επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τη
λειτουργία και το συνολικό κόστος της γέφυρας αφετέρου ο σχεδιασμός και η κατασκευή του
είναι πιο απαιτητική. Παραδοσιακά έχουν μικρότερη προτεραιότητα ζητήματα που άπτονται της
σεισμικής συμπεριφοράς, γιατί αφορούν τα λιγότερο σημαντικά μέλη της γέφυρας. Κατά
δεύτερον, αρκετές γέφυρες δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε σεισμούς: οι γέφυρες μεγάλων
ανοιγμάτων –ο σχεδιασμός και η κατασκευή των οποίων παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία– είναι
πολύ εύκαμπτες και οι μεγάλες περίοδοι ταλάντωσής τους βρίσκονται εκτός του εύρους των
συχνοτήτων που περιέχουν οι συνηθισμένες εδαφικές κινήσεις. Στο άλλο άκρο, οι γέφυρες μικρού
μήκους με ένα ή λίγα ανοίγματα συνήθως ακολουθούν την εδαφική κίνηση με μικρή καταπόνηση
και παρουσιάζουν μόνο ελαφρές βλάβες. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των
δικτύων μεταφορών, των προτεραιοτήτων αναφορικά με τις χρήσεις γης –κυρίως στις αστικές
περιοχές– και της ευαισθητοποίησης γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, ο τομέας της
γεφυροποιίας έχει διευρυνθεί. Πέρα από μικρού μήκους γεφυρώσεις ποταμών, φαραγγιών ή
άλλων φυσικών εμποδίων, καθώς και τις άνω ή κάτω διαβάσεις αυτοκινητόδρομων, που
αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο του τομέα, περιλαμβάνονται πλέον κοιλαδογέφυρες
μεγάλου μήκους με πολλά ανοίγματα και πολυάριθμα βάθρα, οι οποίες συχνά διασχίζουν περιοχές
με διαφορετικές εδαφικές συνθήκες. Οι σοβαρές βλάβες που υπέστησαν στους σεισμούς της
Loma Prieta το 1989 και του Kobe το 1995 απέδειξαν πόσο τρωτά είναι τέτοιου είδους έργα στους
σεισμούς. Πιο πρόσφατα σεισμικά γεγονότα επιβεβαίωσαν πόσο σημαντικός είναι ο ορθός
αντισεισμικός σχεδιασμός των γεφυρών (ή η έλλειψή του).
Χάρη σε όλα τα παραπάνω, τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον
αντισεισμικό σχεδιασμό των γεφυρών. Πλέον μπορεί να ειπωθεί με αρκετή βεβαιότητα ότι το
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επίπεδο τεχνογνωσίας του αντισεισμικού σχεδιασμού γεφυρών πλησιάζει αυτό των κτιρίων, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κανονισμών και πρακτικών σχεδιασμού. Στην Ευρώπη,
όπου ακόμα και οι χώρες με μέτρια έως υψηλή σεισμικότητα του Νότου δε διέθεταν σύγχρονους
αντισεισμικούς κανονισμούς, αναπτύχθηκε το EN 1998-2:2005 ως ένα σύγχρονο και
ολοκληρωμένο πρότυπο αντισεισμικού σχεδιασμού, ισάξιο με αυτά της Καλιφόρνιας ή της
Ιαπωνίας.
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 είναι αρκετά εξελιγμένο όσον αφορά το επίπεδο της
τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας αντισεισμικής προστασίας, όχι μόνο σε σχέση με την
προϋπάρχουσα κατάσταση σε εθνικό επίπεδο, αλλά ακόμα και σε σχέση με άλλα μέρη του νέου
Ευρωπαϊκού Προτύπου για τον αντισεισμικό σχεδιασμό (EN-Ευρωκώδικας 8), τα οποία
πραγματεύονται άλλους τύπους έργων πολιτικού μηχανικού. Η ορθή χρήση του επαφίεται στην
ευρωπαϊκή κοινότητα των μηχανικών που ασχολούνται με τον αντισεισμικό σχεδιασμό, προς
όφελος της αντισεισμικής προστασίας των καινούριων γεφυρών στην Ευρώπη αλλά και της
ανταγωνιστικότητάς της σε επαγγελματικό επίπεδο σε άλλες σεισμικές περιοχές του κόσμου. Ο
συγκεκριμένος Οδηγός Σχεδιασμού επιδιώκει να βοηθήσει τους μηχανικούς να εξοικειωθούν με
το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, να το αξιοποιήσουν στο έπακρο και να το εφαρμόσουν για το
σχεδιασμό οικονομικών γεφυρών.
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] εστιάζει αποκλειστικά στον αντισεισμικό σχεδιασμό
καινούριων γεφυρών. Αναφέρεται σε γέφυρες των οποίων ο φορέας καταστρώματος συνδέεται με
κατακόρυφα ή σχεδόν κατακόρυφα βάθρα και ακρόβαθρα από σκυρόδεμα ή χάλυβα. Ο
αντισεισμικός σχεδιασμός καλωδιωτών ή τοξωτών γεφυρών καλύπτεται μόνο εν μέρει, ενώ δεν
καλύπτεται καθόλου ο αντισεισμικός σχεδιασμός κρεμαστών, ξύλινων (για την ακρίβεια με
ξύλινα βάθρα) ή από τοιχοποιία, κινητών ή πλωτών γεφυρών. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8
καλύπτει επίσης το σχεδιασμό γεφυρών με σεισμική μόνωση.
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Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα κτίρια, των οποίων η σεισμική αποτίμηση και ενίσχυση
καλύπτεται στον Ευρωκώδικα 8 [3], στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 δεν εξετάζονται καθόλου οι
υπάρχουσες γέφυρες.
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2

Απαιτήσεις επιτελεστικότητας και κριτήρια συμμόρφωσης

2.1

Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών με βάση την επιτελεστικότητα

Παραφράζοντας –συγκεκριμένα για τις ανάγκες του αντισεισμικού σχεδιασμού γεφυρών– το fib
Model Code 2010 [6], η σεισμική επίδοση μιας γέφυρας αφορά στη συμπεριφορά της υπό
σεισμική δράση: η γέφυρα πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται και να συντηρείται έτσι
ώστε να συμπεριφέρεται ικανοποιητικά και μέσα σε ένα λογικό οικονομικό πλαίσιο σε περίπτωση
σεισμού κατά την κατασκευή και τη λειτουργία της. Ειδικότερα, η γέφυρα πρέπει:
 -να παραμείνει κατάλληλη για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε,
 να ανταπεξέρχεται σε εξαιρετικά σπάνιες, ενδεχόμενες, καθώς και συχνές σεισμικές
δράσεις, που είναι πιθανόν να συμβούν κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της, και να
αποφεύγονται βλάβες, σε περίπτωση σπάνιου σεισμού, δυσανάλογες της αιτίας που τις
προκάλεσε,
 να συμβάλλει θετικά στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη
παραμέτρους όπως τη φύση, την κοινωνία, την οικονομία και την ευημερία.
Κατ’ αναλογία, ο Πρότυπος Κανονισμός fib 2010 [6] αναφέρει τρεις κατηγορίες
επιτελεστικότητας:
 Λειτουργικότητα: η ικανότητα της γέφυρας και των δομικών της στοιχείων να
συμπεριφέρονται ικανοποιητικά και με τον απαραίτητο βαθμό αξιοπιστίας για κανονική
χρήση μετά ή ακόμα και κατά τη διάρκεια σεισμικών γεγονότων που αναμένονται κατά
τη διάρκεια ζωής της γέφυρας.
 Ασφάλεια: η ικανότητα της γέφυρας και των δομικών της στοιχείων να εγγυηθούν
συνολική

ευστάθεια,

επαρκή

παραμορφωσιμότητα

και

αντοχή

σε

περίπτωση

ενδεχόμενων, σπάνιων ή εξαιρετικά σπάνιων σεισμικών δράσεων, με τον κατάλληλο
βαθμό αξιοπιστίας για τις προδιαγεγραμμένες περιόδους αναφοράς.
 Βιωσιμότητα: η ικανότητα της γέφυρας να συμβάλλει θετικά στην ικανοποίηση
σύγχρονων αναγκών της ανθρωπότητας, ως προς τη φύση, την κοινωνία και τον
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άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να
καλύψουν τις ανάγκες τους με παρόμοιο τρόπο.
Στο σχεδιασμό με βάση την επιτελεστικότητα η γέφυρα σχεδιάζεται έτσι ώστε να
συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο καθ’ όλον τον κύκλο ζωής της· η επιτελεστικότητα
της γέφυρας αξιολογείται ελέγχοντας τη συμπεριφορά της σε σχέση με καθορισμένες απαιτήσεις,
οι οποίες με τη σειρά τους βασίζονται στις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων φορέων για την
επιτελεστικότητα της γέφυρας και την απαιτούμενη διάρκεια ζωής της. Ο σχεδιασμός με βάση την
επιτελεστικότητα μιας καινούριας γέφυρας ολοκληρώνεται όταν αποδειχθεί ότι ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις επιτελεστικότητας που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη
βιωσιμότητα. Εάν η επιτελεστικότητα ενός φορέα ή ενός δομικού στοιχείου κριθεί ανεπαρκής,
τότε λέμε ότι έχουμε «αστοχία».
Οι Ευρωκώδικες εισάγουν Οριακές Καταστάσεις προκειμένου ο σχεδιασμός με βάση την
επιτελεστικότητα να εξασφαλίζει λειτουργικότητα και ασφάλεια [5]. Οι Οριακές Καταστάσεις
επισημαίνουν το όριο μεταξύ επιθυμητής και μη επιθυμητής συμπεριφοράς του φορέα συνολικά ή
ενός μέλους του: πέρα από μια Οριακή Κατάσταση μία ή περισσότερες απαιτήσεις
επιτελεστικότητας δεν ικανοποιούνται πλέον. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον αντισεισμικό σχεδιασμό, οι
Οριακές Καταστάσεις ορίζονται για όλες τις παροδικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας
ή κατασκευής της γέφυρας όπου ο σεισμός δρα σε συνδυασμό με σχετικές μόνιμες ή παροδικές
δράσεις, ή περιβαλλοντικές επιρροές. Οι Οριακές Καταστάσεις αντιστοιχούν σε διακριτές
αναπαραστάσεις της απόκρισης του φορέα υπό ορισμένη έκθεση, η οποία έχει συσχετιστεί με
συγκεκριμένες απώλειες/βλάβες. Πρακτικά, χρησιμοποιούνται απλοποιημένα προσομοιώματα για
την έκθεση και την απόκριση του φορέα [6].
Οι Ευρωκώδικες αναγνωρίζουν [5]:
 Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας [Serviceability Limit States (SLSs)],
 Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας [Ultimate Limit States (ULSs)].
Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας είναι αυτές πέρα από τις οποίες δεν ικανοποιούνται
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πλέον προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις για τη γέφυρα ή τα δομικά στοιχεία της σχετικές με την
κανονική χρήση της γέφυρας. Εάν επιφέρουν μόνιμη τοπική βλάβη ή μη αποδεκτές μόνιμες
παραμορφώσεις, το αποτέλεσμα της υπέρβασης των Οριακών Καταστάσεων Λειτουργικότητας
είναι μη αναστρέψιμο. Η περίπτωση αυτή θεωρείται αστοχία λειτουργικότητας και μπορεί να
απαιτείται επισκευή ώστε να αποκατασταθεί η καταλληλότητα για χρήση. Σύμφωνα με τον
Πρότυπο Κανονισμό fib 2010 [6], στον αντισεισμικό σχεδιασμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
ρητά τουλάχιστον μία –ορισμένες φορές και δύο– Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας, κάθε
μία για διαφορετική αντιπροσωπευτική τιμή της σεισμικής δράσης:
 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας κατά το σεισμό [Operational (OP) Limit State]: Σε
αυτή την Οριακή Κατάσταση η κατασκευή (γέφυρα ή κάθε άλλο κατασκευαστικό έργο)
δεν έχει υποστεί πρακτικά καμία δομική ή μη-δομική βλάβη κατά τη διάρκεια του
σεισμού, και μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με σύντομη διακοπή της χρήσης για
επισκευή. Τα δίκτυα που δεν έχουν υποστεί βλάβες ή τα εφεδρικά συστήματα επαρκούν
για τη συνέχιση των λειτουργιών που εξυπηρετούνται από το έργο. Οι απαραίτητες
επιδιορθώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μελλοντικά, χωρίς να διακοπεί η κανονική
χρήση του φορέα.
 Οριακή Κατάσταση Άμεσης Χρήσης [Immediate Use (IU) Limit State]: Σε αυτή την
Οριακή Κατάσταση η κανονική χρήση της κατασκευής διακόπτεται προσωρινά, αλλά με
ασφάλεια· μπορεί ωστόσο να αποκατασταθεί μόλις επαναλειτουργήσουν τα συστήματα
δικτύων και πραγματοποιηθεί έλεγχος και καθαρισμός. Ο φορέας έχει υποστεί πολύ
ελαφρές βλάβες (π.χ. τοπική διαρροή χάλυβα ή ρηγμάτωση ή τοπική αποφλοίωση του
σκυροδέματος), αλλά δεν παρατηρούνται απομένουσες σχετικές οριζόντιες μετακινήσεις ή
άλλες μόνιμες παραμορφώσεις του φορέα. Ο κίνδυνος θυμάτων είναι αμελητέος. Ο
φορέας διατηρεί εξολοκλήρου την αντοχή και τη δυσκαμψία που είχε πριν από το σεισμό,
και

η

ικανότητά

του

να

ανταπεξέλθει

σε

μελλοντικές

σεισμικές

δράσεις,

συμπεριλαμβανομένων μετασεισμικών δονήσεων, παραμένει αμείωτη. Μη-δομικά

6

στοιχεία ενδεχομένως να έχουν υποστεί μικρές βλάβες, οι οποίες μπορούν να
επισκευαστούν εύκολα και οικονομικά σε δεύτερο χρόνο.
Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας [ULSs] είναι οι Οριακές Καταστάσεις που σχετίζονται με
τους διάφορους τρόπους κατάρρευσης του φορέα ή τα στάδια κοντά στην κατάρρευση, τα οποία
για πρακτικούς λόγους θεωρούνται επίσης Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας. Η υπέρβαση μιας
Οριακής Κατάστασης Αστοχίας είναι σχεδόν πάντα μη αναστρέψιμη˙ από την πρώτη φορά που
συμβαίνει συνεπάγεται ανεπαρκή ασφάλεια, δηλαδή αστοχία. Οι Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας
αφορούν [5, 6]:
 την προστασία της ανθρώπινης ζωής,
 την προστασία της κατασκευής.
Οι Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας που ενδεχομένως χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στον
αντισεισμικό σχεδιασμό είναι οι εξής [6]:
 μείωση της παραμένουσας αντίστασης κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο,
 μόνιμες παραμορφώσεις που ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο,
 απώλεια ευστάθειας της κατασκευής συνολικά ή μέρους αυτής, που θεωρείται στερεό
σώμα (π.χ. ανατροπή),
 ολίσθηση πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο ή ανατροπή.
Στον αντισεισμικό σχεδιασμό μπορεί να υπάρχουν αρκετές Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας, με
διαφορετικές συνέπειες αστοχίας, σοβαρές ή μέτριες. Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό fib
2010 [6], στον αντισεισμικό σχεδιασμό τουλάχιστον μία –αλλά συνήθως και οι δύο– από τις
ακόλουθες Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας πρέπει να ληφθούν σαφώς υπόψη, κάθε μία για μια
διαφορετική αντιπροσωπευτική τιμή της σεισμικής δράσης:
 Οριακή Κατάσταση Προστασίας Ζωής [Life-Safety (LS) Limit State]: Σε αυτή την Οριακή
Κατάσταση αποφεύγεται η μερική ή πλήρης κατάρρευση και η κατασκευή διατηρεί την
ακεραιότητα και την παραμένουσα φέρουσα ικανότητά της μετά το σεισμό. Η κατασκευή
έχει υποστεί σημαντικές βλάβες και ενδεχομένως παρατηρούνται μέτριες μόνιμες
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οριζόντιες μετακινήσεις, ωστόσο διατηρεί πλήρως την ικανότητα να φέρει τα κατακόρυφα
φορτία καθώς και επαρκή παραμένουσα οριζόντια αντοχή και δυσκαμψία ώστε να
προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή ακόμα και σε περίπτωση ισχυρού μετασεισμού.
Δευτερεύοντα ή μη-φέροντα στοιχεία μπορεί να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, αλλά δεν
εμποδίζουν τη χρήση έκτακτης ανάγκης ούτε μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρο
τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης τους. Η κατασκευή ενδέχεται να είναι επαρκώς
ασφαλής για προσωρινή, αλλά όχι για κανονική χρήση. Ορισμένες φορές η επισκευή είναι
οικονομικά αμφισβητήσιμη και ίσως είναι προτιμότερη η κατεδάφιση.
 Οριακή Κατάσταση Οιονεί Κατάρρευσης [Near-Collapse (NC) Limit State]: Σε αυτή την
Οριακή Κατάσταση η ανθρώπινη ζωή είναι ασφαλής σε σημαντικό βαθμό –αλλά όχι
πλήρως– κατά τη διάρκεια του σεισμού, καθώς μπορεί να προκληθεί θανατηφόρος
τραυματισμός από πτώση υλικών. Η κατασκευή έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και βρίσκεται
στα πρόθυρα κατάρρευσης, με χαμηλή παραμένουσα οριζόντια αντοχή και δυσκαμψία,
αλλά τα κατακόρυφα στοιχεία της εξακολουθούν να φέρουν τα οιονεί-μόνιμα φορτία. Τα
περισσότερα μη-φέροντα στοιχεία αστοχούν. Η κατασκευή είναι ακατάλληλη ακόμα και
για χρήση έκτακτης ανάγκης, και το πιθανότερο είναι ότι δεν μπορεί να αντέξει
μετασεισμική δόνηση μέτριας έντασης. Οι παραμένουσες οριζόντιες μετακινήσεις
ενδέχεται να είναι μεγάλες. Η επαναφορά της κατασκευής στην κατάσταση που ήταν πριν
από το σεισμό μπορεί να είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη.
Για κάθε Οριακή Κατάσταση που εξετάστηκε πρέπει να οριστεί μια αντιπροσωπευτική
σεισμική δράση, με προδιαγεγραμμένη πιθανότητα να μην ξεπεραστεί κατά τη διάρκεια ζωής
σχεδιασμού της γέφυρας. Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό fib 2010 [6], αντιπροσωπευτικές
σεισμικές δράσεις για κοινές κατασκευές είναι οι εξής:
 Για την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας κατά το σεισμό: μια «συχνή» σεισμική
δράση, που αναμένεται να ξεπεραστεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ζωής
σχεδιασμού (δηλ. με μέση περίοδο επαναφοράς πολύ μικρότερη από τη διάρκεια ζωής
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σχεδιασμού).
 Για την Άμεση Χρήση: μια «ενδεχόμενη» σεισμική δράση, που δεν προβλέπεται να
ξεπεραστεί κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού (π.χ. με μέση περίοδο επαναφοράς περίπου
διπλάσια από τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού).
 Για την Προστασία Ζωής: μια «σπάνια» σεισμική δράση, με μικρή πιθανότητα υπέρβασης
(10%) κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού.
 Για την Οιονεί Κατάρρευση: μια «πολύ σπάνια» σεισμική δράση, με πολύ μικρή
πιθανότητα υπέρβασης (2 έως 5%) κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού της κατασκευής.
Για κατασκευές που μια ενδεχόμενη αστοχία θα είχε ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες, μπορεί
να είναι κατάλληλη για την Οριακή Κατάσταση Προστασίας Ζωής μια «πολύ σπάνια» σεισμική
δράση. Για κατασκευές που είναι απαραίτητες αμέσως μετά το σεισμό, μπορεί να είναι κατάλληλη
για την Άμεση Χρήση ή ακόμα και για την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας κατά το σεισμό
μια «σπάνια» σεισμική δράση [6].
Ένας ολοκληρωμένος αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα της γέφυρας,
όπως σκιαγραφήθηκε παραπάνω για την περίπτωση του Πρότυπου Κανονισμού fib 2010 [6],
εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους στόχους των κυρίων του έργου, υπό την έννοια ότι ελέγχει
ρητά τη στάθμη επιτελεστικότητας για διάφορες στάθμες λειτουργίας της γέφυρας
(περιλαμβανομένης της απώλειας) υπό συχνούς, ενδεχόμενους, σπάνιους ή εξαιρετικά σπάνιους
σεισμούς. Από την άλλη μεριά, η διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να γίνει περίπλοκη και επίπονη.
Κατά συνέπεια, ακόμα και ο Πρότυπος Κανονισμός fib 2010 [6] αναγνωρίζει ότι, ανάλογα με τη
χρήση και τη σπουδαιότητα της κατασκευής, οι αρμόδιες αρχές θα επιλέξουν πόσες και ποιες
Οριακές Καταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν κατ’ ελάχιστον και με ποια αντιπροσωπευτική
σεισμική δράση θα αντιστοιχηθούν. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός μιας γέφυρας, ή τουλάχιστον
ορισμένες από τις παραμέτρους του σχεδιασμού, μπορεί να καθοριστεί από μία και μόνο από τις
προαναφερθείσες Οριακές Καταστάσεις. Αυτό ενδέχεται να ισχύει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
αλλά δεν ισχύει γενικά, διότι η σεισμικότητα της τοποθεσίας καθορίζει το σχετικό μέγεθος των
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αντιπροσωπευτικών σεισμικών δράσεων βάσει των οποίων ελέγχονται οι Οριακές Καταστάσεις.
Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση του σχεδιασμού γεφυρών με βάση την επιτελεστικότητα,
είναι απαραίτητο να αναφερθούν κάποια πράγματα και για τη Βιωσιμότητα: δεν αναφέρεται ρητά
στους Ευρωκώδικες πρώτης γενιάς, αλλά θα αναφέρεται στην επόμενη γενιά, καθώς η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρόκειται να προσθέσει την απαίτηση για «Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων» στις δύο
βασικές απαιτήσεις για «Μηχανική αντοχή και ευστάθεια» και «Πυραντίσταση» για τα δομικά
προϊόντα που πρέπει να ικανοποιούν οι Ευρωκώδικες. Ο Πρότυπος Κανονισμός fib 2010 [6], ο
οποίος δίνει την ίδια βαρύτητα στη Βιωσιμότητα όσο και στη Λειτουργικότητα και την Ασφάλεια,
την προσεγγίζει κάπως αόριστα. Σε κάθε περίπτωση, ο συνειδητοποιημένος σε θέματα
βιωσιμότητας μελετητής γεφυρών θα πρέπει να φροντίζει από την αρχική σύλληψη για την
αισθητική και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (συνυπολογίζοντας και την
περίοδο κατασκευής), και να προνοεί σε όλες τις φάσεις, από την αρχική σύλληψη έως τον
λεπτομερή σχεδιασμό, για οικονομία σε υλικά.

2.2

Απαιτήσεις επιτελεστικότητας για καινούριες γέφυρες κατά τον Ευρωκώδικα 8

Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] απαιτεί ο αντισεισμικός σχεδιασμός καινούριων γεφυρών να
πραγματοποιείται για μία στάθμη επιτελεστικότητας και να έχει τον ακόλουθο ρητό στόχο:
 Η γέφυρα πρέπει να διατηρεί την ακεραιότητά της και να έχει επαρκή παραμένουσα
αντίσταση, ώστε να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία επισκευή για την κυκλοφορία έκτακτης
ανάγκης ύστερα από σπάνιο σεισμικό γεγονός– τη «σεισμική δράση σχεδιασμού» που
ορίζεται επακριβώς στα Μέρη 1 και 2 του Ευρωκώδικα 8. Οποιαδήποτε βλάβη που
οφείλεται σε αυτό το σεισμό πρέπει να είναι εύκολα επιδιορθώσιμη.
Παρόλο που ονομάζεται «απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης», στην πραγματικότητα η απαίτηση
αυτή αντιστοιχεί στην Οριακή Κατάσταση Προστασίας Ζωής παρά στην Οριακή Κατάσταση
Οιονεί Κατάρρευσης, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση την
επιτελεστικότητα που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα.
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Όπως θα δούμε πιο αναλυτικά στην Ενότητα 3.12.2, η «σεισμική δράση σχεδιασμού»
κατασκευών κανονικής σπουδαιότητας ονομάζεται «σεισμική δράση αναφοράς»˙ η μέση περίοδος
επαναφοράς της ονομάζεται «περίοδος επαναφοράς αναφοράς» και συμβολίζεται ως TNCR. Ο
Ευρωκώδικας 8 συνιστά να προσδιορίζεται η «σεισμική δράση σχεδιασμού» βάσει πιθανότητας
υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια, η οποία αντιστοιχεί σε «περίοδο επαναφοράς αναφοράς» 475
χρόνων.
Εάν η σεισμικότητα είναι χαμηλή, η πιθανότητα υπέρβασης της «σεισμικής δράσης
σχεδιασμού» κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού της γέφυρας μπορεί να είναι αισθητά μικρότερη
από 10%, και ούτως ή άλλως δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο
Ευρωκώδικας 8 επιτρέπει να θεωρηθεί η σεισμική δράση ως «τυχηματική δράση». Άλλωστε σε
αυτή την περίπτωση επιτρέπει περισσότερες βλάβες στο φορέα καταστρώματος και στα
δευτερεύοντα στοιχεία, καθώς και στα τμήματα της γέφυρας που προορίζονται για ελεγχόμενη
βλάβη υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού».
Όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην Ενότητα 3.12.2, ο Ευρωκώδικας 8 επιδιώκει αυξημένη
επιτελεστικότητα σε περίπτωση γεφυρών ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία στην περιοχή ή
πολύ σημαντικών γεφυρών για τη δημόσια ασφάλεια, όχι μέσα από την αύξηση της στάθμης
επιτελεστικότητας (όπως ταιριάζει με το γενικό πλαίσιο για τον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση
την επιτελεστικότητα που σκιαγραφήθηκε στην προηγούμενη ενότητα), αλλά μεταβάλλοντας τη
στάθμη επικινδυνότητας (αυξάνοντας τη μέση περίοδο επαναφοράς) για τη «σεισμική δράση
σχεδιασμού» για την οποία πρέπει να ικανοποιείται η «απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης». Αυτό
επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τη «σεισμική δράση αναφοράς» με το «συντελεστή
σπουδαιότητας» I, ο οποίος εξορισμού είναι I = 1.0 για γέφυρες κανονικής σπουδαιότητας (δηλ.
για την περίοδο επαναφοράς αναφοράς της σεισμικής δράσης).
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] απαιτεί επίσης τον περιορισμό βλαβών σε περίπτωση ενός
σεισμού (που ορίζεται σε αδρές γραμμές) με υψηλή πιθανότητα υπέρβασης: οι βλάβες πρέπει να
είναι ασήμαντες, και να περιορίζονται σε δευτερεύοντα στοιχεία και στα τμήματα της γέφυρας
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που προορίζονται για ελεγχόμενη βλάβη υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού». Ωστόσο, αυτή η
απαίτηση δεν επηρεάζει πρακτικά το σχεδιασμό, διότι θεωρείται ότι ικανοποιείται έμμεσα εφόσον
όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης με την «απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης» ελεγχθούν και
ικανοποιούνται. Σε αντιπαραβολή, για την περίπτωση καινούριων κτιρίων, το Μέρος 1 του
Ευρωκώδικα 8 [1] αναφέρει συγκεκριμένους ελέγχους υπό μια σαφώς ορισμένη σεισμική δράση
«περιορισμού βλαβών».
Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά, μια επιπρόσθετη απαίτηση επιτελεστικότητας για γέφυρες
σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν τη «σεισμική δράση σχεδιασμού» μέσω πλαστιμότητας και
απορρόφησης ενέργειας είναι η πρόληψη της Οριακής Κατάστασης Οιονεί Κατάρρευσης σε
περίπτωση ακραίου και εξαιρετικά σπάνιου, αλλά μη σαφώς προσδιορισμένου, σεισμού. Αυτός ο
έμμεσος στόχος επιτελεστικότητας επιδιώκεται μέσα από τη συστηματική και καθολική εφαρμογή
του ικανοτικού σχεδιασμού, που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του ανελαστικού μηχανισμού
απόκρισης.

2.3

Κριτήρια συμμόρφωσης με την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης και εφαρμογή τους

2.3.1

Επιλογές σχεδιασμού γεφυρών για ικανοποίηση των απαιτήσεων επιτελεστικότητας

Προκειμένου να συνεχιστεί αδιάκοπα η χρήση της γέφυρας μετά τη «σεισμική δράση
σχεδιασμού», έστω για κυκλοφορία έκτακτης ανάγκης, ο φορέας καταστρώματος της γέφυρας
πρέπει να παραμείνει εντός της ελαστικής περιοχής. Οι βλάβες θα πρέπει να είναι τοπικές και να
περιορίζονται σε μη-φέροντα ή δευτερεύοντα στοιχεία, όπως αρμούς διαστολής, στηθαία ή
πλάκες από σκυρόδεμα που εξασφαλίζουν τη συνέχεια της άνω πλάκας μεταξύ παρακείμενων
αμφιέρειστων ανοιγμάτων, για τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως προκατασκευασμένες δοκοί
από σκυρόδεμα. Αυτές οι δοκοί μπορεί να διαρρεύσουν κατά την κάμψη του φορέα
καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση.
Εάν η σεισμική δράση θεωρείται σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα ως «τυχηματική»,
επειδή η πιθανότητα υπέρβασης της «σεισμικής δράσης σχεδιασμού» κατά τη διάρκεια ζωής
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σχεδιασμού της γέφυρας είναι αισθητά μικρότερη από 10% ή δεν έχει οριστεί, ο Ευρωκώδικας 8
επιτρέπει κατ’ εξαίρεση κάποια ανελαστική δράση και βλάβη στο φορέα καταστρώματος της
γέφυρας.
Στις μέρες μας είναι κοινός τόπος ότι ο σεισμός επιβάλλει στις κατασκευές την απαίτηση να
ανταπεξέλθουν σε επιβαλλόμενες δυναμικές μετακινήσεις –πρωτίστως στην οριζόντια διεύθυνση–
και όχι σε δυνάμεις. Η σεισμική βλάβη οφείλεται στις πρώτες. Πρωταρχικό στόχο του
αντισεισμικού σχεδιασμού αποτελεί η απόκριση στις οριζόντιες μετακινήσεις με ελεγχόμενες
βλάβες. Όσον αφορά το δομικό σύστημα μιας γέφυρας, υπάρχουν οι εξής επιλογές:
1. Να τοποθετηθεί ο φορέας καταστρώματος πάνω σε ένα σύστημα με εφέδρανα ολίσθησης ή
εφέδρανα εύκαμπτα στην οριζόντια διεύθυνση (ή αντίστοιχες συσκευές τύπου εφεδράνου)
στην κορυφή της υποδομής (στα ακρόβαθρα και όλα τα βάθρα) και να παραληφθούν οι
οριζόντιες μετακινήσεις εκεί.
2. Να πακτωθεί ο φορέας καταστρώματος στην κορυφή ενός τουλάχιστον βάθρου,
επιτρέποντας ωστόσο τη μετακίνηση σε όλες τις υπόλοιπες στηρίξεις (περιλαμβανομένων
των ακρόβαθρων). Τα βάθρα που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος
καλούνται να παραλάβουν στις οριζόντιες σεισμικές μετακινήσεις με κάμψη, έστω και
χάρη στις ανελαστικές στροφές που συμβαίνουν στις καμπτικές «πλαστικές αρθρώσεις»
των βάθρων, σε περίπτωση που δεν είναι αρκετά ψηλά και εύκαμπτα ώστε να παραλάβουν
τις μετακινήσεις ελαστικά.
3. Η παραλαβή (του μεγαλύτερου μέρους των) σεισμικών οριζόντιων μετακινήσεων να γίνει
στη θεμελίωση και στο έδαφος, είτε μέσω ολίσθησης στη βάση των βάθρων είτε μέσω
ανελαστικών παραμορφώσεων των συστημάτων εδάφους-πασσάλων θεμελίωσης.
4. Να συνδεθεί άκαμπτα ο φορέας καταστρώματος με τα ακρόβαθρα (είτε μονολιθικά είτε
μέσω σταθερών εφεδράνων ή σεισμικών συνδέσμων) και να σχηματίσουν ένα μονολιθικό
σύστημα που θα ακολουθεί την κίνηση του εδάφους με μικρή επιπλέον παραμόρφωση του
ιδίου. Σε αυτή την περίπτωση έχει μικρή σημασία αν ο φορέας καταστρώματος είναι

13

μονολιθικά συνδεδεμένος με κάποια ενδιάμεσα βάθρα ή συνδέεται με αυτά μέσω
εφεδράνων.
Η τέταρτη επιλογή συναντάται μόνο σε γέφυρες σχετικά μικρού μήκους με ένα ή πολύ λίγα
ανοίγματα. Αναλύεται στην Ενότητα 5.4 του παρόντος Οδηγού για τον μελετητή ως ειδική
περίπτωση.
Το Μέρος 5 του Ευρωκώδικα 8 [4] επιτρέπει ρητά την οριζόντια ολίσθηση των πέδιλων
θεμελίωσης σε σχέση με το έδαφος. Πρόκειται όμως για μια ιδιότυπη επιλογή σχεδιασμού που
υιοθετείται σε περίπτωση σημαντικών γεφυρών, όπως για παράδειγμα η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου,
η οποία έχει συνεχόμενο φορέα καταστρώματος μήκους 2.45km και εδαφική επιτάχυνση
σχεδιασμού 0.48g. Επιπρόσθετα, το Μέρος 5 του Ευρωκώδικα, καθώς και το Μέρος 2, επιτρέπει
ανελαστικές παραμορφώσεις σε πασσάλους θεμελίωσης. Αυτή είναι ενδεχομένως η μόνη εφικτή
επιλογή εάν ο φορέας καταστρώματος είναι μονολιθικός με ισχυρά και άκαμπτα τοιχοειδή βάθρα
τοποθετημένα εγκάρσια στον άξονα της γέφυρας.
Στην πράξη συνήθως είναι πιο συχνές οι δύο πρώτες επιλογές, και γι’ αυτό θεωρούνται οι δύο
βασικές επιλογές για τον αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών. Σύμφωνα με το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8, η πρώτη επιλογή θεωρείται πλήρης σεισμική μόνωση και τα βάθρα σχεδιάζονται
να παραμείνουν ελαστικά κατά τη «σεισμική δράση σχεδιασμού».
Στη δεύτερη επιλογή, τα βάθρα είναι κανονικά σχεδιασμένα να αποκρίνονται εντός της
πλαστικής περιοχής, ενεργοποιώντας την πλαστιμότητα και την απορρόφηση ενέργειας
προκειμένου να παραλάβουν τη σεισμική δράση. Ο σχεδιασμός που βασίζεται στην πλαστιμότητα
και την απορρόφηση ενέργειας είναι η βασική μέθοδος αντισεισμικού σχεδιασμού στο Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8 [2], όπου αναφέρεται ως σχεδιασμός για πλάστιμη συμπεριφορά, καθώς και
στον παρόντα Οδηγό για τον μελετητή.
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 αναθέτει την πλαστιμότητα και την απορρόφηση ενέργειας
υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού» στα βάθρα, εν γνώσει ότι έτσι προκαλείται κάποιος βαθμός
βλάβης στις πλαστικές αρθρώσεις (αποφλοίωση του απερίσφιγκτου σκυροδέματος έξω από τους
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συνδετήρες, αλλά όχι λυγισμός ή θραύση ράβδων, ούτε αστοχία περισφιγμένου σκυροδέματος
στο εσωτερικό των συνδετήρων). Δεδομένου, όμως, ότι η βλάβη αυτή θα πρέπει είναι
επιδιορθώσιμη, θα πρέπει να περιορίζεται σε τμήματα του βάθρου που είναι εύκολα προσβάσιμα,
ιδανικά στα τμήματα που βρίσκονται πάνω από το έδαφος και την κανονική στάθμη του νερού
(έστω και σε φρέαρ). Τα τμήματα σε μικρό βάθος από την επιφάνεια αλλά πάνω από τη συνήθη
στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι επίσης προσβάσιμα. Εκείνα που είναι εγκιβωτισμένα
βαθύτερα στο έδαφος αλλά πάνω από την κανονική στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα
εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα, αλλά με κάποια δυσκολία. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8
[2] δεν κάνει λεπτομερείς διακρίσεις μεταξύ αυτών των περιπτώσεων. Θεωρεί, ωστόσο,
προσβάσιμη τη βάση ενός βάθρου βαθιά σε επίχωση αλλά μη προσβάσιμα τα τμήματα του
βάθρου που βρίσκονται βαθιά σε νερό, ή τους πασσάλους κάτω από μεγάλους κεφαλόδεσμους.
Προκειμένου να περιοριστεί η βλάβη σε τέτοιες περιοχές υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού»,
διαιρεί τις σεισμικές δυνάμεις σχεδιασμού με 0.6, εφόσον αναμένεται να σχηματιστούν εκεί
πλαστικές αρθρώσεις.

2.3.2

Σχεδιασμός γεφυρών για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα

2.3.2.1 Εισαγωγή
Η Ενότητα 2.3.2 αναφέρεται σε μία από τις δύο βασικές επιλογές αντισεισμικού σχεδιασμού για
γέφυρες, και συγκεκριμένα στη δεύτερη επιλογή, που προτείνει να πακτωθεί ο φορέας
καταστρώματος στην κορυφή ενός τουλάχιστον βάθρου, επιτρέποντας ωστόσο να ολισθαίνει στα
ακρόβαθρα και να αντιστέκεται σε σεισμικές οριζόντιες μετακινήσεις μέσω κάμψης των βάθρων
(σχηματίζονται στα άκρα τους πλάστιμες καμπτικές «πλαστικές αρθρώσεις» που απορροφούν
ενέργεια).

2.3.2.2 Σχεδιασμός της γέφυρας ως σύνολο για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα
Όπως προαναφέρθηκε, ο σεισμός είναι μια δυναμική δράση που επιβάλλει στις κατασκευές την
απαίτηση να ανταπεξέρχονται σε μετακινήσεις και παραμορφώσεις, και όχι σε δυνάμεις. Ο
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Ευρωκώδικας 8 επιτρέπει στις γέφυρες να αναπτύσσουν σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις
υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού, αρκεί να μη διακυβεύεται η ακεραιότητα μεμονωμένων
μελών ή της γέφυρας συνολικά. Από την άλλη, ο σχεδιασμός γεφυρών σύμφωνα με την απαίτηση
αποφυγής κατάρρευσης υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού» κατά τον Ευρωκώδικα 8 βασίζεται
στις δυνάμεις.
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός με βάση τις δυνάμεις για πλαστιμότητα και απορρόφηση
ενέργειας στηρίζεται στο ανελαστικό φάσμα απόκρισης ενός μονοβάθμιου συστήματος, που
χαρακτηρίζεται από μια ελαστική-τέλεια πλαστική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης F-δ σε
μονοτονική φόρτιση. Για ορισμένη περίοδο T του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος, το
ανελαστικό φάσμα συνδέει:
 το λόγο q =Fel/Fy της μέγιστης δύναμης Fel που θα δρούσε εάν το μονοβάθμιο σύστημα
ήταν γραμμικό-ελαστικό προς τη δύναμη διαρροής Fy του συστήματος και
 τη μέγιστη απαιτούμενη μετακίνηση του ανελαστικού μονοβάθμιου συστήματος δmax,
εκφρασμένη ως προς τη μετακίνηση διαρροής δy (δηλ. το συντελεστή πλαστιμότητας
μετακινήσεων μδ = δmax/δy).
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 έχει υιοθετήσει την τροποποίηση στα ανελαστικά φάσματα που
προτείνεται στο [7]:

  q για T ≥ 1.25TC
  1  (q  1)

1.25TC
 5q  4 για T ≥ 1.25TC
T

  1 για T < 0.033 sec

(2.1α)
(2.1β)
(2.1γ)

όπου TC είναι η «μεταβατική περίοδος» του ελαστικού φάσματος μεταξύ των περιοχών σταθερής
φασματικής ψευδοταχύτητας και σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης (βλ. Ενότητα 3.1.3). Η
Εξίσωση 2.1 εκφράζει τον γνωστό «κανόνα ίσης μετακίνησης» του Newmark, δηλαδή την
εμπειρική παρατήρηση ότι στην περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας οι μέγιστες
μετακινήσεις του ανελαστικού και του ελαστικού μονοβάθμιου συστήματος είναι περίπου ίσες.
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Ο λόγος q =Fel/Fy, όπου F είναι η συνολική οριζόντια δύναμη που ασκείται στο φορέα (η
τέμνουσα βάσης, εάν η σεισμική δράση ενεργεί στην οριζόντια διεύθυνση), ονομάζεται στον
Ευρωκώδικα 8 «συντελεστής συμπεριφοράς» (στη Βόρεια Αμερική ονομάζεται «συντελεστής
μείωσης της δύναμης» ή «συντελεστής τροποποίησης της απόκρισης» και συμβολίζεται με R).
Χρησιμοποιείται ως γενικός συντελεστής μείωσης των εσωτερικών δυνάμεων που θα
αναπτύσσονταν στον ελαστικό φορέα για απόσβεση 5%, ή, ισοδύναμα, των σεισμικών δυνάμεων
αδράνειας που θα αναπτύσσονταν στον ελαστικό φορέα και θα προκαλούσαν με τη σειρά τους τις
εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εσωτερικές δυνάμεις λόγω σεισμού
για τις οποίες πρέπει να διαστασιολογηθούν τα μέλη του φορέα μπορούν να υπολογιστούν με
γραμμική ελαστική ανάλυση. Από την άλλη, ο φορέας πρέπει να εφοδιαστεί με την ικανότητα να
αναλαμβάνει μέγιστες γενικές μετακινήσεις τουλάχιστον ίσες με τη γενική μετακίνηση διαρροής
πολλαπλασιασμένη επί το συντελεστή πλαστιμότητας μετακινήσεων μδ, ο οποίος αντιστοιχεί στην
τιμή του q που χρησιμοποιείται για τη μείωση των ελαστικών δυνάμεων (π.χ. σύμφωνα με τις
Εξισώσεις 2.1). Αυτό ονομάζεται ικανότητα πλαστιμότητας ή ικανότητα απορρόφησης ενέργειας,
καθώς πρέπει να αναπτυχθεί μέσω κυκλικής απόκρισης κατά την οποία τα μέλη και ο φορέας
συνολικά απορροφούν μέρος της εισερχόμενης σεισμικής ενέργειας με υστερητική συμπεριφορά.

2.3.2.3 Σχεδιασμός των πλαστικών αρθρώσεων για απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα
Στον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση τις δυνάμεις για πλαστιμότητα και απορρόφηση ενέργειας,
οι καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις στα βάθρα διαστασιολογούνται και διαμορφώνονται οι
λεπτομέρειές τους έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένας συνδυασμός αντοχής και πλαστιμότητας, που
παρέχει έναν συντελεστή ασφάλειας μεταξύ 1.5 και 2 έναντι σημαντικής απώλειας αντοχής σε
οριζόντια φορτία. Ως εκ τούτου, πρώτα διαστασιολογούνται ώστε να παρέχουν τιμή σχεδιασμού
της ροπής αντοχής και της αξονικής δύναμης αντοχής Rd τουλάχιστον ίση με τα αντίστοιχα
εντατικά μεγέθη από την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού Ed:

Ed  Rd
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(2.2)

Οι τιμές του Ed στην Εξίσωση 2.2 οφείλονται στο συνδυασμό της σεισμικής δράσης με τα οιονείμόνιμα κατακόρυφα φορτία (δηλ. τα ονομαστικά μόνιμα φορτία και τα οιονεί-μόνιμα φορτία
κυκλοφορίας, όπως τονίζεται στην Ενότητα 5.4, σε συνδυασμό με την Εξίσωση 5.6α για τον
υπολογισμό της μάζας του φορέα καταστρώματος). Καθώς κανονικά εφαρμόζεται γραμμική
ανάλυση, η τιμή Ed μπορεί να υπολογιστεί με επαλληλία των σεισμικών εντατικών μεγεθών που
προκύπτουν από την ανάλυση για τη σεισμική δράση και μόνο με αυτά που προκύπτουν από την
ανάλυση για τα οιονεί-μόνιμα φορτία βαρύτητας.
Αφού διαστασιολογηθούν οι καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις στα βάθρα, ώστε να
ικανοποιούν την Εξίσωση 2.2, διαμορφώνονται οι λεπτομέρειές τους, ώστε να αποκτήσουν την
απαραίτητη ικανότητα παραμόρφωσης και πλαστιμότητας για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
παραμόρφωσης σύμφωνα με το σχεδιασμό της κατασκευής για την επιλεγμένη τιμή του
συντελεστή q. Το μέγεθος που χρησιμοποιείται για να εκφραστεί η ικανότητα παραμόρφωσης και
πλαστιμότητας των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων είναι ο συντελεστής πλαστιμότητας
καμπυλοτήτων στην ακραία διατομή των βάθρων, για τον οποίο η διαθέσιμη τιμή είναι:
μ = u/y

(2.3)

όπου y είναι η καμπυλότητα διαρροής σε εκείνη τη διατομή (υπολογίζεται σύμφωνα με τις
βασικές αρχές) και u η καμπυλότητα αστοχίας του (υπολογίζεται και αυτή από τις βασικές αρχές
και τα κριτήρια παραμόρφωσης αστοχίας που έχουν υιοθετηθεί για τα υλικά). Από την άλλη
πλευρά, οι γενικές απαιτήσεις μετακινήσεων εκφράζονται μέσω του γενικού συντελεστή
πλαστιμότητας μετακινήσεων της γέφυρας μδ, ο οποίος συνδέεται με το συντελεστή q που
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό της γέφυρας μέσω των ανελαστικών φασμάτων, στην προκειμένη
περίπτωση τις Εξισώσεις 2.1.
Ενδιάμεσα στους συντελεστές μ και μδ υπάρχει ο συντελεστής πλαστιμότητας στροφών
χορδής μθ στην άκρη του μέλους όπου σχηματίζεται η πλαστική άρθρωση. Υπενθυμίζεται ότι η
γωνία στροφής χορδής θ στο άκρο ενός βάθρου είναι το βέλος κάμψης στο σημείο καμπής ως
προς την εφαπτομένη στον άξονα του μέλους στο συγκεκριμένο άκρο, διαιρεμένο με την
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απόσταση μεταξύ των δύο αυτών σημείων του βάθρου, η οποία ονομάζεται διατμητικό άνοιγμα
και συμβολίζεται με Ls. Επομένως η γωνία στροφής χορδής θ είναι ένα μέγεθος που εκφράζει τη
μετακίνηση ενός μέλους, και όχι τη σχετική στροφή διατομών του. Εάν το βάθρο είναι πακτωμένο
στη βάση του έναντι στροφής και συνδέεται με το φορέα καταστρώματος χωρίς την παρέμβαση
εφεδράνων εύκαμπτων στην οριζόντια διεύθυνση (δηλ. εάν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται
με το βάθρο μονολιθικά ή μέσω σταθερών εφεδράνων, π.χ. εφέδρανα άρθρωσης), η γωνία
στροφής χορδής στο άκρο του βάθρου όπου παρατηρείται η άρθρωση σχετίζεται με τη
μετακίνηση του φορέα καταστρώματος ακριβώς πάνω από την κορυφή του βάθρου δ, όπως
περιγράφεται στη συνέχεια για τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις:
1. Τα υποστυλώματα των βάθρων συνδέονται μονολιθικά στην κορυφή με έναν πολύ
δύσκαμπτο φορέα καταστρώματος, είναι σχεδόν πακτωμένα σε αυτόν έναντι στροφής για
σεισμική απόκριση στη διαμήκη διεύθυνση και το σημείο καμπής βρίσκεται στο μέσο
του ύψους των υποστυλωμάτων (βλ. Ενότητα 5.3, Εξισώσεις 5.2, εφόσον ο φορέας
καταστρώματος δεν μπορεί να θεωρηθεί άκαμπτος σε σύγκριση με τα βάθρα στη
διαμήκη διεύθυνση). Η οριζόντια μετακίνηση του σημείου καμπής είναι ίση με το μισό
της μετακίνησης του φορέα καταστρώματος δ˙ το διατμητικό άνοιγμα Ls ισούται περίπου
με το μισό καθαρό ύψος του βάθρου Hp, δηλαδή Ls ≈ Hp/2. Οπότε για τις πλαστικές
αρθρώσεις που σχηματίζονται και στα δύο άκρα του βάθρου ισχύει θ ≈ (0.5δ)/Ls = δ/Hp.
2. Βάθρα με πολλαπλά υποστυλώματα συνδέονται μονολιθικά στην κορυφή με έναν πολύ
δύσκαμπτο φορέα καταστρώματος ή δοκό στέψης και είναι σχεδόν πακτωμένα σε αυτόν
έναντι στροφής για σεισμική απόκριση στην εγκάρσια διεύθυνση. Η περίπτωση είναι
παρόμοια με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω στο 1, οπότε στην εγκάρσια διεύθυνση
ισχύει Ls ≈ Hp/2 και θ ≈ (0.5δ)/Ls = δ/Hp.
3. Ο φορέας καταστρώματος στηρίζεται μέσω σταθερών εφεδράνων (π.χ. εφέδρανα
άρθρωσης) στα βάθρα που λειτουργούν ως κατακόρυφοι πρόβολοι με διατμητικό
άνοιγμα Ls περίπου ίσο με το καθαρό ύψος τους, οπότε ισχύει Ls ≈ Hp και θ = δ/Ls = δ/Hp.
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4. Βάθρα με ένα υποστύλωμα λειτουργούν ως κατακόρυφοι πρόβολοι στην εγκάρσια
διεύθυνση της γέφυρας. Εάν η στρεπτική ροπή αδράνειας του φορέα καταστρώματος
γύρω από τον διαμήκη άξονα και η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της κορυφής του
βάθρου και του σημείου εφαρμογής της δύναμης αδράνειας του φορέα καταστρώματος
παραβλεφθούν (διαφορετικά βλ. Ενότητα 5.3, Εξίσωση 5.3), η περίπτωση είναι παρόμοια
με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω στο 3, οπότε στην εγκάρσια διεύθυνση ισχύει Ls ≈
Hp και θ = δ/Ls = δ/Hp.
Εάν μια γέφυρα είναι σωστά σχεδιασμένη, τότε όλα τα βάθρα θα διαρρεύσουν ταυτοχρόνως,
μετατρέποντάς την σε πλαστικό μηχανισμό. Τότε και στις τέσσερις περιπτώσεις που
περιγράφηκαν παραπάνω ο συντελεστής μδ = δ/δy θα είναι (περίπου) ίσος με μθ = θ/θy:
μδ ≈ μθ

(2.4)

Σε ένα προσομοίωμα με πλαστικές αρθρώσεις για το βάθρο, όλες οι ανελαστικές
παραμορφώσεις συγκεντρώνονται στην πλαστική άρθρωση, η οποία θεωρείται ότι έχει
πεπερασμένο μήκος Lpl και ότι αναπτύσσει σταθερή ανελαστική καμπυλότητα σε όλο το μήκος
Lpl. Έτσι, για ένα ευθύγραμμο διάγραμμα ροπής κάμψης (σταθερή τέμνουσα δύναμη) κατά μήκος
του βάθρου, η γωνία στροφής χορδής στο/α άκρο/α που διαρρέουν ισούται με:

 y

L pl 

Ls

    y L pl  1 

3
2
L
s 






(2.5)

δίνοντας, για θy = yLs/3 (αμιγώς καμπτική ελαστική συμπεριφορά):
  1    1

3L pl 
L 
1  pl 
Ls  2 Ls 

(2.6)

Η Εξίσωση 2.6 μπορεί να αντιστραφεί ως εξής:
μ 

μ  1
u
 1
y
3λ ( 1 - 0.5 λ )

(2.7)

όπου λ = Lpl/Ls. Εάν το μήκος της πλαστικής άρθρωσης του βάθρου Lpl υπολογιστεί από
κατάλληλες εμπειρικές σχέσεις, οι Εξισώσεις 2.1 και 2.7 μεταφράζουν το συντελεστή q που
χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό της γέφυρας σε απαιτούμενη τιμή του συντελεστή πλαστιμότητας
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καμπυλοτήτων των βάθρων. Σημειωτέον ότι, για την περίπτωση μελών από σκυρόδεμα σε κτίρια,
το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 [1] έχει υιοθετήσει την ακόλουθη συντηρητική απλοποίηση των
Εξισώσεων 2.6 και 2.7:

  1  0.5  1,

δηλ.:   2  1

(2.8)

η οποία χρονολογείται από την έκδοση του μέρους του Ευρωκώδικα 8 για κτίρια από σκυρόδεμα
ως δοκιμαστικό πρότυπο (ENV1998-1-3: 1994).
Εάν χρησιμοποιηθεί γραμμική ανάλυση με το φάσμα σχεδιασμού που περιλαμβάνει το q, η
απαιτούμενη τιμή του συντελεστή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων των βάθρων θεωρείται ότι
επιτυγχάνεται εφόσον εφαρμόζονται οι κανόνες διαμόρφωσης των λεπτομερειών του Μέρους 2
του Ευρωκώδικα 8, είτε είναι τύπου συνταγής είτε όχι. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μηγραμμική ανάλυση, οι απαιτούμενες ανελαστικές στροφές χορδής που προκύπτουν συγκρίνονται
με τις κατάλληλες τιμές σχεδιασμού της ικανότητας στροφής χορδής, οι οποίες υπολογίζονται
θέτοντας  = u στις Εξισώσεις 2.5. Το Κεφάλαιο 6 περιέχει σχετικές λεπτομέρειες.

2.3.2.4 Ικανοτικός σχεδιασμός για πλάστιμη απόκριση του συνόλου
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός της γέφυρας καθορίζει πώς διανέμονται οι (δοσμένες σε αδρές
γραμμές) μέγιστες απαιτήσεις γενικών μετακινήσεων της σεισμικής δράσης σχεδιασμού στα μέλη
της γέφυρας. Ο Ευρωκώδικας 8 χρησιμοποιεί τον όρο «ικανοτικός σχεδιασμός» προκειμένου να
αναθέσει αυτή την απαίτηση αποκλειστικά στα μέλη που είναι τα πλέον κατάλληλα να τις
παραλάβουν.
Ο ικανοτικός σχεδιασμός επιβάλλει μια ιεραρχία αντοχών μεταξύ παρακείμενων μελών ή
περιοχών και μεταξύ διαφορετικών μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων στο ίδιο μέλος, έτσι ώστε
όσα είναι ικανά να εμφανίσουν πλάστιμη συμπεριφορά και υστερητική απορρόφηση ενέργειας να
είναι τα πρώτα που θα αναπτύξουν ανελαστικές παραμορφώσεις. Πιο σημαντικό ακόμα είναι το
γεγονός ότι αποκρίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται η ανάπτυξη ανελαστικών
παραμορφώσεων σε οποιοδήποτε μέλος, περιοχή ή μηχανισμό θεωρείται ότι δεν έχει την
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ικανότητα για πλάστιμη συμπεριφορά και υστερητική απορρόφηση ενέργειας.
Τα μέλη, οι περιοχές τους ή οι μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων στους οποίους διοχετεύονται
από τον ικανοτικό σχεδιασμό οι μέγιστες απαιτήσεις γενικών μετακινήσεων και ενέργειας
παραμόρφωσης επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Την εγγενή τους πλαστιμότητα. Μέσω του ικανοτικού σχεδιασμού, οι ανελαστικές
παραμορφώσεις και η απορρόφηση ενέργειας ανατίθενται στα μέλη, τις περιοχές τους ή
τους μηχανισμούς μεταφοράς δυνάμεων που εμφανίζουν πλάστιμη συμπεριφορά,
προφυλάσσοντας έτσι τα ψαθυρά μέλη της γέφυρας. Η κάμψη αποτελεί πολύ πιο
πλάστιμο μηχανισμό μεταφοράς δυνάμεων σε σχέση με τη διάτμηση, και μπορεί να γίνει
ακόμα περισσότερο με συνετή επιλογή της στάθμης της αξονικής δύναμης και της
ποσότητας, κατανομής και πλαστιμότητας του διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού.
2. Τη σημασία του μέλους για την ακεραιότητα του συνόλου και την ικανοποίηση των
απαιτήσεων επιτελεστικότητας. Η θεμελίωση και οι συνδέσεις μεταξύ μελών (εφέδρανα,
σεισμικοί σύνδεσμοι, αγκυρώσεις κτλ.) που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του φορέα
είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ευστάθεια και την ακεραιότητα του συνόλου˙ η
ακεραιότητα του ίδιου του φορέα καταστρώματος καθορίζει την αδιάκοπη λειτουργία της
γέφυρας μετά το σεισμό.
3. Την προσβασιμότητα και τη δυσκολία στον έλεγχο και την επισκευή βλάβης. Οι
προσβάσιμες περιοχές των βάθρων (αυτές δηλαδή που είναι πάνω από την επιφάνεια του
εδάφους και του νερού) είναι οι πιο εύκολες να επισκευαστούν χωρίς να διακοπεί η
κυκλοφορία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια προκύπτει μια ξεκάθαρη ιεραρχία μεταξύ των μελών της
γέφυρας και των μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων, η οποία καθορίζει τη σειρά με την οποία
επιτρέπεται να εισέλθουν στην ανελαστική περιοχή κατά τη σεισμική απόκριση: ο φορέας
καταστρώματος, οι συνδέσεις μεταξύ μελών και η θεμελίωση πρέπει να προφυλάσσονται από
ανελαστική δράση˙ αυτή διοχετεύεται σε καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις σε προσβάσιμα άκρα
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των βάθρων. Ο ικανοτικός σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι αυτή η σειρά όντως τηρείται. Όπως θα
αναλυθεί λεπτομερέστερα στη συνέχεια, λειτουργεί ως εξής:
Η απαιτούμενη αντοχή σε δυνάμεις των μελών, περιοχών τους ή μηχανισμών μεταφοράς
δυνάμεων που προφυλάσσονται από ανελαστική απόκριση δεν καθορίζεται από την ανάλυση.
Αντ’ αυτού πραγματοποιούνται απλοί υπολογισμοί (συνήθως με βάση την ισορροπία και μόνο),
υποθέτοντας ότι όλες οι σχετικές πλαστικές αρθρώσεις αναπτύσσουν τη ροπή αντοχής τους με
τρόπο που να προλαμβάνεται η πρόωρη ανάπτυξη της αντοχής στα μέλη κτλ. που πρέπει να
προφυλαχτούν από ανελαστική δράση.

2.3.2.5 Επίδραση των ελαστικών παραμορφώσεων εύκαμπτων εφεδράνων ή του εδάφους
θεμελίωσης στην πλαστιμότητα της γέφυρας
Έστω ότι ο φορέας καταστρώματος στηρίζεται σε πλάστιμο βάθρο που μπορεί να αναπτύξει
συντελεστή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων μo στην πλαστική άρθρωση (ή στις πλαστικές
αρθρώσεις) και συντελεστή πλαστιμότητας στροφών χορδής μθo, και που εμφανίζει ελαστική
οριζόντια δυσκαμψία Kp εάν πακτωθεί στη βάση:
α. Σε περίπτωση βάθρου με ένα υποστύλωμα που εμφανίζει καμπτική δυσκαμψία (EI)c σε
κατακόρυφο επίπεδο στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας και που στηρίζει μέρος της
μάζας του φορέα καταστρώματος με ακτίνα αδράνειας rm,d γύρω από τον κεντροβαρικό
άξονά του (rm,d2 = ο λόγος της στρεπτικής ροπής αδράνειας περιστροφής του φορέα
καταστρώματος που αντιστοιχεί στο βάθρο, υπολογισμένη ως προς τον κεντροβαρικό
άξονα του φορέα, προς την αντίστοιχη μάζα του):

Kp 

3( EI ) c
 9r


H 
 Ls H  y cg   ycg2 
 8 Ls


2
m ,d

(2.9α)

Στην Εξίσωση 2.9α, ycg είναι η απόσταση από την κάτω επιφάνεια του φορέα
καταστρώματος έως το κέντρο βάρους της διατομής του και Ls το μήκος διάτμησης στη
βάση του βάθρου (βλ. Εξίσωση 5.3 στην Ενότητα 5.3 για τη συγκεκριμένη περίπτωση).
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β. Σε περίπτωση βάθρου που αποτελείται από n ≥ 1 υποστυλώματα (καθένα με ύψος H και
δυσκαμψία (EI)c εντός του επιπέδου κάμψης που εξετάζεται), που έχουν στο σύνολό τους
την κορυφή πακτωμένη στην κάτω επιφάνεια ενός πολύ δύσκαμπτου φορέα
καταστρώματος:
Kp = 12Σn(EI)c/H3

(2.9β)

Βάθρα με ένα υποστύλωμα (n = 1) στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας δεν εμπίπτουν
σε αυτή την περίπτωση, αλλά στην περίπτωση α που περιγράφηκε παραπάνω και στην
Εξίσωση 2.9α.
γ. Σε περίπτωση βάθρου ίδιου με αυτό που περιγράφηκε στο β, αλλά με τις κορυφές των n ≥ 1
υποστυλωμάτων να συνδέονται μέσω άρθρωσης με το φορέα καταστρώματος, αντί να
είναι πακτωμένες σε αυτόν:
Kp = 3Σn(EI)c/H3

(2.9γ)

Έστω ότι ένα ή περισσότερα επιπλέον στοιχεία παρεμβάλλονται μεταξύ του φορέα
καταστρώματος και του εδάφους εν σειρά με το βάθρο, σχεδιασμένα όλα ώστε να παραμένουν
ελαστικά έως ότου και αφού το βάθρο διαρρεύσει, π.χ. μέσω του ικανοτικού σχεδιασμού, όπως
περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Η γενική ελαστική δυσκαμψία αυτών των στοιχείων
συμβολίζεται με Kel. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:
 η ευκαμψία του εδάφους: εάν η ίδια η θεμελίωση παρουσιάζει οριζόντια δυσκαμψία Kfh
(δηλ. η τέμνουσα βάσης διαιρεμένη με την οριζόντια μετακίνηση της θεμελίωσης) και
στρεπτική δυσκαμψία Kf (δηλ. η ροπή διαιρεμένη με τη στροφή στη βάση του βάθρου),
με αποτέλεσμα η οριζόντια δυσκαμψία στην κορυφή του βάθρου να είναι Kf/H2 και/ή
 ένα ελαστικό (π.χ. ελαστομερικό) εφέδρανο με οριζόντια δυσκαμψία Kb (Kb = GA/t εάν το
εφέδρανο έχει εμβαδό οριζόντιας διατομής A, και το υλικό του –ελαστομερές– έχει
συνολικό ύψος t και μέτρο διάτμησης G). Εξυπακούεται ότι αυτή η περίπτωση δε
συνδυάζεται με τα εφέδρανα της περίπτωσης β που περιγράφηκε παραπάνω, τα οποία
έχουν την κορυφή τους πακτωμένη στην κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος.
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Η συνολική δυσκαμψία Κ που «αισθάνεται» ο φορέας καταστρώματος από την υποδομή είναι
τέτοια ώστε:
1  1 
1  1  1  1  H2

K Kp
K el K p K b K fh K f

(2.10)

Εάν το βάθρο διαρρεύσει σε τέμνουσα βάσης Vy, η μετακίνηση του φορέα καταστρώματος στη
διαρροή είναι:

y 

Vy Vy
V

 y
K Kp
K el

(2.11)

Αφού διαρρεύσει το βάθρο, οι όποιες επιπρόσθετες οριζόντιες μετακινήσεις οφείλονται στην
ανελαστική στροφή της πλαστικής άρθρωσης (ή στις ανελαστικές στροφές των πλαστικών
αρθρώσεών του) και μόνο. Η ανελαστική μετακίνηση του φορέα καταστρώματος υπολογίζεται
ως:

  y  o  1

Vy
y
K
p

(2.12)

όπου μδ είναι ο γενικός συντελεστής πλαστιμότητας μετακινήσεων της γέφυρας στη στάθμη του
φορέα καταστρώματος. Σύμφωνα με τις Εξισώσεις 2.4, 2.6 και 2.7, υπάρχει αναλογία μεταξύ (μδ1), (μθ-1) και (μ-1). Επομένως, οι Εξισώσεις 2.9-2.11 δείχνουν ότι, για να επιτευχτεί η ίδια
επιθυμητή τιμή μδ του γενικού συντελεστή πλαστιμότητας μετακινήσεων στη στάθμη του φορέα
καταστρώματος, η απαιτούμενη πλαστιμότητα καμπυλοτήτων σε μια πλαστική άρθρωση ενός
βάθρου πρέπει να αυξηθεί από μo σε:



  1  o  11  


Kp
K el





(2.13)

Η οριζόντια δυσκαμψία ενός ελαστικού εφεδράνου είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν ενός
συνηθισμένου βάθρου. Έτσι, η Εξίσωση 2.13 δίνει υπερβολικά μεγάλες τιμές της απαιτούμενης
πλαστιμότητας καμπυλοτήτων που πρέπει να παραλάβει μια πλαστική άρθρωση ενός βάθρου,
ώστε η γέφυρα να επιτύχει τις τιμές του συντελεστή q που χρησιμοποιούνται συνήθως στον
αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών για πλαστιμότητα. Συνεπώς, εάν τα βάθρα έχουν σχεδιαστεί
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ώστε να παραλάβουν τη σεισμική δράση σχεδιασμού μέσω πλαστιμότητας και απορρόφησης
ενέργειας, τότε τα ελαστικά εφέδρανα δεν έχουν καμία θέση να τοποθετηθούν πάνω στα βάθρα.
Ομοίως, τα πλάστιμα βάθρα θα πρέπει να είναι σχεδόν πακτωμένα στο έδαφος: η ευκαμψία της
θεμελίωσης θα επιβαρύνει τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των πλαστικών αρθρώσεών τους για
τον επιθυμητό συντελεστή q του αντισεισμικού σχεδιασμού για πλαστιμότητα.

2.3.3

Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών για αντοχή αντί πλαστιμότητας: μερικώς πλάστιμη
συμπεριφορά

Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 δίνει την επιλογή να σχεδιαστεί η γέφυρα ώστε να παραλάβει τη
σεισμική δράση μέσω της αντοχής και μόνο, χωρίς να καταφύγει στην ικανότητα πλαστιμότητας
και απορρόφησης ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, η γέφυρα σχεδιάζεται:
• σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2, 3, 4 και 7, με τη σεισμική δράση να θεωρείται ως
στατική φόρτιση (όπως ο άνεμος),
• χωρίς ικανοτικό σχεδιασμό, εκτός από τις μη-πλάστιμες συνδέσεις ή τα μη-πλάστιμα
δομικά στοιχεία (σταθερά εφέδρανα, «φωλιές» και αγκυρώσεις καλωδίων και τενόντων),
• αλλά τηρώντας:
 κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για την πλαστιμότητα του χάλυβα οπλισμού ή των
διατομών χάλυβα, καθώς και για περίσφιγξη και δέσμευση έναντι λυγισμού των
ράβδων σε πιθανές πλαστικές αρθρώσεις των βάθρων από σκυρόδεμα,
 απλοποιημένους κανόνες για τον έλεγχο των Οριακών Καταστάσεων Αστοχίας σε
διάτμηση.
Οι σεισμικές οριζόντιες δυνάμεις προκύπτουν από το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού,
χρησιμοποιώντας έναν συντελεστή συμπεριφοράς q όχι μεγαλύτερο από την τιμή 1.5 που
αποδίδεται στην υπεραντοχή των υλικών. Για την ακρίβεια:
α. εάν στη σεισμική απόκριση της γέφυρας κυριαρχούν οι ανώτερες ιδιομορφές (όπως
συμβαίνει στις καλωδιωτές γέφυρες), ή
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β. τα βάθρα από σκυρόδεμα έχουν:
 ανηγμένο αξονικό φορτίο k = Nd/Acfk (αξονικό φορτίο Nd λόγω της σεισμικής δράσης
σχεδιασμού και των φορτίων βαρύτητας που δρουν ταυτόχρονα, ανηγμένο στο γινόμενο
του εμβαδού της διατομής του βάθρου επί τη χαρακτηριστική αντοχή του
σκυροδέματος Acfk), μεγαλύτερο ή ίσο με 0.6, ή
 λόγο διατμητικού ανοίγματος Ls/h στη διεύθυνση κάμψης μικρότερο από ή ίσο με 1.0,
τότε ο συντελεστής συμπεριφοράς q θεωρείται ίσος με 1.0.
Καθότι οι σεισμικές δυνάμεις σχεδιασμού προκύπτουν με τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς
q μεγαλύτερη ενδεχομένως από 1.0, οι κατασκευές που σχεδιάζονται για αντοχή και χαμηλή
ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας ονομάζονται «μερικώς πλάστιμες» αντί για
«μη πλάστιμες».
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 συνιστά (σε σημείωση) να σχεδιάζονται οι γέφυρες για
«μερικώς πλάστιμη» συμπεριφορά σε περιπτώσεις «χαμηλής σεισμικότητας» (βλ. παρακάτω),
αλλά δεν αποθαρρύνει τον μελετητή να εφαρμόσει αυτή την επιλογή και σε άλλες περιπτώσεις.
Ορίζει την επιλογή αυτή ως τη μόνη εφικτή, ανεξάρτητα εάν η γέφυρα εμπίπτει στην περίπτωση
«χαμηλής σεισμικότητας» ή όχι, σε δύο πολύ συγκεκριμένες αλλά αρκετά συνηθισμένες
περιπτώσεις:
1. όταν ο φορέας καταστρώματος εδράζεται πλήρως σε σύστημα με εφέδρανα ολίσθησης ή
εφέδρανα εύκαμπτα στην οριζόντια διεύθυνση (ή αντίστοιχες συσκευές) στην κορυφή της
υποδομής (ακρόβαθρα και όλα τα βάθρα), που παραλαμβάνουν τις οριζόντιες μετακινήσεις
(βλ. την πρώτη επιλογή στην Ενότητα 2.3.1), ή
2. όταν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται άκαμπτα με τα ακρόβαθρα, μονολιθικά ή μέσω
σταθερών εφεδράνων ή σεισμικών συνδέσμων (πρόκειται για την τέταρτη επιλογή στην
Ενότητα 2.3.1 του παρόντος Οδηγού).
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2.3.4

Συνδυασμός αντοχής και πλαστιμότητας

Η επιλογή που περιγράφηκε στην Ενότητα 2.3.3, ο σχεδιασμός δηλαδή για αντοχή και μόνο χωρίς
ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας, αποτελεί εξαίρεση και προορίζεται,
σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, μόνο για τις περιπτώσεις α και β, καθώς και 1 και 2,
που περιγράφηκαν λεπτομερώς στην Ενότητα 2.3.3. Πέρα από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, ο
μελετητής έχει συνήθως τη δυνατότητα να επιλέξει σχεδιασμό για περισσότερη αντοχή και
λιγότερη πλαστιμότητα (δηλ. για «μερικώς πλάστιμη» συμπεριφορά) ή το αντίστροφο (για
«πλάστιμη» συμπεριφορά).
Οι Εξισώσεις 2.1 δείχνουν ότι, με εξαίρεση τις γέφυρες με μικρή ιδιοπερίοδο, το μέγεθος των
σεισμικών δυνάμεων σχεδιασμού ελαττώνεται όταν ο γενικός συντελεστής πλαστιμότητας
μετακινήσεων μδ αυξάνει. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα προφανές οικονομικό κίνητρο να αυξηθεί
η διαθέσιμη πλαστιμότητα του συνόλου και να μειωθούν οι εσωτερικές δυνάμεις για τις οποίες
διαστασιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας. Επιπλέον, εάν η αντοχή της γέφυρας σε οριζόντιες
δυνάμεις μειωθεί, διαιρώντας την απαιτούμενη ελαστική οριζόντια δύναμη με μια υψηλή τιμή του
συντελεστή q, ο έλεγχος του εδάφους θεμελίωσης, που πραγματοποιείται για αντοχή παρά για
πλαστιμότητα και απορρόφηση ενέργειας, είναι πολύ πιο εύκολος. Τέλος, μια γέφυρα με μεγάλο
περιθώριο διαθέσιμης πλαστιμότητας είναι λιγότερο ευαίσθητη στο μέγεθος και στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της σεισμικής δράσης, και δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας γύρω από τον
εξαιρετικά σπάνιο σεισμό που αναφέρεται στη διάρκεια ζωής της, αποτελεί ενδεχομένως
καλύτερη επιλογή αντισεισμικού σχεδιασμού.
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν σημαντικά επιχειρήματα για λιγότερη πλαστιμότητα και
απορρόφηση ενέργειας και περισσότερη αντοχή σε οριζόντιες δυνάμεις στον αντισεισμικό
σχεδιασμό. Η πλαστιμότητα συνεπάγεται απαραιτήτως βλάβη. Οπότε όσο μεγαλύτερη είναι η
αντοχή σε οριζόντιες δυνάμεις της γέφυρας, τόσο μικρότερη θα είναι η βλάβη του φορέα, όχι
μόνο κατά τη διάρκεια συχνών σεισμών μέτριας έντασης, αλλά και λόγω της σεισμικής δράσης
σχεδιασμού. Από κατασκευαστική άποψη, η διαμόρφωση των λεπτομερειών βάθρων για
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περισσότερη αντοχή είναι πολύ πιο απλή και εύκολη απ’ ό,τι για περισσότερη πλαστιμότητα.
Άλλωστε ορισμένες μορφές γεφυρών μπορεί να παρέχουν σημαντική αντοχή σε οριζόντιες
δυνάμεις. Σε άλλες περιπτώσεις (ιδιαίτερα όταν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται άκαμπτα με
ψηλά και εύκαμπτα βάθρα), οι κυρίαρχες ιδιομορφές ενδέχεται να βρίσκονται στον κατερχόμενο
κλάδο του φάσματος, όπου οι φασματικές επιταχύνσεις σχεδιασμού μπορεί να είναι μικρές ακόμα
και για q ≤ 1.5, και η διαστασιολόγηση των βάθρων για την αντοχή σε οριζόντιες δυνάμεις που
προκύπτει ενδέχεται να είναι μικρής σημασίας. Τέλος, εάν η γέφυρα δεν ανήκει στις
συνηθισμένες δομικές διατάξεις που εξετάζει κατά κύριο λόγο ο Ευρωκώδικας 8 (όπως, για
παράδειγμα, οι τοξοτές γέφυρες, ή αυτές που έχουν κάποια κεκλιμένα βάθρα ή βάθρα με μεγάλη
διαφορά ύψους – κυρίως αν το ύψος δεν αυξάνει μονοτονικά από τα ακρόβαθρα έως το μέσο του
ανοίγματος), ο μελετητής μπορεί να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια αν ελαττώσει τη διαφορά
μεταξύ

των

αποτελεσμάτων

της

γραμμικής

ελαστικής

ανάλυσης

για

την

οποία

διαστασιολογούνται τα μέλη και της μη-γραμμικής σεισμικής απόκρισης υπό τη σεισμική δράση
σχεδιασμού, δηλαδή εάν χρησιμοποιήσει τιμή του q ≤ 1.5.

2.3.5

«Περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας»

Ο Ευρωκώδικας 8 συστήνει (σε σημείωση) να σχεδιαστεί η γέφυρα για «μερικώς πλάστιμη»
συμπεριφορά σε περίπτωση «χαμηλής σεισμικότητας». Παρόλο που αφήνει το Εθνικό
Προσάρτημα να αποφασίσει ποιος συνδυασμός κατηγοριών κατασκευών, εδάφους και σεισμικών
περιοχών σε μια χώρα αντιστοιχούν στο χαρακτηρισμό «περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας»,
συνιστά ως κριτήριο (σε σημείωση) είτε την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού ag (η
οποία περιλαμβάνει το συντελεστή σπουδαιότητας I) για κατηγορία εδάφους A (δηλαδή βράχο),
ή την αντίστοιχη τιμή agS για την κατηγορία εδάφους της τοποθεσίας (βλ. Ενότητα 3.1.2.3 για το
συντελεστή εδάφους S). Επιπλέον, συνιστά την τιμή 0.08g για ag ή 0.10g για agS ως όριο για τις
περιπτώσεις «χαμηλής σεισμικότητας».
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2.4

Εξαίρεση από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8

Ο ίδιος ο Ευρωκώδικας 8 αναφέρει ότι οι διατάξεις του δεν χρειάζεται να εφαρμοστούν σε
«περιπτώσεις

πολύ

χαμηλής

σεισμικότητας».

Όπως

και

στις

«περιπτώσεις

χαμηλής

σεισμικότητας», αφήνει το Εθνικό Προσάρτημα να κρίνει ποιος συνδυασμός κατηγοριών
κατασκευών, εδάφους και σεισμικών περιοχών σε μια χώρα μπορούν να χαρακτηριστούν
«περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας». Συστήνει, ωστόσο, σε σημείωση το ίδιο κριτήριο με
τις «περιπτώσεις χαμηλής σεισμικότητας»: είτε την τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού ag
για κατηγορία εδάφους Α (δηλ. βράχο) ή την αντίστοιχη τιμή agS για την κατηγορία εδάφους της
τοποθεσίας. Προτείνει ως όριο για τις «περιπτώσεις πολύ χαμηλής σεισμικότητας» τις τιμές 0.04g
για ag ή 0.05g για agS. Επειδή η τιμή της ag περιλαμβάνει το συντελεστή σπουδαιότητας I, μπορεί
οι κοινές γέφυρες σε μια περιοχή να εξαιρεθούν από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8, ενώ οι πιο
σημαντικές να μην εξαιρεθούν. Αυτό είναι σύμφωνο με την αντίληψη ότι η εξαίρεση από τον
Ευρωκώδικα 8 οφείλεται στην εγγενή αντοχή σε οριζόντιες δυνάμεις κάθε κατασκευής που έχει
σχεδιαστεί για μη-σεισμικά φορτία, παραβλέποντας την όποια συμβολή της ικανότητας
πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας. Δεδομένου ότι ο Ευρωκώδικας 8 θεωρεί ότι, χάρη
στην υπεραντοχή, οποιαδήποτε κατασκευή δικαιούται συντελεστή συμπεριφοράς q τουλάχιστον
1.5, υπονοείται στην τιμή 0.05g για agS που προτείνεται ως ανώτατο όριο για τις «περιπτώσεις
πολύ χαμηλής σεισμικότητας» μια αντοχή σε οριζόντια δύναμη 0.05∙2.5/1.5 = 0.083g.
Εάν το Εθνικό Προσάρτημα αναφέρει ότι όλη η εθνική επικράτεια θεωρείται «περίπτωση
πολύ χαμηλής σεισμικότητας», τότε ο Ευρωκώδικας 8 (και τα έξι μέρη του) δεν εφαρμόζεται
καθόλου σε αυτή χώρα.
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3

Σεισμικές δράσεις και γεωτεχνικά θέματα

3.1

Σεισμικές δράσεις σχεδιασμού

3.1.1

Εισαγωγή

Όπως τονίστηκε και στην Ενότητα 2.2, ο Ευρωκώδικας 8 απαιτεί ο αντισεισμικός σχεδιασμός
καινούριων γεφυρών να πραγματοποιείται για μία στάθμη επιτελεστικότητας, και η απαίτηση
αποφυγής (τοπικής) κατάρρευσης να ελέγχεται υπό τη «σεισμική δράση σχεδιασμού» και μόνο.
Οπότε το περιεχόμενο της Ενότητας 3.1 αναφέρεται στη «σεισμική δράση σχεδιασμού» της
γέφυρας. Σημειώνεται ωστόσο ότι, όσον αφορά τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων και άλλων
κατασκευών για δύο στάθμες επιτελεστικότητας, το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 [1] υιοθετεί την
ίδια μορφή φάσματος για τις διαφορετικές σεισμικές δράσεις που χρησιμοποιούνται για να
ελεγχθούν διαφορετικές στάθμες επιτελεστικότητας ή Οριακές Καταστάσεις. Η διαφορά στη
στάθμη επικινδυνότητας αντικατοπτρίζεται μόνο μέσω της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης που
χαρακτηρίζει κάθε φάσμα.
Θεωρείται ότι η σεισμική δράση επιβάλλει ταυτόχρονη μεταφορική κίνηση σε τρεις κάθετες
διευθύνσεις: την κατακόρυφη και τις δύο οριζόντιες, κάθετη η μία με την άλλη, και ότι η κίνηση
αναφέρεται στη διεπιφάνεια μεταξύ της κατασκευής και του εδάφους. Εάν χρησιμοποιούνται
ελατήρια για να προσομοιωθεί η ευκαμψία του εδάφους κάτω ή/και γύρω από πέδιλα, πασσάλους
ή φρεατοπασσάλους, η κίνηση θεωρείται ότι εφαρμόζεται στο άκρο των ελατηρίων που συνδέεται
στο έδαφος.

3.1.2

Ελαστικά φάσματα απόκρισης

3.1.2.1 Εισαγωγή
Η βασική αναπαράσταση της σεισμικής δράσης στον Ευρωκώδικα 8 είναι μέσω του φάσματος
απόκρισης ενός ελαστικού μονοβάθμιου ταλαντωτή που έχει ορισμένο λόγο ιξώδους απόσβεσης
(με τιμή αναφοράς 5%). Οποιαδήποτε εναλλακτική αναπαράσταση της σεισμικής δράσης (π.χ. με
τη μορφή χρονοϊστοριών επιτάχυνσης) θα πρέπει να προσαρμόζεται στο ελαστικό φάσμα
απόκρισης για την προδιαγεγραμμένη τιμή του λόγου απόσβεσης.
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Επειδή:
 οι σεισμικές κινήσεις του εδάφους καταγράφονται ως χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, και
 ο αντισεισμικός σχεδιασμός εξακολουθεί να βασίζεται στις δυνάμεις, που προκύπτουν
εύκολα από τις επιταχύνσεις,
χρησιμοποιείται συνήθως το φάσμα απόκρισης ψευδοεπιτάχυνσης Sa(T). Εάν ο μελετητής
ενδιαφέρεται για τις φασματικές μετακινήσεις Sd(T), μπορεί να τις υπολογίσει από το Sa(T),
θεωρώντας απλή αρμονική ταλάντωση:
Sd(T) = (T/2π)2Sa(T)

(3.1)

Και οι φασματικές ψευδοταχύτητες μπορούν να υπολογιστούν με βάση το Sa(T) ως:
Sv(T) = (T/2π)Sa(T)

(3.2)

Σημειωτέον ότι οι ψευδοτιμές δεν αντιστοιχούν στην πραγματική μέγιστη φασματική ταχύτητα ή
επιτάχυνση. Για λόγο απόσβεσης έως 10% και για ιδιοπερίοδο T μεταξύ 0.2 και 1.0 sec, το φάσμα
ψευδοταχύτητας προσεγγίζει στενά το πραγματικό φάσμα σχετικής ταχύτητας.

3.1.2.2 Εδαφικές επιταχύνσεις σχεδιασμού – Κατηγορίες Σπουδαιότητας για διαφορετικά επίπεδα
ασφάλειας
Στον Ευρωκώδικα 8 το ελαστικό φάσμα απόκρισης θεωρείται ανάλογο με τη μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση:
 τη μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση ag για την οριζόντια συνιστώσα (ή τις οριζόντιες
συνιστώσες) της σεισμικής δράσης, ή
 τη μέγιστη κατακόρυφη επιτάχυνση avg για την κατακόρυφη συνιστώσα.
Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, ο αντισεισμικός σχεδιασμός καινούριων γεφυρών βασίζεται
στη «σεισμική δράση σχεδιασμού» για την οποία πρέπει να ικανοποιείται η απαίτηση αποφυγής
(τοπικής) κατάρρευσης. Ορίζεται μέσω της «εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού» ag στην
οριζόντια διεύθυνση, η οποία ισούται με τη «μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αναφοράς» πάνω σε
βράχο, σύμφωνα με τους εθνικούς σεισμικούς χάρτες, επί το συντελεστή σπουδαιότητας I της
γέφυρας:
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αg = γI αgR

(3.3)

Για γέφυρες κανονικής σπουδαιότητας (οι οποίες ανήκουν στην «Κατηγορία Σπουδαιότητας
ΙΙ» του Ευρωκώδικα 8), ισχύει εξορισμού I = 1.0.
Ο Ευρωκώδικας 8 συνιστά να κατατάσσεται στην «Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ» κάθε
γέφυρα που είναι ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία, ειδικά αμέσως μετά από σεισμό
(συνυπολογίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης), κάθε γέφυρα της οποίας η
διακοπή λειτουργίας θα είχε σημαντικές οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις, ή η αστοχία της
οποίας θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά θύματα, καθώς και οι σημαντικές γέφυρες με
επιδιωκόμενη διάρκεια ζωής σχεδιασμού μεγαλύτερη από την κανονική ονομαστική τιμή των 50
χρόνων. Για την «Κατηγορία Σπουδαιότητας ΙΙΙ», ο Ευρωκώδικας 8 συνιστά I = 1.3.
Όσον αφορά τις γέφυρες που δεν είναι κρίσιμες για την κυκλοφορία ή που εκτιμάται, με
οικονομικά κριτήρια, ότι δε συντρέχει λόγος να σχεδιαστούν για την κανονική διάρκεια ζωής
σχεδιασμού 50 χρόνων, ο Ευρωκώδικας 8 συστήνει να κατατάσσονται στην «Κατηγορία
Σπουδαιότητας Ι», με συνιστώμενη τιμή I = 0.85.
Για τις γέφυρες κανονικής σπουδαιότητας, η «μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αναφοράς» agR
αντιστοιχεί στην περίοδο επαναφοράς αναφοράς TNCR της «σεισμικής δράσης σχεδιασμού».
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παραδοχή Poisson για την εμφάνιση των σεισμών (δηλ. ότι
ο αριθμός των σεισμών που συμβαίνουν σε ένα χρονικό διάστημα εξαρτάται μόνο από τη
διάρκεια του διαστήματος αυτού και όχι από το χρόνο), η περίοδος επαναφοράς TR σεισμικών
γεγονότων που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο σχετίζεται με την πιθανότητα υπέρβασης P
αυτού του ορίου σε TL χρόνια:
TR = -TL/ln(1-P)

(3.4)

Οπότε για δεδομένο TL (π.χ. τη συμβατική τιμή σχεδιασμού της διάρκειας ζωής TL = 50
χρόνια), η σεισμική δράση μπορεί να προσδιοριστεί ισοδύναμα είτε μέσω της μέσης περιόδου
επαναφοράς TR είτε μέσω της πιθανότητας υπέρβασης PR σε TL χρόνια.
Τιμή του συντελεστή σπουδαιότητας μεγαλύτερη ή μικρότερη από 1.0 σημαίνει αντίστοιχα
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μέση περίοδο επαναφοράς μεγαλύτερη ή μικρότερη από TNCR. Είναι στη δικαιοδοσία κάθε χώρας
να επιλέξει την τιμή της TNCR που εξισορροπεί καλύτερα το κόστος με τη δημόσια ασφάλεια στην
επικράτειά της, καθώς και το συντελεστή σπουδαιότητας για γέφυρες που δε συγκαταλέγονται
στα κανονικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά της σεισμικής
επικινδυνότητας. Το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 (CEN 2004a) συνιστά την τιμή TNCR = 475
χρόνια.
Η μέση περίοδος επαναφοράς TR(ag) μιας μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης που υπερβαίνει την
τιμή ag είναι το αντίστροφο του ετήσιου ποσοστού υπέρβασης a(ag) αυτής της επιτάχυνσης:
TR(ag) = 1/a(ag)

(3.5)

Μια σχέση που χρησιμοποιείται συχνά για τον υπολογισμό του a(ag) είναι η εξής:

a(ag) = Ko(ag)-k

(3.6)

Εάν ο εκθέτης k (δηλ. η κλίση της «καμπύλης επικινδυνότητας» a(ag) σε λογαριθμικήλογαριθμική γραφική παράσταση) είναι σχεδόν σταθερός, τότε δύο μέγιστες εδαφικές
επιταχύνσεις ag1 και ag2, που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές μέσες περιόδους επαναφοράς
TR(ag1) και TR(ag2), συνδέονται ως εξής:

a g1
ag 2

1/ k

 T (a ) 
  R g1 
 T (a ) 
 R g2 

(3.7)

Η τιμή του k χαρακτηρίζει τη σεισμικότητα της τοποθεσίας. Περιοχές όπου η διαφορά μεταξύ της
μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης για συχνούς και εξαιρετικά σπάνιους σεισμούς είναι πολύ μεγάλη
έχουν χαμηλές τιμές k (περίπου 2). Αντίθετα, περιοχές όπου οι μεγάλες τιμές εδαφικής
επιτάχυνσης είναι σχεδόν τόσο συχνές όσο οι μικρές, έχουν υψηλές τιμές k (k > 4).
Ψηλά ελεύθερα βάθρα, φορείς καταστρώματος κατά τη διάρκεια κατασκευής με
προβολοδόμηση ή με σταδιακή προώθηση από το ακρόβαθρο κτλ. είναι ενδεχομένως πολύ πιο
ευπαθή σε περίπτωση σεισμού απ’ ό,τι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας.
Επαφίεται στον μελετητή ή τον κύριο της γέφυρας να προσδιορίσει τις απαιτήσεις
επιτελεστικότητας έναντι σεισμού πριν από την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και τα αντίστοιχα
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κριτήρια συμμόρφωσης και ελέγχου. Η Εξίσωση 3.4 μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί για να
οριστεί η μέση περίοδος επαναφοράς της σεισμικής δράσης με πιθανότητα υπέρβασης P (π.χ. P =
0.05) κατά τη διάρκεια κατασκευής της γέφυρας Tc (θέτοντας στην Εξίσωση 3.4 Tc αντί για TL).
Αυτή η μέση περίοδος επαναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως TR(ag1) στην Εξίσωση 3.7,
προκειμένου να υπολογιστεί η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση ag1 με πιθανότητα υπέρβασης P κατά
τη διάρκεια κατασκευής. Σε αυτή την περίπτωση, ag2 = agR και TR(ag2) = TNCR.

3.1.2.3 Ελαστικό φάσμα απόκρισης οριζόντιων συνιστωσών
Τα φάσματα στον Ευρωκώδικα 8 περιλαμβάνουν περιοχές:
 σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης για ιδιοπεριόδους μεταξύ TB και TC,
 σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας μεταξύ των περιόδων TC και TD, και
 σταθερής φασματικής μετακίνησης, για περιόδους μεγαλύτερες από TD.
Η ελαστική φασματική επιτάχυνση για κάθε οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης
περιγράφεται στον Ευρωκώδικα 8 [1, 2] με τις ακόλουθες σχέσεις:
Περιοχή βραχείας περιόδου:

 T

0  T  TB : Sa T   ag S 1  2.5  1
 TB


(3.8α)

Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης: TB  T  TC : S a T   ag S 2.5

(3.8β)

T 
Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας: TC  T  TD : S a T   ag S 2.5  C 
T 

(3.8γ)

T T 
Περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης: TD  T  4s : S a T   ag S 2.5  C 2D 
 T 

(3.8δ)

όπου:
ag

είναι η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού σε βράχο

S

είναι ο «συντελεστής εδάφους»



= 10 / 5     0.55 [8] είναι διορθωτικός συντελεστής για λόγο ιξώδους απόσβεσης ξ
διαφορετικό από την τιμή αναφοράς 5% [1, 2]. Για την ακρίβεια, η τιμή ξ = 5% θεωρείται
αντιπροσωπευτική του ρηγματωμένου οπλισμένου σκυροδέματος. Το Μέρος 2 του
35

Ευρωκώδικα 8 [2] δίνει τις τιμές ιξώδους απόσβεσης του Πίνακα 3.1 για στοιχεία από
διάφορα δομικά υλικά.
Πίνακας 3.1: Τιμές ιξώδους απόσβεσης για διάφορα δομικά υλικά
Υλικό

Απόσβεση (%)

Στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα

5

Στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα

2

Συγκολλημένα στοιχεία από χάλυβα

2

Στοιχεία από χάλυβα με ήλους ή κοχλίες

4

Πίνακας 3.2: Κατηγορίες εδάφους στον Ευρωκώδικα 8 για τον προσδιορισμό
της σεισμικής δράσης
Περιγραφή
A Βραχώδεις γεωλογικοί σχηματισμοί, με επικάλυψη από ασθενέστερα υλικά
μικρότερη από 5 m
B Πολύ πυκνή άμμος ή χάλικες, ή πολύ σκληρή άργιλος, με πάχος αρκετών δεκάδων
μέτρων. Οι μηχανικές ιδιότητες αυξάνουν βαθμιαία με το βάθος.
C Πυκνή ή μέτρια πυκνή άμμος ή χάλικες, ή σκληρή άργιλος, με πάχος αρκετών
δεκάδων έως πολλών εκατοντάδων μέτρων
D Χαλαρή έως μέτρια πυκνή άμμος ή χάλικες, ή μαλακή έως σκληρή άργιλος
E Επιφανειακή ιλύς με πάχος από 5 έως 20 m, με vs < 360 m/sec με βραχώδες
υπόστρωμα (με vs > 800 m/s )
S1 Μαλακή άργιλος ή ιλύς με πάχος ≥10 m, δείκτη πλαστικότητας > 40 και υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό
S2 Ρευστοποιήσιμα εδάφη, ευαίσθητες άργιλοι, ή κάθε έδαφος που δεν εντάσσεται στις
παραπάνω κατηγορίες

vs,30
(m/s)
>800

NSPT
-

cu
(kPa)
-

360-800

>50

>250

180-360

15-50

70-250

<180

<15

<70

<100

_

10-20

Σημειώνεται ότι ο «συντελεστής εδάφους» S αυξάνει ομοιόμορφα το φάσμα στο σύνολό του.
Εξορισμού S = 1 σε βράχο. Η τιμή agS έχει το ρόλο της «ενεργού εδαφικής επιτάχυνσης», καθώς
η φασματική επιτάχυνση στο πλατώ της σταθερής φασματικής επιτάχυνσης ισούται πάντα με
2.5agS.
Θεωρείται ότι οι τιμές των περιόδων TB, TC και TD (δηλ. το εύρος των περιοχών σταθερής
φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης, ψευδοταχύτητας και μετακίνησης) και του συντελεστή εδάφους S
εξαρτώνται κυρίως από την «κατηγορία εδάφους». Στους Ευρωκώδικες ο όρος «έδαφος»
περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες εδάφους και βράχου. Ο Ευρωκώδικας 8 [1, 2] αναγνωρίζει
πέντε τυπικές κατηγορίες εδάφους, για τις οποίες προτείνει τιμές για τις TB, TC, TD και τον S, και
δύο ειδικές κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.2.
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Ο χαρακτηρισμός του εδάφους βασίζεται στη μέση τιμή της ταχύτητας των διατμητικών
κυμάτων vs,30 στα 30m από την επιφάνεια [1]:
vs,30 

30
hi

i 1, N vi

(3.9)

όπου hi είναι το πάχος (σε m) και vi η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων σε μικρές διατμητικές
παραμορφώσεις (μικρότερες από 10-6) του i-οστού στρώματος σε σύνολο N στρωμάτων. Εάν η
τιμή της vs,30 δεν είναι γνωστή, ο Ευρωκώδικας 8 [1] επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις
κατηγορίες εδάφους B, C ή D ο αριθμός κτύπων της Πρότυπης Δοκιμής Διείσδυσης (SPT)
προκειμένου να χαρακτηριστεί το έδαφος, π.χ. σύμφωνα με την αντιστοιχία SPT με vs,30 στο [9].
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές ούτε για την SPT ούτε για την vs,30, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εναλλακτικά η αστράγγιστη διατμητική αντοχή (cu).
Για τις δύο ειδικές κατηγορίες εδάφους S1 και S2, πρέπει να πραγματοποιηθούν ειδικές
μελέτες για τη συγκεκριμένη τοποθεσία προκειμένου να οριστεί η σεισμική δράση [1]. Όσον
αφορά την κατηγορία εδάφους S1, η ειδική μελέτη πρέπει να υπολογίσει το πάχος και την τιμή
της vs της μαλακής αργίλου ή της ιλύος, καθώς και τη διαφορά τους σε σύγκριση με τα
υποκείμενα υλικά, και να ποσοτικοποιήσει την επίδρασή τους στο ελαστικό φάσμα απόκρισης.
Σημειώνεται ότι εδάφη κατηγορίας S1 μπορεί να έχουν χαμηλή εσωτερική απόσβεση και να
συμπεριφέρονται γραμμικά για μεγάλο εύρος παραμορφώσεων, προκαλώντας ιδιόμορφη
ενίσχυση της κίνησης στο βραχώδες υπόστρωμα και ασυνήθιστα ή ανώμαλα αποτελέσματα από
την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής. Η ειδική για την τοποθεσία μελέτη θα πρέπει επίσης να
εξετάσει την πιθανότητα αστοχίας του εδάφους υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού (ειδικά σε
κατηγορία εδάφους S2 με ρευστοποιήσιμα εδάφη ή ευαίσθητες αργίλους) [1].
Κάθε χώρα προσδιορίζει τις τιμές TB, TC, TD και S για τις πέντε τυπικές κατηγορίες εδάφους
A έως E στο Εθνικό Προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8, ανάλογα με το μέγεθος των σεισμών που
συμβάλλουν περισσότερο στην επικινδυνότητα. Προκειμένου να οριστούν αυτές οι τιμές,
μπορούν να συνυπολογιστούν και οι γεωλογικές συνθήκες στην τοποθεσία. Γενικά, μπορούν να

37

Πίνακας 3.3: Συνιστώμενες τιμές παραμέτρων για τα τυπικά ελαστικά φάσματα απόκρισης
οριζόντιων συνιστωσών κατά τον Ευρωκώδικα 8
Κατηγορία
εδάφους

Φάσμα Τύπου 1

Φάσμα Τύπου 2

S

TB (sec)

TC (sec)

TD (sec)

S

TB (sec)

TC (sec)

TD (sec)

A

1.00

0.15

0.4

2.0

1.0

0.05

0.25

1.2

B

1.20

0.15

0.5

2.0

1.35

0.05

0.25

1.2

C

1.15

0.20

0.6

2.0

1.50

0.10

0.25

1.2

D

1.35

0.20

0.8

2.0

1.80

0.10

0.30

1.2

E

1.40

0.15

0.5

2.0

1.60

0.05

0.25

1.2

χρησιμοποιηθούν συντελεστές S που ελαττώνονται καθώς αυξάνει η φασματική τιμή, εξαιτίας της
μη-γραμμικής συμπεριφοράς του εδάφους. Αντί για συντελεστές φασματικής ενίσχυσης που να
ελαττώνονται καθώς αυξάνει η επιτάχυνση σχεδιασμού (φασματική ή εδαφική), όπως συστήνουν
οι κανονισμοί στις ΗΠΑ, ο Ευρωκώδικας 8 [1] προτείνει σε μη-δεσμευτική σημείωση τους δύο
ακόλουθους τύπους φάσματος:
 Τύπος 1: για σεισμούς μέτριου έως μεγάλου μεγέθους
 Τύπος 2: για σεισμούς μικρού μεγέθους (π.χ. με μέγεθος επιφανειακών κυμάτων
μικρότερο από 5.5) σε μικρή απόσταση, που προκαλούν σε μαλακά εδάφη κινήσεις
πλούσιες σε υψηλές συχνότητες.
Ο Πίνακας 3.3 περιέχει τις τιμές TB, TC, TD και S που προτείνει σε μη-δεσμευτική σημείωση ο
Ευρωκώδικας 8 [1] για τις πέντε τυπικές κατηγορίες εδάφους A έως E. Οι συνιστώμενες μορφές
του φάσματος που προκύπτουν φαίνονται στο Σχήμα 3.1. Βασίζονται στο [10] και στην
Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με ισχυρές κινήσεις. Οι δύο συνιστώμενες μορφές φάσματος
ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη (π.χ. εκεί όπου η
επικινδυνότητα οφείλεται σε ισχυρούς σεισμούς μέτριου βάθους, όπως στο τμήμα των
Ανατολικών Βαλκανίων που επηρεάζεται από την περιοχή Vrancea). Οι χαμηλότερες τιμές του
συντελεστή S σε φάσματα τύπου 1 οφείλονται στη μεγαλύτερη μη-γραμμικότητα του εδάφους
κατά τη διάρκεια των ισχυρότερων εδαφικών κινήσεων που προκαλούνται από σεισμούς μέτριου
έως μεγάλου μεγέθους.
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Σχήμα 3.1 Ελαστικά φάσματα απόκρισης για διαφορετικές εδαφικές συνθήκες: κατηγορία 1
(αριστερά) και κατηγορία 2 (δεξιά)

Οι τιμές που συνιστώνται στο [1] για την περίοδο TD στην αρχή της περιοχής σταθερής
φασματικής μετακίνησης φαίνονται αρκετά χαμηλές. Πράγματι, σε περιπτώσεις εύκαμπτων
κατασκευών, όπως είναι οι γέφυρες με ψηλά βάθρα ή οι γέφυρες που στηρίζονται αποκλειστικά
σε κινητά εφέδρανα, μπορεί να μην οδηγήσουν σε ασφαλή σχεδιασμό. Κατά συνέπεια, το Μέρος
2 του Ευρωκώδικα 8 [2] εφιστά την προσοχή του μελετητή και των Εθνικών Αρχών στο γεγονός
ότι η ασφάλεια των κατασκευών με σεισμική μόνωση εξαρτάται κυρίως από τις απαιτούμενες
μετακινήσεις του μονωμένου συστήματος που είναι ευθέως ανάλογες με την τιμή της TD. Οπότε,
όπως επιτρέπει το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα [1] ειδικά για το σχεδιασμό με συσκευές σεισμικής
μόνωσης ή απορρόφησης ενέργειας, το Μέρος 2 καλεί το Εθνικό Προσάρτημα να ορίσει για αυτές
τις γέφυρες μια τιμή της TD που είναι πιο συντηρητική (δηλαδή μεγαλύτερη) από την τιμή που
δίνεται στο Εθνικό Προσάρτημα στο [1]. Εάν το Εθνικό Προσάρτημα στο [2] δεν αξιοποιήσει το
δικαίωμα εθνικής επιλογής, μπορεί να το ασκήσει ο μελετητής, λαμβάνοντας υπόψη τις
συγκεκριμένες συνθήκες της σεισμικά μονωμένης γέφυρας.
Το κατώτερο όριο του 20% για την agS που συνιστά ο Ευρωκώδικας 8 [1] για τις φασματικές
επιταχύνσεις σχεδιασμού (βλ. Εξισώσεις 3.12γ και 3.12δ) παρέχει προστασία έναντι ταχείας
μείωσης των τιμών του ελαστικού φάσματος για T>TD.
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3.1.2.4 Ελαστικά φάσματα της κατακόρυφης συνιστώσας
Η κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη μόνο στον
αντισεισμικό σχεδιασμό:
• φορέων καταστρώματος από προεντεταμένο σκυρόδεμα (η κατακόρυφη σεισμική δράση
προς τα πάνω),
• εφεδράνων,
• σεισμικών συνδέσμων,
• βάθρων σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας:
 εφόσον στο βάθρο ασκείται κάμψη λόγω μόνιμων δράσεων στο φορέα καταστρώματος,
ή
 η γέφυρα βρίσκεται σε ακτίνα 5 km από ενεργό σεισμοτεκτονικό ρήγμα (ενεργό
ορίζεται το ρήγμα που έχει μέσο ρυθμό μετατόπισης τουλάχιστον 1 mm/χρόνο και για
το οποίο υπάρχουν τοπογραφικά δεδομένα σεισμικής δραστηριότητας τα τελευταία
11000 χρόνια)˙ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται φάσματα ειδικά για
την τοποθεσία που λαμβάνουν υπόψη την επίδραση κοντινών σεισμών.
Στο Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 [1] δίνεται η ακόλουθη λεπτομερής περιγραφή του
ελαστικού φάσματος απόκρισης της κατακόρυφης συνιστώσας:
Περιοχή βραχείας περιόδου:

 T

0  T  TB : S a,vert T   avg 1  3  1 (3.10α)
 TB


Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης: TB  T  TC : S a,vert T   avg 3

(3.10β)

T 
Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας: TC  T  TD : S a,vert T   avg 3  C 
T 

(3.10γ)

T T 
Περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης: TD  T  4 s : S a,vert T   a vg 3  C 2D 
 T 

(3.10δ)

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των φασμάτων οριζόντιων συνιστωσών και της κατακόρυφης
συνιστώσας έγκεινται:
 στην τιμή του συντελεστή ενίσχυσης στο πλατώ σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης,
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που είναι 3 αντί για 2.5, και
 στην απουσία ομοιόμορφης ενίσχυσης του φάσματος στο σύνολό του λόγω της κατηγορίας
εδάφους.
Οι τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων TB, TC και TD δεν είναι οι ίδιες με αυτές στα
φάσματα οριζόντιων συνιστωσών. Ο Ευρωκώδικας 8 [1] συνιστά σε σημείωση τις ακόλουθες μηδεσμευτικές τιμές για τις TB, TC, TD και την εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού στην κατακόρυφη
διεύθυνση avg:
 TB = 0.05 sec,
 TC = 0.15 sec,
 TD = 1.0 sec,
 avg = 0.9ag, εάν κριθεί κατάλληλο για την τοποθεσία το φάσμα Τύπου 1,
 avg = 0.45ag, εάν επιλεγεί το φάσμα Τύπου 2.
Το φάσμα απόκρισης στην κατακόρυφη συνιστώσα που συστήνει ο Ευρωκώδικας 8 βασίζεται
σε εργασίες και δεδομένα ειδικά για την Ευρώπη [11, 12]. Έχει διαπιστωθεί ότι ο λόγος avg/ag
είναι μεγαλύτερος σε μικρές αποστάσεις (από το επίκεντρο ή το ρήγμα). Επειδή, όμως, η
απόσταση δε συμπεριλαμβάνεται στις παραμέτρους που ορίζουν τη σεισμική δράση κατά τον
Ευρωκώδικα 8, έχει επιλεγεί ο τύπος του φάσματος ως παράμετρος που καθορίζει το λόγο avg/ag,
δεδομένου ότι ο λόγος αυτός αυξάνει με το μέγεθος του σεισμού [12, 13], το οποίο με τη σειρά
του καθορίζει την επιλογή του τύπου του φάσματος.

3.1.2.5 Τοπογραφική ενίσχυση του ελαστικού φάσματος
Ο Ευρωκώδικας 8 προβλέπει την τοπογραφική ενίσχυση (στην κορυφογραμμή κτλ.) της
σεισμικής δράσης για όλα τα είδη κατασκευών. Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 [1] η
τοπογραφική ενίσχυση του ελαστικού φάσματος στο σύνολό του είναι υποχρεωτική για
κατασκευές (περιλαμβανομένων των γεφυρών) με σπουδαιότητα μεγαλύτερη από την κανονική.
Ένα Ενημερωτικό Προσάρτημα στο Μέρος 5 του Ευρωκώδικα 8 [4] συνιστά συντελεστή
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ενίσχυσης ίσο με 1.2 για μεμονωμένα απότομα πρανή ή πρανή μεγάλου μήκους με κλίση (σε
σχέση με την οριζόντια διεύθυνση) μικρότερη από 30o, ή ίσο με 1.4 για πρανή με κλίση
μεγαλύτερη από 30o.

3.1.2.6 Επίδραση κοντινών σεισμών
Οι γενικοί κανόνες που περιέχει το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 [1] δεν καλύπτουν την επίδραση
κοντινών σεισμών. Το Μέρος 2 [2], ωστόσο, απαιτεί τη χρήση φασμάτων ειδικών για την
τοποθεσία που να λαμβάνουν υπόψη την επίδραση κοντινών σεισμών, εφόσον η γέφυρα
βρίσκεται σε οριζόντια απόσταση 10 km από γνωστό ενεργό ρήγμα που μπορεί να προκαλέσει
σεισμικό γεγονός με μέγεθος ροπής μεγαλύτερο από 6.5. Από αυτή την άποψη, το Μέρος 2 [2]
ορίζει ως ενεργό ένα ρήγμα που έχει μέσο ρυθμό μετατόπισης τουλάχιστον 1 mm/χρόνο και για
το οποίο υπάρχουν τοπογραφικά δεδομένα σεισμικής δραστηριότητας στην Ολόκαινο Εποχή
(δηλ. τα τελευταία 11000 χρόνια).
Για γέφυρες σε ακτίνα μικρότερη από 15 km από γνωστό ενεργό ρήγμα, τα Κριτήρια
Αντισεισμικού Σχεδιασμού Caltrans [14] αυξάνουν τις φασματικές τεταγμένες κατά 20% για όλες
τις περιόδους που είναι μεγαλύτερες από 1 sec, ενώ τις διατηρούν ίδιες για περιόδους μικρότερες
από 0.5 sec και εφαρμόζουν γραμμική παρεμβολή στην ενδιάμεση περιοχή.

3.1.2.7 Εδαφική μετακίνηση σχεδιασμού
Η τιμή που δίνεται στο Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 για την εδαφική μετακίνηση σχεδιασμού dg, η
οποία αντιστοιχεί στην εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού ag, βασίζεται στην παραδοχή ότι η
φασματική μετακίνηση μέσα στην περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης, που προκύπτει ως
(T/2π)2·Sa(TD) με τη φασματική επιτάχυνση για T = TD να δίνεται από την Εξίσωση 3.8γ,
συνεπάγεται συντελεστή ενίσχυσης 2.5 σε σχέση με την εδαφική μετακίνηση που αντιστοιχεί
στην εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού ag. Λαμβάνοντας (2π)2 ≈ 40, προκύπτει (για ag σε m/sec2,
όχι σε g):

d g  0.025ag STCTD
42

(3.11)

Η Εξίσωση 3.11 δίνει σχετικά υψηλές εκτιμήσεις του λόγου dg/ag σε σύγκριση με πιο
λεπτομερείς προβλέψεις με βάση το μέγεθος του σεισμού και την απόσταση σύμφωνα με το [8].

3.1.3

Φάσμα σχεδιασμού για ελαστική ανάλυση

Για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης, το φάσμα σχεδιασμού στον Ευρωκώδικα 8
διαμορφώνεται ως εξής:

 2 T  2.5 2 
0  T  TB : S a,d T   ag S   
 
 3 TB  q 3 

Περιοχή βραχείας περιόδου:

Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης: TB  T  TC : S a,d T   ag S

2 .5
q

(3.12α)

(3.12β)

Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας:
TC  T  TD : S a,d T  = ag S

2.5  TC 
  ag
q  T 

(3.12γ)

Περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης: TD  T :

S a,d T  = ag S

2.5  TCTD 
  ag
q  T 2 

(3.12δ)

Ο συντελεστής συμπεριφοράς q στις Εξισώσεις 3.12 λαμβάνει υπόψη την πλαστιμότητα και
την απορρόφηση ενέργειας, καθώς και τιμές απόσβεσης διαφορετικές από την προεπιλεγμένη
τιμή 5% (βλ. επίσης Ενότητα 2.3.2).
Η τιμή 2/3 στην Εξίσωση 3.12α είναι αντίστροφη του συντελεστή υπεραντοχής 1.5, που
σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 είναι πάντα διαθέσιμος, ακόμα και όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί
σχεδιασμός για πλαστιμότητα και απορρόφηση ενέργειας. Ο συντελεστής β στις Εξισώσεις 3.12γ
και 3.12δ θέτει ένα κάτω όριο για το οριζόντιο φάσμα σχεδιασμού, προσφέροντας προστασία
έναντι υπερβολικής μείωσης των δυνάμεων σχεδιασμού λόγω της ευκαμψίας του συστήματος
(είτε είναι πραγματική είτε είναι παραδοχή κατά το σχεδιασμό). Η συνιστώμενη τιμή του στον
Ευρωκώδικα 8 [1] είναι 0.2. Δεδομένων των σχετικά χαμηλών τιμών που συνιστά ο Ευρωκώδικας
8 για την περίοδο TD στην αρχή της περιοχής σταθερής φασματικής μετακίνησης, στην πράξη η
επίδραση αυτού του συντελεστή μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική.
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Το φάσμα σχεδιασμού στην κατακόρυφη διεύθυνση προκύπτει αντικαθιστώντας στις
Εξισώσεις 3.12 την «ενεργό εδαφική επιτάχυνση» agS με την εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού
στην κατακόρυφη διεύθυνση avg. Δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος και ευρέως γνωστός
μηχανισμός απορρόφησης ενέργειας για την απόκριση στην κατακόρυφη διεύθυνση. Κατά
συνέπεια, ο «συντελεστής συμπεριφοράς» q σε αυτή τη διεύθυνση αποδίδεται στην υπεραντοχή
και μόνο και λαμβάνεται ίσος με 1.5, εκτός εάν ειδικές μελέτες και αναλύσεις δικαιολογούν
υψηλότερη τιμή.

3.1.4

Σεισμική δράση ως χρονοϊστορία

Η αναπαράσταση της σεισμικής δράσης μόνο μέσω του ελαστικού φάσματος απόκρισης για
απόσβεση 5% είναι επαρκής για γραμμική και μη-γραμμική στατική ανάλυση. Σε περίπτωση μηγραμμικής δυναμικής ανάλυσης (ιστορίας απόκρισης), ωστόσο, η σεισμική δράση περιγράφεται
από χρονοϊστορίες της κίνησης του εδάφους που συμμορφώνονται, κατά μέσο όρο, με το
ελαστικό φάσμα απόκρισης για απόσβεση 5%. Ο Ευρωκώδικας 8 [1, 2] απαιτεί να
χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου για την πραγματοποίηση ανάλυσης ιστορίας απόκρισης
τουλάχιστον

τρία

επιταχυνσιογραφήματα,

ή

ζεύγη

ή

τριάδες

διαφορετικών

επιταχυνσιογραφημάτων, για ανάλυση υπό δύο ή τρεις ταυτόχρονες συνιστώσες της δράσης.
Γι’ αυτό το σκοπό, το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα [1] δέχεται καταγεγραμμένα
επιταχυνσιογραφήματα, «τεχνητά» επιταχυνσιογραφήματα ή επιταχυνσιογραφήματα που έχουν
προκύψει από προσομοιώματα, ενώ το Μέρος 2 [2] αναφέρει μόνο τα καταγεγραμμένα, τα
«τροποποιημένα καταγεγραμμένα» ή αυτά που έχουν προκύψει από προσομοιώματα.
Χρησιμοποιώντας τη θεωρία τυχαίων ταλαντώσεων μπορούν να παραχθούν μαθηματικά
«τεχνητά» (ή «συνθετικά») επιταχυνσιογραφήματα, τα οποία να προσαρμόζονται σχεδόν τέλεια
στο φάσμα απόκρισης που περιγράφει τη σεισμική δράση [15]. Ένας αρκετά άμεσος τρόπος ώστε
το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα να μοιάζει με συγκεκριμένη καταγεγραμμένη κίνηση είναι να
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Σχήμα 3.2 Τεχνητό επιταχυνσιογράφημα (αριστερά) συμβατό με φάσμα από κανονισμό (δεξιά)

προσαρμοστούν οι φάσεις των διάφορων ημιτονοειδών συνιστωσών της τεχνητής κυματομορφής,
καθώς και η χρονική εξέλιξη του εύρους τους («περιβάλλουσα συνάρτηση»). Αυτά τα
επιταχυνσιογραφήματα αναφέρονται στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 ως «τροποποιημένα
επιταχυνσιογραφήματα».

Το

Σχήμα

3.2

απεικονίζει

ένα

παράδειγμα

τέτοιου

επιταχυνσιογραφήματος. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι τα επιταχυνσιογραφήματα που
περιλαμβάνουν εξίσου όλες τις συχνότητες δεν είναι ρεαλιστικά. Επιπλέον, μια διέγερση με
ομαλό φάσμα απόκρισης, χωρίς κορυφές και κοιλάδες, προκαλεί ένα σφάλμα υπέρ της ασφάλειας
στην απόκριση, διότι δεν επιτρέπει στην ανελαστική απόκριση να βοηθήσει την κατασκευή να
περάσει από φασματική κορυφή σε κοιλάδα σε μεγαλύτερη περίοδο. Κατά συνέπεια, το Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8 ενθαρρύνει τη χρήση καταγεγραμμένων επιταχυνσιογραφημάτων.
Τα επιταχυνσιογραφήματα που έχουν προκύψει από μαθηματικά προσομοιώματα της εστίας,
περιλαμβάνοντας τη θραύση, τη διάδοση της κίνησης από το βραχώδες υπόστρωμα στην
τοποθεσία και, εντέλει, από το υπέδαφος στην επιφάνεια, είναι προτιμότερες από τα «τεχνητά»
επιταχυνσιογραφήματα, διότι το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει με φυσικό και είναι πιο ελκυστικό.
Προφανώς, μια εξίσου καλή κατά μέσο όρο προσαρμογή στο φάσμα-στόχο απαιτεί περισσότερες
–κατάλληλα επιλεγμένα– καταγεγραμμένα επιταχυνσιογραφήματα ή επιταχυνσιογραφήματα που
έχουν προκύψει από προσομοιώματα απ’ ότι «τεχνητά». Τα μεμονωμένα επιταχυνσιογραφήματα
που είτε έχουν καταγραφεί είτε έχουν προκύψει από προσομοιώματα, θα πρέπει να είναι
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«κατάλληλα για τα σεισμογενετικά χαρακτηριστικά της εστίας και τις εδαφικές συνθήκες της
τοποθεσίας» [1]. Με απλά λόγια, θα πρέπει να προέρχονται από γεγονότα με μέγεθος, απόσταση
από το ρήγμα και μηχανισμό θραύσης στην εστία ανάλογα με αυτά της σεισμικής δράσης
σχεδιασμού [2]. Η διαδρομή και οι συνθήκες του υπεδάφους είναι προτιμότερο να μοιάζουν με
αυτές της τοποθεσίας. Αυτές οι απαιτήσεις είναι όχι μόνο δύσκολο να ικανοποιηθούν αλλά
ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση με τη συμμόρφωση (κατά μέσο όρο) με το φάσμα-στόχο της
σεισμικής δράσης σχεδιασμού.
Η απαίτηση που αναφέρεται στο Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 να πραγματοποιηθεί κλιμάκωση
των μεμονωμένων καταγεγραμμένων επιταχυνσιογραφημάτων ή των επιταχυνσιογραφημάτων
που έχουν προκύψει από προσομοίωμα, ώστε η μέγιστη εδαφική επιτάχυνσή (PGA) τους να
ταιριάζει, κατά μέσο όρο, με την τιμή της agS της σεισμικής δράσης σχεδιασμού, μπορεί επίσης
να θεωρηθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στη φυσική πραγματικότητα. Έχει περισσότερο νόημα, αντ’
αυτού,

να

χρησιμοποιήσει

ο

μελετητής

καταγεγραμμένα

επιταχυνσιογραφήματα

ή

επιταχυνσιογραφήματα που έχουν προκύψει από προσομοίωμα με τιμές PGA που να συμφωνούν
εκ των προτέρων με την τιμή-στόχο της agS. Σημειωτέον ότι η PGA μπορεί να αυξηθεί ή να
ελαττωθεί τεχνητά, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η απόκριση του φορέα. Συνεπώς έχει
περισσότερο νόημα να επιλεγούν τα επιταχυνσιογραφήματα με κριτήριο τη συμμόρφωση των
φασματικών τιμών και μόνο, σύμφωνα με τις συστάσεις του Μέρους 2 [2] που περιγράφονται
παρακάτω.
Εάν χρησιμοποιηθούν ζεύγη ή τριάδες διαφορετικών επιταχυνσιογραφημάτων ως δεδομένα
εισόδου για ανάλυση υπό δύο ή τρεις ταυτόχρονες συνιστώσες της σεισμικής δράσης, η
συμμόρφωση με το ελαστικό φάσμα απόκρισης για απόσβεση 5% μπορεί να επιτευχθεί
κλιμακώνοντας το εύρος των μεμονωμένων επιταχυνσιογραφημάτων ως εξής:
- Σε περίπτωση σεισμού που αποτελείται από μια τριάδα μεταφορικών συνιστωσών,
ελέγχεται η συμμόρφωση των επιταχυνσιογραφημάτων των οριζόντιων συνιστωσών
ανεξάρτητα από την κατακόρυφη συνιστώσα.
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- Τα επιταχυνσιογραφήματα της κατακόρυφης συνιστώσας, εφόσον λαμβάνεται υπόψη,
κλιμακώνονται ώστε οι τιμές του μέσου ελαστικού φάσματος για το σύνολο των
επιταχυνσιογραφημάτων και για απόσβεση 5% να είναι τουλάχιστον το 90% των τιμών
του φάσματος της κατακόρυφης συνιστώσας για απόσβεση 5% σε όλες τις περιόδους
μεταξύ 0.2Tv και 1.5Tv, όπου Tv είναι η περίοδος της χαμηλότερης ιδιομορφής που έχει
συντελεστή συμμετοχής της κατακόρυφης συνιστώσας μεγαλύτερο από τους αντίστοιχους
συντελεστές των δύο οριζόντιων συνιστωσών.
- Σε περίπτωση τρισδιάστατης ανάλυσης υπό αμφότερες τις οριζόντιες συνιστώσες,
συνδυάζονται τα ελαστικά φάσματα για απόσβεση 5% των δύο οριζόντιων συνιστωσών
ανά ζεύγος εφαρμόζοντας τον κανόνα SRSS για κάθε τιμή της περιόδου. Η μέση τιμή των
«φασμάτων SRSS» των δύο οριζόντιων συνιστωσών για κάθε μεμονωμένο σεισμό από το
σύνολο των επιταχυνσιογραφημάτων, θα πρέπει να είναι ίση με τουλάχιστον 0.92  1.3
φορές την τιμή του ελαστικού φάσματος οριζόντιων συνιστωσών για απόσβεση 5% σε
όλες τις περιόδους από 0.2T1 έως 1.5T1, όπου T1 είναι η χαμηλότερη ιδιοπερίοδος της
κατασκευής (η ενεργός περίοδος του συστήματος μόνωσης σε σεισμικά μονωμένες
γέφυρες) σε οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση. Εάν δεν είναι, όλες οι μεμονωμένες
οριζόντιες συνιστώσες αυξάνονται, ώστε οι τιμές του τελικού μέσου «φάσματος SRSS» να
υπερβαίνουν κατά 1.3 τις τιμές του ελαστικού φάσματος οριζόντων συνιστωσών για
απόσβεση 5% σε όλες τις περιόδους μεταξύ 0.2T1 και 1.5T1.
Σημειωτέον ότι σε περίπτωση ανάλυσης υπό μία οριζόντια συνιστώσα, το Μέρος 1 του
Ευρωκώδικα 8 [1] απαιτεί οι τιμές του μέσου ελαστικού φάσματος για απόσβεση 5% να μην είναι
μικρότερες από το 90% των αντίστοιχων για τη σεισμική δράση σχεδιασμού σε οποιαδήποτε
περίοδο μεταξύ 0.2T1 και 2T1.
Εάν η απόκριση προκύπτει από τουλάχιστον επτά μη-γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας, με
(ζεύγη ή τριάδες από) κινήσεις του εδάφους επιλεγμένες σύμφωνα με τις προηγούμενες
παραγράφους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντατικό μέγεθος στους σχετικούς ελέγχους ο μέσος
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όρος των μεγεθών απόκρισης από όλες τις αναλύσεις. Αλλιώς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η
δυσμενέστερη τιμή του μεγέθους απόκρισης για τις (τρεις έως έξι) αναλύσεις.
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4

Αντισεισμική διαμόρφωση γεφυρών

4.1

Εισαγωγή

Στο στάδιο της αρχικής σύλληψης διαμορφώνεται η διάταξη της κατασκευής, επιλέγονται τα
δομικά υλικά για τα διάφορα τμήματά της, καθώς και η μέθοδος και η διαδικασία κατασκευής. Το
στάδιο αυτό ολοκληρώνεται με μια προκαταρκτική επιλογή διαστάσεων όλων των μελών,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί το επόμενο στάδιο σχεδιασμού, δηλαδή η ανάλυση για τον
υπολογισμό των εντάσεων υπό τις δράσεις σχεδιασμού (περιλαμβανομένων των σεισμικών),
δηλαδή των εσωτερικών δυνάμεων και παραμορφώσεων στα μέλη. Μετά την ανάλυση
πραγματοποιείται λεπτομερής σχεδιασμός (δηλαδή ελέγχονται οι διαστάσεις των μελών,
διαστασιολογείται ο οπλισμός κτλ. με βάση τα υπολογισμένα εντατικά μεγέθη) και
προετοιμάζονται οι προδιαγραφές των υλικών, τα κατασκευαστικά σχέδια και κάθε άλλη
πληροφορία που είναι απαραίτητη ή επιβοηθητική για την υλοποίηση της μελέτης.
Το στάδιο της αρχικής σύλληψης είναι εξαιρετικά σημαντικό για την οικονομία, την ασφάλεια
και την καταλληλότητα της κατασκευής για συγκεκριμένη χρήση. Πέρα από τεχνικές γνώσεις και
δεξιότητες, προϋποθέτει κρίση, εμπειρία και κάποιο βαθμό διαίσθησης. Παρόλο που δεν μπορεί να
διδαχθεί, υπάρχουν αρκετά έγκυρα κείμενα (πρόσφατα προστέθηκαν και τα [16, 17]) με βασικές
αρχές και οδηγίες. Χρήσιμες πηγές για την κατασκευή γεφυρών είναι τα [18, 19] και για τον
αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών τα [20, 21].
Η αρχική σύλληψη μιας γέφυρας καθορίζεται κυρίως από το φορέα καταστρώματος, ο οποίος
με τη σειρά του διαμορφώνεται με βάση τη χρήση, την προτιμώμενη μέθοδο κατασκευής (βλ.
Πίνακα 4.1), την αισθητική, την τοπογραφία και βεβαίως το κόστος. Τα τρία τελευταία κριτήρια
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την αρχική διαμόρφωση των βάθρων. Ο σχεδιασμός του φορέα
καταστρώματος καθορίζεται από τα κατακόρυφα φορτία και τη μέθοδο κατασκευής. Τα ανοίγματα
του φορέα καταστρώματος και ο τρόπος κατασκευής τους, καθώς και η διαμόρφωση του εδάφους,
καθορίζουν τον αριθμό και τη θέση των βάθρων. Σε σεισμικές περιοχές, για τα ίδια τα βάθρα και τη
σύνδεσή τους με το φορέα καταστρώματος είναι καθοριστική η σεισμική δράση. Άλλωστε, η
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Πίνακας 4.1: Ανοίγματα, ταχύτητα κατασκευής, συνέχεια του φορέα καταστρώματος και σύνδεση
με τα βάθρα, για διαφορετικές μεθόδους κατασκευής
Μέθοδος κατασκευής του
φορέα καταστρώματος

Συνήθη ανοίγματα
(m)

Ταχύτητα
κατασκευής
(m/εβδομάδα)

Συνεχής φορέας
καταστρώματος

Μονολιθική
σύνδεση φορέα
καταστρώματος
με βάθρα

Προκατασκευασμένες δοκοί

10 – 50

25 – 100 *

κανονικά όχι

κανονικά όχι

Σταθερά ικριώματα στο έδαφος

5 – 50

5 – 10

κανονικά ναι

ναι ή όχι

Προωθούμενο ικρίωμα

30 – 60

10 – 50

ναι

ναι ή όχι

60 – 300

6 – 15
ναι

κανονικά ναι

ναι

κανονικά όχι

φορέας
κατασκευασμένος
επί τόπου
Προβολοδόμηση
προκατασκευασμένα
τμήματα του φορέα
χωρίς ιστό
Προώθηση από
ανάρτησης
ακρόβαθρο
με ιστό ανάρτησης

40 – 160

20 – 60 *

30 – 70

10 – 30

70 – 120

10 – 30

* Η ταχύτητα εξαρτάται από την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου προκατασκευής

σεισμική δράση λαμβάνεται υπόψη σε ορισμένες πτυχές του σχεδιασμού του φορέα
καταστρώματος, όπως είναι η συνέχειά του σε όλα τα ανοίγματα και ορισμένες φορές η σύνδεσή
του με τα ακρόβαθρα και τα βάθρα. Προτού εμβαθύνουμε σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν
αμιγώς την αντισεισμική διαμόρφωση, υπενθυμίζεται ότι ένας από τους σημαντικότερους στόχους
κατά την αρχική σύλληψη μιας γέφυρας για μη-σεισμικά φορτία είναι να μειωθούν τα νεκρά
φορτία του φορέα καταστρώματος, διότι συμβάλλουν καθοριστικά στα εντατικά μεγέθη του φορέα,
των βάθρων και της θεμελίωσης για τις κατακόρυφες δράσεις σχεδιασμού (συνδυασμό διαρκών και
παροδικών φορτίων, σύμφωνα με την ορολογία των Ευρωκωδίκων). Αυτό αρχικά επιδιώκεται
μέσω της επιλογής των υλικών και του σχήματος της διατομής του φορέα καταστρώματος. Αφού
επιλεγούν, τότε γίνεται προσπάθεια να μειωθούν οι διαστάσεις χρησιμοποιώντας υλικά
μεγαλύτερης αντοχής, εξωτερική προένταση (ανάλογα με την περίπτωση) κτλ. Επισημαίνεται ότι,
παρόλο που η αρχική σύλληψη και ο λεπτομερής αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών αφορά
κυρίως τα βάθρα και τον τρόπο σύνδεσής τους με το φορέα καταστρώματος, η μείωση του βάρους
του φορέα καταστρώματος παίζει σημαντικό ρόλο στον αντισεισμικό σχεδιασμό της γέφυρας
συνολικά: οι απαιτήσεις όσον αφορά τη σεισμική δύναμη και τις μετακινήσεις αυξάνουν καθώς
αυξάνει η μάζα του φορέα καταστρώματος (είναι περίπου ανάλογες με την τετραγωνική ρίζα της
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μάζας του), οπότε υπάρχει σημαντικό κίνητρο να μειωθεί.
Όπως τονίστηκε στην Ενότητα 2.3.1, η σημαντικότερη απόφαση στο πρώτο στάδιο του
αντισεισμικού σχεδιασμού είναι πώς θα παραληφθούν οι οριζόντιες σεισμικές μετακινήσεις του
φορέα καταστρώματος σε σχέση με το έδαφος. Ακολουθούν οι τέσσερις επιλογές που προτάθηκαν
στην εν λόγω ενότητα:
1. Να συνδεθεί ο φορέας καταστρώματος με όλα τα ακρόβαθρα και τα βάθρα μέσω εφεδράνων
ολίσθησης ή εφεδράνων πολύ εύκαμπτων στην οριζόντια διεύθυνση (ή αντίστοιχες
συσκευές).
2. Να πακτωθεί ο φορέας καταστρώματος στην κορυφή ενός τουλάχιστον βάθρου (αλλά όχι
στα ακρόβαθρα), και να παραλάβουν τα συγκεκριμένα βάθρα τις οριζόντιες σεισμικές
μετακινήσεις μέσω ανελαστικών στροφών σε καμπτικές «πλαστικές αρθρώσεις».
3. Να επιτραπεί η ολίσθηση στη βάση των βάθρων σε σχέση με το έδαφος ή η ανάπτυξη
ανελαστικών παραμορφώσεων στους πασσάλους θεμελίωσης.
4. Να εγκλωβιστεί η γέφυρα στο έδαφος, δηλ. ο φορέας καταστρώματος να συνδεθεί άκαμπτα
με τα ακρόβαθρα σε ένα μονολιθικό σύστημα που ακολουθεί την κίνηση του εδάφους με
μικρή επιπλέον παραμόρφωση του ιδίου.
Η τρίτη επιλογή δεν αναλύεται λεπτομερώς στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, συνεπώς ούτε και
στον παρόντα Οδηγό για τον μελετητή. Η τέταρτη επιλογή αποτελεί ειδική περίπτωση· μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο σε γέφυρες μικρού μήκους με τρία το πολύ ανοίγματα – συνήθως μόνο με ένα.
Αναλύεται ξεχωριστά στις Ενότητες 4.5, 5.4 και 6.11.3. Οι πρώτες δύο επιλογές είναι οι
σημαντικότερες. Η πρώτη αποσκοπεί στην αποτελεσματική μόνωση του φορέα καταστρώματος
από την εδαφική κίνηση, και αντιμετωπίζεται στον Ευρωκώδικα 8 ως σεισμική μόνωση. Η δεύτερη
επιλογή βασίζεται στην πλαστιμότητα και την απορρόφηση ενέργειας στα βάθρα. Το συγκεκριμένο
κεφάλαιο, καθώς και τα περισσότερα απ’ όσα ακολουθούν, εστιάζουν στις δύο αυτές επιλογές.
Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν περισσότερο τη σεισμική συμπεριφορά και το σχεδιασμό
μιας γέφυρας είναι:
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1. (για γέφυρες με πολλά ανοίγματα) η συνέχεια του φορέα καταστρώματος πάνω από όλα τα
βάθρα,
2. (για γέφυρες με φορέα καταστρώματος από σκυρόδεμα) η μονολιθική ή μη σύνδεση του
φορέα καταστρώματος με τα βάθρα.
Ως ένα βαθμό, τα εν λόγω χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τη μέθοδο κατασκευής του φορέα
καταστρώματος (βλ. Πίνακα 4.1). Σε συνεχείς φορείς καταστρώματος είναι εξαιρετικά απίθανο –
σχεδόν αδύνατο– να συμβεί απώλεια στήριξης και πτώση από τα βάθρα. Ακόμα και σε περίπτωση
απώλειας στήριξης σε κάποια εφέδρανα –επίσης απίθανη–, οι συνέπειες δεν είναι καταστροφικές
και μπορούν να αποκατασταθούν. Εάν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται μονολιθικά με τα
βάθρα, τότε αποκλείεται το ενδεχόμενο πτώσης ή απώλειας στήριξης. Σε αυτή την περίπτωση, η
παρεμπόδιση της οριζόντιας κίνησης μεταξύ του φορέα καταστρώματος και της κορυφής των
βάθρων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σεισμική απόκριση της γέφυρας, κατά την οποία
κυριαρχούν οι ανελαστικές παραμορφώσεις και η ανελαστική συμπεριφορά των βάθρων.
Επηρεάζει επίσης τον αντισεισμικό σχεδιασμό της γέφυρας, που βασίζεται στην πλαστιμότητα των
βάθρων.

4.2
4.2.1

Γενικοί κανόνες για την αντισεισμική διαμόρφωση γεφυρών
Συνέχεια του φορέα καταστρώματος

Ο σημαντικότερος στόχος του αντισεισμικού σχεδιασμού μιας γέφυρας είναι να παραμείνει ο
φορέας καταστρώματος στη θέση του υπό την ισχυρότερη δυνατή σεισμική δράση. Στις γέφυρες με
πολλά ανοίγματα δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συμβεί τοπική απώλεια στήριξης του
φορέα καταστρώματος, είτε λόγω απώλειας στήριξης σε ένα βάθρο, αστοχίας ενός βάθρου ή ενός
υποστυλώματος, είτε λόγω καθίζησης ή άλλου τύπου παραμόρφωσης του εδάφους έδρασης. Ο
καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η πτώση τμήματος μιας γέφυρας με πολλά ανοίγματα κατόπιν
τοπικής απώλειας στήριξης είναι η συνέχεια πάνω από τα βάθρα: δηλαδή ο φορέας καταστρώματος
να είναι συνεχής από ακρόβαθρο σε ακρόβαθρο. Εξαίρεση αποτελούν οι γέφυρες πολύ μεγάλου
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μήκους (δηλ. αρκετών εκατοντάδων μέτρων ή ακόμα και πάνω από 1000 m), όπου μπορεί να κριθεί
απαραίτητο να εισαχθούν ενδιάμεσοι αρμοί. Η προσθήκη τέτοιων αρμών είναι αναγκαία εφόσον
θεωρείται πιθανό ένας ισχυρός σεισμός να προκαλέσει σημαντικά διαφορετική κίνηση στη βάση
παρακείμενων βάθρων, ιδιαίτερα αν η γέφυρα διασχίζει ένα δυνητικά ενεργό τεκτονικό ρήγμα ή
ανομοιογενείς εδαφικούς σχηματισμούς. Οι ενδιάμεσοι αρμοί μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα
άνοιγμα ως αρθρώσεις τύπου Gerber με επαρκές μήκος υπερκάλυψης. Συνήθως υλοποιούνται
μεταξύ δύο ανοιγμάτων, τα άκρα των οποίων στηρίζονται μέσω διαφορετικών εφεδράνων στο ίδιο
βάθρο. Σε μια τέτοια διάταξη ο αρμός πρέπει να έχει αρκετά μεγάλο πλάτος ώστε να αποτραπεί η
πρόσκρουση των άκρων των δύο ανοιγμάτων.
Πέρα από το γεγονός ότι διακόπτουν τη συνέχεια του φορέα καταστρώματος και αυξάνουν την
πιθανότητα πτώσης του, οι ενδιάμεσοι αρμοί αυξάνουν την αβεβαιότητα της σεισμικής απόκρισης:
τα τμήματα της γέφυρας που χωρίζονται από τους ενδιάμεσους αρμούς (στις ΗΠΑ αποκαλούνται
«πλαίσια») μπορεί να ταλαντωθούν εκτός φάσης και να σημειωθεί πρόσκρουση μεταξύ τους στους
αρμούς. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των αρμών αποτελεί μη-γραμμικό φαινόμενο και η κατανόηση
των επιδράσεών του απαιτεί μη-γραμμική ανάλυση (κανονικά ανάλυση χρονοϊστορίας).
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη κάποιες από αυτές τις επιδράσεις χωρίς να πραγματοποιηθεί μηγραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας, τα Κριτήρια Αντισεισμικού Σχεδιασμού CALTRANS [14]
απαιτούν να χρησιμοποιούνται, πέρα από τα ξεχωριστά προσομοιώματα για κάθε «πλαίσιο» της
γέφυρας μεταξύ παρακείμενων αρμών, επιπλέον δύο συνολικά προσομοιώματα, τα οποία
λαμβάνουν υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ τους:


ένα προσομοίωμα σε «θλίψη», όπου όλοι οι αρμοί θεωρούνται κλειστοί και



ένα προσομοίωμα σε «εφελκυσμό», όπου οι αρμοί θεωρούνται ανοιχτοί και συνδεδεμένοι
μόνο μέσω της αξονικής δυσκαμψίας EA/L των καλωδίων που ενδεχομένως συγκρατούν το
φορέα καταστρώματος στη διαμήκη διεύθυνση κατά μήκος των αρμών.

Για τις γέφυρες που έχουν αρκετούς ενδιάμεσους αρμούς, το [14] απαιτεί επιπλέον να
χρησιμοποιηθούν ελαστικά προσομοιώματα πολλών «πλαισίων», το καθένα με όχι περισσότερα
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από πέντε «πλαίσια» συν ένα «ακραίο πλαίσιο» ή ακρόβαθρο σε κάθε άκρο. Τα «πλαίσια» πέρα
από τα «ακραία» προσομοιώνονται με ελατήρια χωρίς μάζα, τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα
«ακραία πλαίσια» αγνοούνται, ενώ τα γειτονικά προσομοιώματα υπερκαλύπτονται κατά
τουλάχιστον ένα «πλαίσιο» πέρα από το «ακραίο πλαίσιο». Στόχος όλης αυτής της πολύπλοκης
ανάλυσης είναι να αποδοθεί καλύτερα η εκτός φάσης κίνηση των «πλαισίων» και να ληφθούν
υπόψη οι σημαντικές ιδιομορφές και περίοδοι ταλάντωσης κάθε «πλαισίου», χωρίς να γίνει χρήση
ενός υπερβολικά μεγάλου αριθμού κόμβων από ακρόβαθρο σε ακρόβαθρο. Το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8, αντίθετα, δεν απαιτεί αυτή την πολύπλοκη ανάλυση. Ο μόνος λόγος που
επισημαίνονται εδώ οι διατάξεις των Κριτηρίων Αντισεισμικού Σχεδιασμού CALTRANS [14] είναι
για να τονιστεί η αβεβαιότητα της σεισμικής απόκρισης των γεφυρών με ενδιάμεσους αρμούς και η
πολυπλοκότητα της ανάλυσης που συνεπάγεται. Δεδομένου ότι ο περιορισμός της αβεβαιότητας
κατά την απόκριση αποτελεί κύριο στόχο της αρχικής σύλληψης, είναι προτιμότερο να
αποφεύγεται η χρήση ενδιάμεσων αρμών.
Τα ανοίγματα του φορέα καταστρώματος που αποτελούνται από προκατασκευασμένες δοκούς
από σκυρόδεμα, χάλυβα ή σύμμικτες (από σκυρόδεμα και χάλυβα) δοκούς είναι συνήθως
αμφιέρειστα στα βάθρα. Μπορούν να συνδεθούν γειτονικά ανοίγματα ενσωματώνοντας τα άκρα
τους σε ογκώδη διαφράγματα στήριξης (βλ. Σχήμα 4.1(α) και το [19] για παράδειγμα). Ωστόσο
αυτό δεν αποτελεί συνήθη πρακτική. Κανονικά η συνέχεια επιτυγχάνεται μέσω μιας πλάκας
καταστρώματος που σκυροδετείται επιτόπου, η οποία είναι συνεχής πάνω από τον αρμό μεταξύ
των άκρων δύο δοκών (βλ. επίσης Ενότητα 5.5.1). Το Σχήμα 4.1(β) απεικονίζει ένα παράδειγμα
από το [19]. Αυτή η λεπτομέρεια εξασφαλίζει τη συνέχεια του οδοστρώματος, ώστε να είναι πιο
άνετη η οδήγηση, και λειτουργεί ως αναλώσιμος σεισμικός σύνδεσμος μεταξύ δύο ανοιγμάτων
προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση του ανοίγματος μετά την απώλεια στήριξης. Για την ακρίβεια,
η πτώση των προκατασκευασμένων δοκών και η επακόλουθη αλυσιδωτή κατάρρευση της διπλής
κοιλαδογέφυρας

Bolu,

μήκους

2.3km,

αποφεύχθηκαν

χάρη

στη

συνεχόμενη

πλάκα

καταστρώματος, παρά την απώλεια στήριξής τους στο σεισμό του Duzce (Τουρκία) το 1999
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Σχήμα 4.1 Αμφιέρειστες προκατασκευασμένες δοκοί με συνεχή σύνδεση μέσω: (πάνω) διάφραγμα
στήριξης που σκυροδετείται επιτόπου, (κάτω) συνεχούς πλάκας καταστρώματος [19]

Σχήμα 4.2 Κοιλαδογέφυρα Bolu στο Duzce (Τουρκία) μετά το σεισμό του 1999: (πάνω) απώλεια
στήριξης προκατασκευασμένων δοκών, (κάτω) η πτώση του ανοίγματος αποφεύχθηκε χάρη στην
ανάρτηση από τις άνω πλάκες συνέχειας
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(Σχήμα 4.2 (πάνω)). Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 κάνει ειδική αναφορά στις πλάκες συνέχειας
και στην προσομοίωσή τους.
Προκειμένου να επιτευχθεί εγκάρσια κλίση της άνω επιφάνειας του φορέα καταστρώματος,
χωρίς να χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες δοκοί διαφορετικού ύψους, συνήθως η επιφάνεια
της κορυφής των βάθρων ή της κεφαλοδοκού διαμορφώνεται κλιμακωτά στην εγκάρσια διεύθυνση.
Εναλλακτικά, οι δοκοί εδράζονται σε κυβόλιθους από σκυρόδεμα με κλιμακούμενο ύψος.
Αντίθετα, μια βαθμίδα στην κορυφή του βάθρου στη διαμήκη διεύθυνση δεν είναι κατάλληλος
τρόπος να αντιμετωπιστεί η διαφορά ύψους δύο γειτονικών αμφιέρειστων δοκών, καθώς η δοκός με
το μεγαλύτερο ύψος μπορεί να προσκρούσει στη βαθμίδα κατά τη σεισμική απόκριση στη διαμήκη
διεύθυνση. Αντ’ αυτού, πρέπει να αυξηθεί το ύψος της χαμηλότερης δοκού πάνω από τη στήριξη
(ακόμα και μέσω διαφραγμάτων στήριξης με μεγαλύτερο ύψος), ώστε να αποκτήσει το ίδιο ύψος
με την ψηλότερη και να εδράζονται αμφότερες στην ίδια οριζόντια στάθμη.

4.2.2

Ομοιόμορφη σεισμική ένταση στα βάθρα – Βάθρα διαφορετικού ύψους

Για λόγους αισθητικής, όλα τα βάθρα ή τα υποστυλώματα των βάθρων πρέπει να έχουν τις ίδιες
διαστάσεις διατομής. Αν έχουν διαφορετικό ύψος αλλά συνδέονται με το φορέα καταστρώματος με
τον ίδιο τρόπο (π.χ. αν όλα τα βάθρα συνδέονται μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος ή μέσω
σταθερών εφεδράνων κτλ.), η δυσκαμψία τους είναι διαφορετική (περίπου αντιστρόφως ανάλογη
με το ύψος του βάθρου στον κύβο). Τότε τα χαμηλότερα βάθρα αναλαμβάνουν μεγαλύτερες
σεισμικές τέμνουσες δυνάμεις (βλ. Σχήμα 4.3) και αναπτύσσουν υψηλότερες σεισμικές ροπές
σχεδιασμού (περίπου αντιστρόφως ανάλογες με το ύψος των βάθρων στο τετράγωνο), με
αποτέλεσμα να χρειάζονται περισσότερο κατακόρυφο οπλισμό. Αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο
την ενεργό δυσκαμψία του βάθρου (βλ. Ενότητα 5.8.1) και οδηγεί σε φαύλο κύκλο. Ανεξάρτητα
όμως από την ακριβή ποσότητα οπλισμού, τα χαμηλότερα βάθρα θα διαρρεύσουν πιο γρήγορα και
η απαιτούμενη πλαστιμότητα στις πλαστικές τους αρθρώσεις θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα
υπόλοιπα βάθρα, με αποτέλεσμα να αστοχήσουν νωρίτερα.
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Σχήμα 4.3 Ανομοιόμορφη κατανομή των εγκάρσιων σεισμικών δυνάμεων σε ανισοϋψή βάθρα

Επειδή η διαφορά ύψους των βάθρων είναι αναπόφευκτη, η δυσκολία αυτή πρέπει να
παρακάμπτεται ήδη από το στάδιο της αρχικής σύλληψης. Υπάρχουν πολλές επιλογές:
• Εφόσον η διαφορά ύψους είναι σχετικά μικρή, το ελεύθερο ύψος των χαμηλότερων βάθρων
μπορεί να αυξηθεί ώστε να είναι σχεδόν το ίδιο με των υπολοίπων. Το επιπρόσθετο ύψος
μπορεί να βρίσκεται σε ανοιχτό φρέαρ (κατά προτίμηση επενδεδυμένο) κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους. Η βάση αυτών των βάθρων πρέπει να είναι πάντα εύκολα
προσβάσιμη για έλεγχο και επιδιόρθωση τυχόν βλάβης (βλ. Σχήμα 4.4).
• Αν η διαφορά ύψους είναι πολύ μεγάλη, τότε η άκαμπτη σύνδεση του φορέα
καταστρώματος με τα βάθρα (μονολιθική ή μέσω σταθερών εφεδράνων) περιορίζεται σε
λίγα βάθρα ίδιου περίπου ύψους – συνήθως τα ψηλότερα. Ο φορέας καταστρώματος
εδράζεται σε όλα τα υπόλοιπα βάθρα μέσω εφεδράνων εύκαμπτων στη διαμήκη διεύθυνση
(ελαστομεταλλικά ή εφέδρανα ολίσθησης). Συνήθως τα ψηλότερα βάθρα βρίσκονται
περίπου στο μέσο του μήκους του φορέα καταστρώματος, οπότε αυτή η επιλογή βοηθά να
εκτονωθούν οι τάσεις που συσσωρεύονται στο φορέα καταστρώματος και τα βάθρα λόγω
της δέσμευσης των κινήσεων που οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές και της
συστολής ξήρανσης στη διαμήκη διεύθυνση (βλ. επίσης την πρώτη παρατήρηση κάτω από
το (α) στην Ενότητα 4.3.2).

57

IOAN NINA

TRIKALA

Σχήμα 4.4 Ανομοιόμορφη κατασκευή του κάτω μέρους του αριστερού βάθρου μέσα σε φρέαρ για
βάθρα με περίπου ίσο ύψος (με την ευγενική άδεια του Σ. Σταθόπουλου [22])

• Το άνω μέρος των βάθρων μπορεί να έχει πολύ μικρότερη διατομή και δυσκαμψία στη
διαμήκη διεύθυνση από το κάτω μέρος. Εάν εφαρμοστεί αυτό σε τμήμα ίδιου ύψους στην
κορυφή όλων των βάθρων, τότε η δυσκαμψία τους θα είναι περίπου ίση. Μια συνήθης
επιλογή για το άνω μέρος είναι τα «ζεύγη λεπίδων» με δύο παράλληλα τοιχοειδή βάθρα
στην εγκάρσια διεύθυνση, και για το κάτω μέρος (πιθανότατα βάθρων με μεγάλη διαφορά
ύψους) το κοίλο κιβώτιο (βλ. Σχήμα 4.5 για ένα σχηματικό και Σχήμα 4.6 για ένα
πραγματικό παράδειγμα αμφίπλευρης προβολοδόμησης). Ανάλογα με το σχετικό μήκος του
«ζεύγους λεπίδων» και του κοίλου κιβωτίου, μπορεί να σχηματιστούν πλαστικές αρθρώσεις
είτε στη βάση του βάθρου είτε στη βάση των μεμονωμένων υποστυλωμάτων που
σχηματίζουν το «ζεύγος λεπίδων» είτε και στα δύο διαδοχικά. Αυτά τα ενδεχόμενα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη στον ικανοτικό σχεδιασμό του βάθρου. Πρέπει να διαμορφώνονται
οι λεπτομέρειες για πλαστιμότητα σε όλες τις πιθανές περιοχές σχηματισμού πλαστικών
αρθρώσεων (περιλαμβανομένης της κορυφής των μεμονωμένων υποστυλωμάτων του
«ζεύγους λεπίδων»).
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Σχήμα 4.5 Πλάγια όψη γέφυρας με ανισοϋψή βάθρα, των οποίων η διατομή είναι μορφής «ζεύγους
λεπίδων» στα άνω 30 m και κιβωτιοειδής στο χαμηλότερο τμήμα [23]

Σχήμα 4.6 Το άνω μέρος όλων των βάθρων της γέφυρας Αράχθου κατασκευάστηκε με τη μορφή
«ζεύγους λεπίδων» ώστε η δυσκαμψία των βάθρων να είναι ομοιόμορφη (βλ. Σχήμα 4.7 για τα
χαμηλότερα ακραία βάθρα της γέφυρας)
• Εάν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται με όλα τα βάθρα μέσω ελαστομεταλλικών
εφεδράνων, η δυσκαμψία των βάθρων με μεγάλη διαφορά ύψους μπορεί να γίνει
ομοιόμορφη προσαρμόζοντας το συνολικό πάχος t του ελαστομερούς έτσι ώστε η
δυσκαμψία των εφεδράνων Kb = GA/t να αντισταθμίζει τη διαφορά στη δυσκαμψία των
βάθρων Kp. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, από την Εξίσωση 2.10 προκύπτει περίπου η ίδια σύνθετη
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δυσκαμψία για όλα τα βάθρα (βλ. σημείο 2 στην Ενότητα 4.3.3.3).
• Εάν η διατομή του υποστυλώματος ενός βάθρου είναι κοίλη, μπορεί να προσαρμοστεί το
πάχος της ώστε να εξισορροπηθεί η διαφορά ύψους των βάθρων και να επιτευχθούν είτε
σχεδόν ομοιόμορφες τέμνουσες δυνάμεις είτε σχεδόν ομοιόμορφες μέγιστες ροπές στα
βάθρα. Δεδομένου όμως ότι η δυσκαμψία των βάθρων δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από το
πάχος της κοίλης διατομής, μόνο μικρές διαφορές στο ύψος των βάθρων μπορούν να
αντιμετωπιστούν με αυτό τον τρόπο.

4.3

Επιλογές σύνδεσης των βάθρων με το φορέα καταστρώματος

4.3.1

Εισαγωγή: επίδραση της μεθόδου κατασκευής

Είναι θεμελιώδης η επιλογή ανάμεσα στη μονολιθική σύνδεση του φορέα καταστρώματος με τα
βάθρα ή στη σύνδεση μέσω εφεδράνων –σταθερών (με αρθρώσεις) ή κινητών (εφεδράνων
ολίσθησης ή ελαστομεταλλικών)– ή ακόμα και μέσω ειδικών συσκευών μόνωσης.
Για τους τύπους γέφυρας και το εύρος ανοιγμάτων που εξετάζονται σε αυτό τον Οδηγό, τα
βάθρα είναι από σκυρόδεμα. Μπορούν να συνδεθούν μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος μόνο
αν ο φορέας καταστρώματος είναι και αυτός από σκυρόδεμα. Αν ο φορέας είναι από χάλυβα ή
σύμμικτος (από σκυρόδεμα και χάλυβα), τότε αναγκαστικά εδράζεται στα βάθρα μέσω εφεδράνων.
Η μέθοδος κατασκευής ενός φορέα καταστρώματος από σκυρόδεμα καθορίζει και τη σύνδεσή
του με τα βάθρα, δηλαδή αν θα είναι μονολιθική ή μέσω εφεδράνων. Όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 4.1, οι προκατασκευασμένες δοκοί εδράζονται κανονικά σε εφέδρανα (εκτός αν συνδέονται
μονολιθικά με την κορυφή του βάθρου μέσω ενός διαφράγματος στήριξης που σκυροδετείται
επιτόπου). Οι φορείς καταστρώματος που κατασκευάζονται με προώθηση από το ακρόβαθρο
συνδέονται με την κορυφή των βάθρων κατά την κατασκευή μέσω προσωρινών εφεδράνων
ολίσθησης, ειδικών για τη συγκεκριμένη χρήση. Αφού ολοκληρωθεί η προώθηση, ο φορέας
καταστρώματος ανυψώνεται με χρήση εμβόλων ώστε να αντικατασταθούν τα προσωρινά εφέδρανα
με τα τελικά. Δεν είναι πρακτικό να επιχειρηθεί σε αυτές τις θέσεις μονολιθική σύνδεση. Αντίθετα,
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Σχήμα 4.7 Προσωρινή αγκύρωση του φορέα καταστρώματος στο χαμηλότερο βάθρο της γέφυρας
Αράχθου μέσω τεσσάρων ελαστομεταλλικών εφεδράνων για ευστάθεια κατά τη διάρκεια της
αμφίπλευρης προβολοδόμησης (βλ. Σχήμα 4.6 για συνολική εικόνα)

οι φορείς καταστρώματος από σκυρόδεμα που κατασκευάζονται με αμφίπλευρη προβολοδόμηση
συνδέονται συνήθως μονολιθικά με το βάθρο, προκειμένου να παραμένει σταθερό το Ταυ κατά τη
διάρκεια της κατασκευής. Ένας τέτοιος φορέας ενδέχεται να εδράζεται στο βάθρο μέσω
εφεδράνων, αν κατά τη διάρκεια της κατασκευής το τμήμα του φορέα ακριβώς πάνω από την
κορυφή του βάθρου είναι προσωρινά αγκυρωμένο σε αυτό (βλ. Σχήμα 4.7). Εναλλακτικά ένα
άνοιγμα φορέα καταστρώματος που εδράζεται σε εφέδρανα μπορεί να κατασκευαστεί τμηματικά,
με προβολοδόμηση από γειτονικό άνοιγμα που ολοκληρώθηκε νωρίτερα ή αναρτώντας τα τμήματά
του με τένοντες από προσωρινό ιστό.

4.3.2

Μονολιθική σύνδεση

Η μονολιθική σύνδεση του φορέα καταστρώματος με τα βάθρα είναι ευρέως διαδεδομένη στην
Ιαπωνία και στις σεισμογενείς περιοχές των ΗΠΑ, και λιγότερο στην Ευρώπη. Αφήνοντας τη
μέθοδο κατασκευής στην άκρη, η μονολιθική σύνδεση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
1. Αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να αποφευχθούν φαινόμενα απώλειας στήριξης και πτώσης ή
μεγάλες παραμένουσες μετακινήσεις του φορέα καταστρώματος, που θα ήταν δύσκολο να
αναστραφούν προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της γέφυρας.
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2. Είναι η πλέον κατάλληλη σύνδεση για σχεδιασμό για πλάστιμη συμπεριφορά: η
απορρόφηση ενέργειας και η πλαστιμότητα δεν συμβαίνουν μόνο στη βάση των βάθρων
αλλά και στην κορυφή τους (αυτό δεν ισχύει για μονά βάθρα υπό εγκάρσια σεισμική
δράση).
3. Η άκαμπτη σύνδεση με το φορέα καταστρώματος μειώνει τη λυγηρότητα και τις επιρροές
δευτέρας τάξεως των ψηλών βάθρων (με εξαίρεση τα μονά βάθρα στην εγκάρσια
διεύθυνση, εφόσον ο φορέας δεν είναι οριζόντια δεσμευμένος στα ακρόβαθρα).
Έχει όμως και σοβαρά μειονεκτήματα:
α. Όταν τα ανοίγματα είναι περισσότερα από δύο, τα βάθρα δεσμεύουν τις κινήσεις του φορέα
καταστρώματος που οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τη συστολή ξήρανσης
του σκυροδέματος στη διαμήκη διεύθυνση. Ως εκ τούτου μπορεί να αναπτυχθεί μεγάλος
αξονικός εφελκυσμός στο φορέα καταστρώματος μαζί με υψηλές καμπτικές ροπές και
τέμνουσες δυνάμεις στο φορέα και στα βάθρα. Όσο μεγαλύτερο μήκος έχει ο φορέας
καταστρώματος, τόσο μεγαλύτερες είναι οι τάσεις λόγω της δέσμευσης των επιβαλλόμενων
παραμορφώσεων. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα:
 Σε γέφυρες με πολλά ανοίγματα, συνδέοντας μονολιθικά το φορέα καταστρώματος σε
μερικά μόνο βάθρα περίπου στη μέση του μήκους του φορέα: οι τάσεις που οφείλονται
στη δέσμευση των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων θα αναπτυχθούν μόνο σε αυτά τα
βάθρα και στο τμήμα του φορέα καταστρώματος μεταξύ τους. Δεδομένου ότι αυτές οι
τάσεις είναι περίπου ανάλογες με το δεσμευμένο μήκος του φορέα καταστρώματος, θα
είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με έναν φορέα καταστρώματος που συνδέεται
μονολιθικά με όλα τα βάθρα. Σημειώνεται ωστόσο ότι μόνο τα βάθρα που συνδέονται
μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος θα παραλάβουν τη διαμήκη σεισμική δράση.
Στην εγκάρσια διεύθυνση μπορούν να ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα βάθρα, εφόσον η
κορυφή τους είναι πακτωμένη εγκάρσια στην κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος
μέσω διατμητικών συνδέσμων ή εφεδράνων κινητών στη διαμήκη διεύθυνση αλλά
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σταθερών στην εγκάρσια.
 Μειώνοντας τη δυσκαμψία των βάθρων στη διαμήκη διεύθυνση, τουλάχιστον σε αρκετά
μεγάλο τμήμα τους στην κορυφή. Για παράδειγμα, τα βάθρα «ζεύγους λεπίδων» που
αναφέρονται στην Ενότητα 4.2.2 και στα Σχήματα 4.5 έως 4.7 έχουν πολύ μικρότερη
δυσκαμψία στη διαμήκη διεύθυνση συγκριτικά με όσα έχουν πλήρη κιβωτιοειδή διατομή
κοντά στη βάση προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή και η πλαστιμότητά τους.
β. Η μονολιθική σύνδεση αποκλείει τη χρήση σεισμικής μόνωσης και/ή πρόσθετης
απορρόφησης ενέργειας.
γ. Στον «κόμβο» μεταξύ του φορέα καταστρώματος και του υποστυλώματος του βάθρου οι
διατμητικές τάσεις λόγω της σεισμικής δράσης είναι μεγάλες. Οι απαιτήσεις συνάφειας
κατά μήκος των κατακόρυφων ράβδων του βάθρου που αγκυρώνονται στον κόμβο ή κατά
μήκος των ράβδων του φορέα καταστρώματος που διέρχονται ή τερματίζονται στον κόμβο
είναι μεγάλες. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των λεπτομερειών του κόμβου ώστε να
αντεπεξέρχεται σε αυτές τις απαιτήσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση.

4.3.3

Στήριξη σε εφέδρανα

4.3.3.1 Γενικά
Η στήριξη του φορέα καταστρώματος σε εφέδρανα είναι πολύ συνηθισμένη στην Ευρώπη και την
Ιαπωνία, αλλά όχι τόσο στις σεισμογενείς περιοχές των ΗΠΑ. Παραβλέποντας και πάλι τη μέθοδο
κατασκευής, η στήριξη αυτή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με τον τύπο
εφεδράνων που χρησιμοποιείται. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, ανεξάρτητα από τον τύπο
εφεδράνων:
1. Η κατασκευή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο απλή συγκριτικά με τη μονολιθική
σύνδεση.
2. Οι σεισμικές τάσεις στο φορέα καταστρώματος μειώνονται (κυρίως σε σύγκριση με αυτές
στο μονολιθικό «κόμβο» φορέα-υποστυλώματος ή γύρω από αυτόν)· για τη διαμήκη
σεισμική δράση σχεδόν εξαλείφονται.
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3. Τα μονά βάθρα παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά στη διαμήκη και την εγκάρσια
διεύθυνση. Εάν οι φασματικές επιταχύνσεις στις δύο αυτές διευθύνσεις είναι περίπου ίσες,
τότε οι σεισμικές ροπές και οι σεισμικές τέμνουσες των βάθρων είναι και αυτές περίπου
ίσες, επιτρέποντας το βέλτιστο σχεδιασμό των βάθρων.
Τα γενικά μειονεκτήματα είναι τα εξής:
α. Τα εφέδρανα πρέπει να ελέγχονται συχνά, να συντηρούνται και περιστασιακά να
αντικαθίστανται.
β. Εάν το βάθρο αποτελείται από περισσότερα του ενός υποστυλώματα συνδεδεμένα μέσω
δοκού στέψης (ή «κεφαλοδοκού»), τότε δεν αξιοποιούνται με το βέλτιστο τρόπο τα
υποστυλώματα για σεισμική αντοχή: στη διαμήκη διεύθυνση λειτουργούν ως κατακόρυφοι
πρόβολοι, ενώ στην εγκάρσια η κορυφή τους είναι σχεδόν πακτωμένη στη δοκό στέψης.
Περαιτέρω πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαρτώνται από τον τύπο εφεδράνων, όπως
αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια.

4.3.3.2 Σταθερά εφέδρανα
Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα των σταθερών (αρθρωτών) εφεδράνων είναι ανάλογα με εκείνα
της μονολιθικής σύνδεσης:
1. Εφόσον τοποθετηθούν σε αρκετά βάθρα και δεν αστοχήσουν κατά το σεισμό, τα σταθερά
εφέδρανα μπορούν να αποτρέψουν την απώλεια στήριξης ή την πτώση του φορέα
καταστρώματος, καθώς και τις μεγάλες παραμένουσες μετακινήσεις, διευκολύνοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της γέφυρας. Από την άλλη,
είναι λιγότερο αξιόπιστα ως προς την επίτευξη αυτού του σκοπού από τη μονολιθική
σύνδεση του φορέα καταστρώματος με ορισμένα βάθρα.
2. Αποτελούν τον μοναδικό τρόπο, πέρα από τη μονολιθική σύνδεση, να ενεργοποιηθεί η
ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας των βάθρων. Προφανώς η
πλαστιμότητα και η απορρόφηση ενέργειας συμβαίνει στη βάση (και όχι στην κορυφή)
μόνο όσων βάθρων συνδέονται με το φορέα καταστρώματος μέσω ενός τουλάχιστον
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σταθερού εφεδράνου.
Τα μειονεκτήματα (α) και (β) που ακολουθούν είναι κοινά με τη μονολιθική σύνδεση:
α. Αναπτύσσονται στο φορέα καταστρώματος σημαντικές αξονικές δυνάμεις, καθώς και
υψηλές καμπτικές ροπές και τέμνουσες δυνάμεις στα βάθρα, λόγω της δέσμευσης των
κινήσεων του φορέα που οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές και της συστολής
ξήρανσης του σκυροδέματος στη διαμήκη διεύθυνση. Γενικά, το πρόβλημα είναι λιγότερο
έντονο σε σχέση με τη μονολιθική σύνδεση και μπορεί να περιοριστεί με τους δύο τρόπους
που αναφέρθηκαν στο σημείο (α) της Ενότητας 4.3.2. Από την άλλη, δεδομένου ότι ο
φορέας καταστρώματος στρέφεται ελεύθερα σε σχέση με το βάθρο σε κατακόρυφο επίπεδο
κατά μήκος του φορέα, οι καμπτικές ροπές του φορέα λόγω της προέντασης και της
κατακόρυφης συνιστώσας της μεταβολής θερμοκρασίας στο φορέα καταστρώματος είναι
χαμηλότερες.
β. Όπως και στη μονολιθική σύνδεση, δεν μπορεί να συνδυαστεί με σεισμική μόνωση και/ή
πρόσθετη απορρόφηση ενέργειας.
Επιπλέον:
γ. Τα σταθερά εφέδρανα απαιτούν πιο συστηματικό έλεγχο και συντήρηση και κοστίζουν
περισσότερο από άλλους τύπους εφεδράνων, με εξαίρεση τις ειδικές συσκευές μόνωσης.
Τα εφέδρανα σημειακής στήριξης δεσμεύουν τη μετακίνηση και στις δύο οριζόντιες
διευθύνσεις. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη, περιστασιακά στην Ιαπωνία και σπάνια στις
ΗΠΑ. Άλλοι τύποι εφεδράνων δεσμεύουν τη μετακίνηση στη μία οριζόντια διεύθυνση (την
εγκάρσια) και την επιτρέπουν στην άλλη (τη διαμήκη). Έτσι εξασφαλίζονται τα πλεονεκτήματα 1
και 2 που αναφέρθηκαν πιο πάνω στην πιο κρίσιμη διεύθυνση, την εγκάρσια, και αποφεύγεται το
μειονέκτημα (α) στη διαμήκη διεύθυνση.

4.3.3.3 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα είναι μακράν τα πιο συνηθισμένα εφέδρανα σε όλο τον κόσμο
(στην Ιαπωνία κατασκευάζονται συχνά από ελαστικό με υψηλή απόσβεση (HDR) ώστε να αυξηθεί
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η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας). Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά τους είναι τα εξής:
1. Έχουν σχετικά μικρή οριζόντια δυσκαμψία Kb = GA/te (όπου A είναι το εμβαδό της
οριζόντιας διατομής του εφεδράνου, te είναι το συνολικό πάχος του ελαστομερούς και G
είναι το μέτρο διάτμησης του ελαστομερούς). Οπότε δεν εμποδίζουν πρακτικά τις κινήσεις
του φορέα καταστρώματος στη διαμήκη διεύθυνση που οφείλονται στις θερμοκρασιακές
μεταβολές, τη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος ή (για τους προεντεταμένους φορείς
καταστρώματος) τον ερπυσμό. Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση συνεχούς φορέα
καταστρώματος μεγάλου μήκους μπορεί να χρειαστεί να έχουν αρκετά μεγάλο πάχος κοντά
στα άκρα του φορέα προκειμένου να παραλάβουν τις κινήσεις του στη διαμήκη διεύθυνση
(βλ. μειονέκτημα (γ) πιο κάτω). Για να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εφέδρανα ολίσθησης (ακόμα και ελαστομεταλλικά, με πλάκα ολίσθησης
στην

κορυφή)

κοντά

στα

άκρα

του

φορέα

καταστρώματος

και

αγκυρωμένα

ελαστομεταλλικά εφέδρανα στο μέσο του μήκους του φορέα.
2. Αποτελούν έναν απλό τρόπο να αποκτήσουν ομοιόμορφη δυσκαμψία ανισοϋψή βάθρα,
προσαρμόζοντας το συνολικό πάχος t του ελαστομερούς έτσι ώστε η δυσκαμψία του
εφεδράνου Kb = GA/te να αντισταθμίζει τη διαφορά δυσκαμψίας των βάθρων Kp, και η
Εξίσωση 2.10 να δίνει στο τέλος περίπου την ίδια σύνθετη δυσκαμψία για όλα τα ανισοϋψή
βάθρα.
3. Εκτός αν αστοχήσουν (βλ. μειονέκτημα (γ) πιο κάτω), η συμπεριφορά τους είναι σχεδόν
ελαστική· έχουν ικανότητα επαναφοράς μετά το σεισμό και παρουσιάζουν μικρές
παραμένουσες μετακινήσεις.
4. Είναι απλά, οικονομικά και μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα.
5. Είναι ένας απλός τρόπος σεισμικής μόνωσης (κάτι που αναγνωρίζεται στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8): η βασική περίοδος της γέφυρας επιμηκύνεται χάρη στη χαμηλή οριζόντια
δυσκαμψία των ελαστομεταλλικών εφεδράνων, και κατ’ επέκταση μειώνονται οι σεισμικές
δυνάμεις. Για την ακρίβεια, θεωρούνται η πλέον απλή και οικονομική λύση για σεισμική
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μόνωση. Εάν το ελαστομερές δεν είναι υψηλής απόσβεσης, η επακόλουθη αύξηση των
απαιτούμενων οριζόντιων σεισμικών μετακινήσεων μπορεί να αντισταθμιστεί με
επιπρόσθετους υδραυλικούς (ιξώδεις) αποσβεστήρες. Αυτός ο συνδυασμός είναι
ισοδύναμος με τις ειδικές συσκευές μόνωσης-απορρόφησης ενέργειας.
6. Αντίθετα με τα εφέδρανα ολίσθησης, των οποίων οι ιδιότητες τριβής εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από την ταχύτητα φόρτισης, την κατακόρυφη τάση και την κατάσταση της
διεπιφάνειας ολίσθησης, η οριζόντια δυσκαμψία των ελαστομεταλλικών εφεδράνων
εξαρτάται από σαφώς ορισμένες και τεκμηριωμένες ιδιότητες των υλικών και τη γεωμετρία
τους. Συνεπώς, ο μελετητής είναι αρκετά σίγουρος για τα σεισμικά εντατικά μεγέθη που
μεταφέρονται από το εφέδρανο στο υποκείμενο βάθρο ή ακρόβαθρο, όπως προκύπτουν από
την ανάλυση.
Κάποια από τα μειονεκτήματα που ακολουθούν (κυρίως τα (α) και (β)) συνιστούν αντεστραμμένα
πλεονεκτήματα της μονολιθικής σύνδεσης ή των σταθερών εφεδράνων:
α. Έχουν τόσο μεγάλη ευκαμψία σε σχέση με το βάθρο ώστε παραλαμβάνουν σχεδόν
εξολοκλήρου τις απαιτούμενες σεισμικές μετακινήσεις, χωρίς να επιτρέπουν στο βάθρο να
αξιοποιήσει την όποια ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας διαθέτει. Κατά
συνέπεια ο σχεδιασμός της γέφυρας γίνεται για περιορισμένα πλάστιμη συμπεριφορά (με
q=1.5) και σεισμική μόνωση. Αυτό δε σημαίνει αναγκαστικά ότι ο σχεδιασμός δεν είναι
οικονομικός.
β. Δεν αποτελούν καλή επιλογή για μαλακά εδάφη, διότι η εδαφική κίνηση μπορεί να είναι
πλούσια σε συνιστώσες χαμηλής συχνότητας λόγω τοπικών επιδράσεων και/ή τα βάθρα
μπορεί να παρουσιάσουν κλίση ή διαφορική μετακίνηση, προκαλώντας απώλεια στήριξης
του φορέα καταστρώματος.
γ. Προκειμένου να παραλαμβάνουν τις κινήσεις συνεχών φορέων καταστρώματος μεγάλου
μήκους στη διαμήκη διεύθυνση, το πάχος τους ενδέχεται να είναι αρκετά μεγάλο κοντά στα
άκρα του φορέα. Όπως αναφέρθηκε και στο πλεονέκτημα (1) πιο πάνω, αυτή η δυσκολία
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μπορεί να αντιμετωπιστεί τοποθετώντας ελαστομεταλλικά εφέδρανα περίπου στο μέσο του
μήκους του φορέα καταστρώματος και εφέδρανα ολίσθησης κοντά στα άκρα του.
δ. Δεν είναι κατάλληλα –ή απαραίτητα– όταν τα βάθρα είναι υψηλά και η θεμελιώδης
περίοδος της γέφυρας θα ήταν ούτως ή άλλως μεγάλη, ακόμα και σε περίπτωση άκαμπτης
σύνδεσης του φορέα καταστρώματος με τα βάθρα.
ε. Δεν μπορούν να αποτρέψουν την πτώση του φορέα καταστρώματος. Προκειμένου να
αποφευχθεί ένα τέτοιο καταστροφικό συμβάν, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί ένα
ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης. Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, ο μελετητής μπορεί να
χρησιμοποιήσει διατμητικούς συνδέσμους στην κορυφή των βάθρων και στις δύο πλευρές
του φορέα καταστρώματος (κάτι που συνηθίζεται στην Ιαπωνία και στις σεισμογενείς
περιοχές της Ευρώπης, αλλά όχι στις ΗΠΑ). Οι διατμητικοί σύνδεσμοι αποτρέπουν την
πτώση του φορέα καταστρώματος και θέτουν ως όριο για το μέγιστο μέγεθος των
εγκάρσιων μετακινήσεών του, την απόσταση μεταξύ του φορέα και του συνδέσμου.
Σημειώνεται ωστόσο ότι, αν το κενό είναι μικρότερο από την αναμενόμενη μετακίνηση υπό
τη σεισμική δράση σχεδιασμού, τότε το εφέδρανο δε θεωρείται πια εύκαμπτο στην
οριζόντια διεύθυνση: πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό ότι η ενεργός
δυσκαμψία του συστήματος εφέδρανο-κενό-διατμητικός σύνδεσμος μπορεί να προσεγγίσει
τη δυσκαμψία ενός σταθερού εφεδράνου. Σημειώνεται ότι οι διατμητικοί σύνδεσμοι
αποτελούν έναν πρακτικό τρόπο να περιοριστούν οι μετακινήσεις του φορέα
καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση, αλλά όχι στη διαμήκη.
στ. Αν υπερβούν την ικανότητα παραμόρφωσής τους –συνήθως λόγω αποκόλλησης στη
διεπιφάνεια μεταξύ του ελαστομερούς και κάποιας πλάκας από χάλυβα ή ανατροπής, εάν δε
συνδέονται με το κατάστρωμα και το βάθρο μέσω πείρων–, ο φορέας καταστρώματος θα
αναπτύξει μεγάλες παραμένουσες οριζόντιες μετακινήσεις οι οποίες θα είναι δύσκολο να
αναιρεθούν και να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία της γέφυρας. Εμφανίζουν
γήρανση και, επιπλέον, η συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια ενός σεισμού ενδέχεται να
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επηρεαστεί από προηγούμενη φόρτιση.
ζ. Θα αποκολληθούν υπό καθαρό κατακόρυφο εφελκυσμό. Οπότε, αν υπάρχει το παραμικρό
ενδεχόμενο αποκόλλησης στη θέση κάποιου ελαστομεταλλικού εφεδράνου (λαμβάνοντας
υπόψη την επίδραση της κατακόρυφης συνιστώσας της σεισμικής δράσης), είναι
απαραίτητο το εφέδρανο αυτό να αγκυρωθεί στην κατακόρυφη διεύθυνση.

4.3.3.4 Απλά (επίπεδα) εφέδρανα ολίσθησης
Τα εφέδρανα με οριζόντια επιφάνεια ολίσθησης (συνήθως πρόκειται για επιφάνεια από ανοξείδωτο
χάλυβα που ολισθαίνει πάνω σε υλικό με μικρή τριβή, όπως το PTFE) είναι ένας αρκετά
συνηθισμένος τύπος κινητών εφεδράνων στην Ευρώπη και την Ιαπωνία· στις ΗΠΑ αντίθετα
χρησιμοποιούνται σπάνια. Έχουν ένα ειδικό πλεονέκτημα, πέρα από τα γενικά πλεονεκτήματα που
αναφέρθηκαν στην Ενότητα 4.3.3.1 για τα εφέδρανα συνολικά:
1. Δεδομένου ότι ο συντελεστής τριβής τους είναι χαμηλός υπό χαμηλές ταχύτητες επιβολής
του φορτίου, εμποδίζουν ελάχιστα τις κινήσεις του φορέα καταστρώματος στη διαμήκη
διεύθυνση που οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές, τη συστολή ξήρανσης ή (για
προεντεταμένους φορείς καταστρώματος) τον ερπυσμό.
Παρ’ όλα αυτά έχουν πολλά και σημαντικά μειονεκτήματα. Κατ’ αρχάς ισχύουν και εδώ οι
περιορισμοί (α) έως (γ) που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 4.3.3.3 για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα.
Επιπρόσθετα:
α. Δεν μπορούν να εμποδίσουν μια ενδεχόμενη πτώση του φορέα καταστρώματος. Ισχύει ό,τι
ειπώθηκε και για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος.
β. Δεν έχουν ελαστικότητα ώστε να επανέλθουν στην αρχική θέση μετά από μεγάλες
οριζόντιες μετακινήσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές και πρακτικά
απρόβλεπτες παραμένουσες σχετικές μετακινήσεις όταν δε χρησιμοποιούνται μαζί με άλλες
ελαστικές συσκευές οι οποίες έχουν ικανότητα επαναφοράς.
γ. Ενδέχεται να είναι πιο ακριβά από τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα.
69

δ. Η τιμή του συντελεστή τριβής υπό δυναμική φόρτιση είναι εξαιρετικά αβέβαιη και εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα φόρτισης, την κατακόρυφη τάση (αυξάνεται σημαντικά
όταν αυτή είναι χαμηλή), την κατάσταση της διεπιφάνειας ολίσθησης κτλ. Αν ο
συντελεστής τριβής είναι αρκετά πάνω από το μηδέν, το εφέδρανο μπορεί να προκαλέσει
σημαντικές σεισμικές τέμνουσες στο υποκείμενο βάθρο. Η τιμή ωστόσο είναι υπερβολικά
αβέβαιη ώστε να βασιστεί ο αντισεισμικός σχεδιασμός στη συμβολή του υποκείμενου
βάθρου στη σεισμική αντοχή της γέφυρας.
ε. Πέρα από τη μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την τιμή του συντελεστή τριβής και το
γεγονός ότι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, η τριβή παρουσιάζει εγγενώς μια μηγραμμική συμπεριφορά: η διεύθυνση της δύναμης αλλάζει ανάλογα με τη φορά της
ολίσθησης, παρόλο που το μέγεθός της παραμένει σταθερό. Συνεπώς είναι δυνατό να ληφθεί
υπόψη μόνο σε μη-γραμμική ανάλυση. Για την ακρίβεια, μέσω της τριβής πραγματοποιείται
απορρόφηση ενέργειας σε συσκευές μόνωσης με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης (κοινός
τύπος μονωτήρα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη). Όταν χρησιμοποιούνται τέτοιοι μονωτήρες, η
τιμή του συντελεστή τριβής είναι γνωστή και ελεγχόμενη, και κατά κανόνα
πραγματοποιείται μη-γραμμική ανάλυση ιστορίας απόκρισης (βλ. Ενότητα 7.4).
Όπως τονίστηκε στην Ενότητα 4.3.3.4 σχετικά με το πλεονέκτημα (1) και το μειονέκτημα (γ),
το μοναδικό πλεονέκτημα των απλών εφεδράνων ολίσθησης μπορεί να συνδυαστεί με το
πλεονέκτημα

(1)

των

ελαστομεταλλικών

εφεδράνων

τοποθετώντας

σε

συνεχή

φορέα

καταστρώματος μεγάλου μήκους τα τελευταία περίπου στο μέσο του μήκους του φορέα και τα
εφέδρανα ολίσθησης κοντά στα άκρα του.

4.3.3.5 Ειδικά εφέδρανα σεισμικής μόνωσης
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 4.3.3.3, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 θεωρεί τα απλά
ελαστομεταλλικά εφέδρανα ως μέσο σεισμικής μόνωσης. Αν είναι από ελαστικό με υψηλή
απόσβεση (HDR) ή χρησιμοποιούνται μαζί με συμπληρωματικούς (υδραυλικούς ιξώδεις)
αποσβεστήρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των μετακινήσεων λόγω της επιμήκυνσης
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της βασικής περιόδου, θεωρείται ότι παρέχουν ένα ανώτερο σύστημα μόνωσης, ανάλογο με τα
συστήματα που εξετάζει αυτή η υποενότητα. Τα εν λόγω συστήματα συνδυάζουν ευκαμψία (για να
επιμηκυνθεί η περίοδος και να μειωθούν οι φασματικές επιταχύνσεις, και ως εκ τούτου οι σεισμικές
δυνάμεις σχεδιασμού) με αυξημένη απόσβεση (για να μειώσουν τις φασματικές μετακινήσεις που
οφείλονται στη μεγαλύτερη περίοδο). Η απόσβεση εξασφαλίζεται είτε από το ίδιο το εφέδρανο
μόνωσης (εφέδρανα από ελαστικό με υψηλή απόσβεση, ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα
μολύβδου, εφέδρανα ολίσθησης με οριζόντια ή σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης και υψηλές και
καλά ελεγχόμενες ιδιότητες τριβής κτλ.) είτε από συμπληρωματικές συσκευές που τοποθετούνται
μεταξύ του φορέα καταστρώματος και της κορυφής του βάθρου (ή του ακρόβαθρου), οι οποίες
υπόκεινται στις σχετικές μετακινήσεις χωρίς να προσφέρουν κατακόρυφη στήριξη στο φορέα
καταστρώματος. Μπορεί να είναι υδραυλικοί ιξώδεις αποσβεστήρες, πλάστιμα στοιχεία από
χάλυβα που απορροφούν ενέργεια μέσω πλαστικών παραμορφώσεων, ειδικοί μαγνητο-επαγωγικοί
αποσβεστήρες κτλ.
Παρόλο που τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαρτώνται από την επιλογή του
συστήματος μόνωσης, μπορούν να γίνουν κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Όσον αφορά τα
πλεονεκτήματα:
1. Όπως και τα απλά ελαστομεταλλικά εφέδρανα ή τα εφέδρανα ολίσθησης, εμποδίζουν
ανεπαίσθητα τις κινήσεις του φορέα καταστρώματος που οφείλονται στις θερμοκρασιακές
μεταβολές, τη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος ή (για προεντεταμένους φορείς
καταστρώματος) τον ερπυσμό στη διαμήκη διεύθυνση.
2. Αν ο μελετητής διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες και κάνει σωστό σχεδιασμό, τότε η
σεισμική μόνωση μπορεί να είναι η πλέον οικονομική επιλογή αντισεισμικού σχεδιασμού,
κυρίως σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας.
3. Τα περισσότερα συστήματα μόνωσης έχουν ικανότητα επαναφοράς, επιτρέποντας στο
φορέα καταστρώματος να επιστρέψει στην αρχική του θέση ακόμα και μετά από πολύ
ισχυρές δονήσεις.
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4. Οι ίδιες οι συσκευές υποβάλλονται σε πολύ πιο αυστηρό έλεγχο ποιότητας απ’ ό,τι τα απλά
εφέδρανα και οι ιδιότητές τους είναι καλύτερα γνωστές και τεκμηριωμένες.
Ισχύουν και για τα ειδικά συστήματα μόνωσης τα μειονεκτήματα (α) έως (γ) που αναφέρθηκαν
στην Ενότητα 4.3.3.3 για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα και τα απλά εφέδρανα ολίσθησης.
Επιπλέον, έχουν τα εξής μειονεκτήματα:
α. Απαιτούν ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάλυση (συνήθως
πραγματοποιείται μη-γραμμική ανάλυση ιστορίας απόκρισης), καθώς και κατάλληλο
λογισμικό για την ανάλυση.
β. Το κόστος των ίδιων των συσκευών είναι σχετικά υψηλό. Παρ’ όλα αυτά, με προσεκτικό
σχεδιασμό και κατάλληλη επιλογή συστήματος μόνωσης και συσκευών, το συνολικό
κόστος της γέφυρας μπορεί να μειωθεί αισθητά.
γ. Η συμπεριφορά των συσκευών και της γέφυρας συνολικά είναι σχετικά αβέβαιη αν
ξεπεραστεί η ικανότητα μετακίνησης της συσκευής.
δ. Η μηχανική συμπεριφορά ορισμένων τύπων συσκευών εξαρτάται από το κατακόρυφο
φορτίο τους. Γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση οι μεταβολές του
κατακόρυφου φορτίου κατά την ιστορία απόκρισης καθώς και η επίδραση της κατακόρυφης
συνιστώσας της σεισμικής δράσης.
ε. Ο έλεγχος και η συντήρηση είναι πιο απαιτητική απ’ ό,τι σε γέφυρες χωρίς μόνωση.

4.3.3.6 Συμπληρωματικές επισημάνσεις
Ο μελετητής μπορεί να συνδυάσει έναν τύπο σύνδεσης ή εφεδράνου σε ορισμένες θέσεις της κάτω
επιφάνειας του φορέα καταστρώματος με άλλους τύπους σε άλλες θέσεις, προκειμένου να
αξιοποιήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα πλεονεκτήματά τους και να αντισταθμίσει τα
μειονεκτήματά τους. Στις Ενότητες 4.3.3.3 και 4.3.3.1 παρουσιάστηκε ένα τέτοιο παράδειγμα: σε
συνεχή φορέα καταστρώματος μεγάλου μήκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονολιθική σύνδεση ή
ελαστομεταλλικά εφέδρανα στο μέσο περίπου του μήκους του, και κοντά στα άκρα του να
τοποθετηθούν εφέδρανα ολίσθησης. Όπως ήδη επισημάνθηκε, μπορεί σε (ορισμένα) εφέδρανα να
72

δεσμευτεί η μετακίνηση σε μία οριζόντια διεύθυνση και να είναι ελεύθερη στην άλλη. Υπάρχουν
πολλές διαθέσιμες επιλογές· αυτό που πρέπει να έχει στο νου του ο μελετητής κατά την επιλογή
είναι ότι η σύνδεση του φορέα καταστρώματος συνολικά με τα βάθρα μπορεί να θεωρηθεί
παράλληλο σύστημα, όπου τα πιο δύσκαμπτα και ισχυρά μέλη καθορίζουν τη συμπεριφορά και τις
μετακινήσεις της γέφυρας.

4.4

Τα βάθρα

4.4.1

Διατομές βάθρων για διευκόλυνση της διαμόρφωσης λεπτομερειών

4.4.1.1 Συμπαγή κυκλικά υποστυλώματα
Τα συμπαγή κυκλικά υποστυλώματα είναι αρκετά διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο. Μια κυκλική
διατομή έχει την ίδια αντοχή και δυσκαμψία σε κάθε οριζόντια διεύθυνση. Οπότε αποτελεί ιδανική
επιλογή για μονά βάθρα που λειτουργούν ως κατακόρυφοι πρόβολοι και στις δύο διευθύνσεις (π.χ.
όταν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται με το βάθρο μέσω σταθερών εφεδράνων ή εφεδράνων
εύκαμπτων στην οριζόντια διεύθυνση) ή για πολλαπλά βάθρα που συνδέονται μονολιθικά με το
φορέα καταστρώματος. Είναι άλλωστε ο καλύτερος τύπος διατομής για την αποτελεσματική
περίσφιγξη του σκυροδέματος και την αποφυγή λυγισμού των κατακόρυφων ράβδων – σε αυτή την
περίπτωση μέσω κυκλικών συνδετήρων ή συνεχούς σπειροειδούς συνδετήρα, χωρίς να απαιτούνται
μονοσκελείς συνδετήρες ή σκέλη συνδετήρων κάθετα στην περίμετρο της διατομής.
Ένας κυκλικός ή σπειροειδής συνδετήρας συμβάλλει στη διατμητική αντοχή της διατομής σε
διαγώνιο εφελκυσμό κατά π/2 = 1.57 σκέλη συνδετήρων, όχι δύο. Αυτό δεν αποτελεί σοβαρό
μειονέκτημα, διότι τα κυκλικά υποστυλώματα είναι συνήθως αρκετά λυγηρά, άρα η διάτμηση δεν
είναι κρίσιμη. Σε κάθε περίπτωση, αν η διατμητική αντοχή σε διαγώνιο εφελκυσμό είναι κρίσιμη,
μπορούν να προστεθούν ορθογωνικοί ή ευθύγραμμοι μονοσκελείς συνδετήρες, οι οποίοι
συγκρατούν τις απέναντι κατακόρυφες ράβδους. Τα σκέλη αυτών των συνδετήρων συμβάλλουν
στη διατμητική αντοχή σε διαγώνιο εφελκυσμό με όλη την επιφάνεια διατομής τους, αντίθετα με
τους κυκλικούς συνδετήρες που συμβάλλουν κατά π/4 = 0.785. Αυτή είναι μια πιο οικονομική
λύση από το να μειωθεί η απόσταση μεταξύ των περιμετρικών συνδετήρων ή να τοποθετηθούν οι
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κατακόρυφες ράβδοι σε δύο στρώματα με έναν δεύτερο συνδετήρα –πέρα από τον περιμετρικό–
ανάμεσά τους.
Τα συμπαγή κυκλικά υποστυλώματα που έχουν μεγάλη διάμετρο (δηλ. πάνω από 3 έως 4 m)
συνήθως αποφεύγονται, όχι μόνο επειδή δε συμφέρουν οικονομικά σε σχέση με τα κοίλα κυκλικά,
αλλά και επειδή προκαλεί ανησυχία ο μεγάλος τους όγκος από άοπλο σκυρόδεμα.
Ορισμένες φορές θεωρείται δύσκολο να ταιριάξει γεωμετρικά ο οπλισμός στην κορυφή
κεφαλόδεσμου ή πέδιλου ή στην κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος ή μιας δοκού στέψης
υποστυλώματος με τον πυκνό κατακόρυφο οπλισμό ενός κυκλικού υποστυλώματος, σε σύγκριση
με τον οπλισμό ενός υποστυλώματος του οποίου οι πλευρές της διατομής είναι παράλληλες με
αυτές του στοιχείου θεμελίωσης.

4.4.1.2 Συμπαγή ορθογωνικά υποστυλώματα
Τα συμπαγή ορθογωνικά υποστυλώματα χρησιμοποιούνται συχνά στην Ιαπωνία αλλά όχι τόσο
στην Ευρώπη. Στις δε ΗΠΑ είναι σπάνια. Δε συνιστούν οικονομική επιλογή για μεγάλες διατομές,
διότι απαιτούν πολλούς μονοσκελείς συνδετήρες μεγάλου μήκους ή σκέλη συνδετήρων κάθετα στις
πλευρές προκειμένου να ενεργοποιήσουν τον ευθύγραμμο περιμετρικό συνδετήρα για περίσφιγξη
του σκυροδέματος και να συγκρατήσουν τις πολυάριθμες κατακόρυφες ράβδους κατά μήκος της
πλευράς έναντι λυγισμού. Αυτό είναι εφικτό μόνο αν η διατομή είναι σχετικά μικρή και δεν απαιτεί
μονοσκελείς συνδετήρες πολύ μεγάλου μήκους ή ενδιάμεσα σκέλη συνδετήρων (βλ. Σχήμα 4.8).
Αν αντί για κυκλική επιλεγεί μια μεγάλη τετράγωνη διατομή (π.χ. για να κατασκευαστεί
ευκολότερα ο ξυλότυπος), οι κατακόρυφες ράβδοι της μπορούν να διαταχθούν σε κύκλο και να
περιβάλλονται από κυκλικούς συνδετήρες ή έναν κυκλικό σπειροειδή συνδετήρα. Οι τέσσερις
γωνίες της διατομής δεν είναι οπλισμένες, άρα είναι προτιμότερο να αποκοπούν. Αυτή η ιδέα
μπορεί να εφαρμοστεί και σε συμπαγείς ορθογωνικές διατομές με λόγο των δύο πλευρών περίπου
1.5:1, χρησιμοποιώντας επικαλυπτόμενους κυκλικούς ή σπειροειδείς συνδετήρες όπως φαίνεται στο
Σχήμα 4.9. Και πάλι, οι τέσσερις άοπλες γωνίες της διατομής αποκόπτονται.

74

Σχήμα 4.8 Διάταξη οπλισμού σε τετράγωνα υποστυλώματα βάθρου με σχετικά μικρή διατομή

Σχήμα 4.9 Οπλισμός υποστυλωμάτων με επικαλυπτόμενους συνδετήρες

4.4.1.3 Τοιχοειδή βάθρα
Τα ορθογωνικά τοιχοειδή βάθρα, με τη μεγάλη τους διάσταση στην εγκάρσια διεύθυνση της
γέφυρας, παρέχουν συνεχή στήριξη σχεδόν σε όλο το πλάτος της γέφυρας. Οπότε συμφέρει να
τοποθετηθούν κάτω από λεπτούς φορείς καταστρώματος από σκυρόδεμα. Είναι δημοφιλή στην
Ιαπωνία και ολοένα περισσότερο στην Ευρώπη, αλλά όχι ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Χάρη στη μεγάλη
επιφάνεια διατομής τους, η κατακόρυφη τάση είναι αρκετά χαμηλή. Ως εκ τούτου δε χρειάζεται
περίσφιγξη, κυρίως στην ασθενή διεύθυνση του βάθρου, στην οποία ο λόγος του διατμητικού
ανοίγματος προς το ύψος της διατομής είναι μεγάλος και ευνοεί την πλαστιμότητα. Παρ’ όλα αυτά,
η περίσφιγξη μπορεί εύκολα να εξασφαλιστεί τοποθετώντας σχετικά κοντούς μονοσκελείς
συνδετήρες ή σκέλη συνδετήρων κάθετα στη μεγάλη πλευρά της διατομής οι οποίοι συγκρατούν
ζεύγη απέναντι κατακόρυφων ράβδων κατά μήκος των δύο μεγάλων πλευρών της διατομής. Οι
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Σχήμα 4.10 Διάταξη οπλισμού σε τοιχοειδή βάθρα
(φαίνεται μόνο το αριστερό μισό της διατομής)

ενδιάμεσες κατακόρυφες ράβδοι κατά μήκος των δύο μικρών πλευρών είναι συνήθως λίγες.
Μπορούν να δεσμευτούν οριζόντια από λοξούς μονοσκελείς συνδετήρες μικρού μήκους ή σκέλη
συνδετήρων, που συγκρατούν τις κοντινές ράβδους κατά μήκος των μεγάλων πλευρών (βλ. το
αριστερό άκρο της τοιχοειδούς διατομής στο Σχήμα 4.10).
Στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας ένας τέτοιος τοίχος είναι αρκετά πλάστιμος χάρη στη
λυγηρότητά του, κάτι το οποίο μπορεί να μην ισχύει στην εγκάρσια διεύθυνση. Όντως, αν σε εκείνη
τη διεύθυνση το διατμητικό άνοιγμα (λόγος ροπής προς διάτμηση) είναι μικρότερο από τρεις φορές
το ύψος της διατομής και η κορυφή του βάθρου συνδέεται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος, η
τιμή του συντελεστή q για πλάστιμη συμπεριφορά μειώνεται ώστε να ανταποκρίνεται στη μειωμένη
πλαστιμότητα (βλ. Πίνακα 5.1 στην Ενότητα 5.4). Από την άλλη, οι ροπές αντοχής και οι
διατμητικές αντοχές στην ισχυρή διεύθυνση ενός τέτοιους βάθρου είναι αρκετά μεγάλες ώστε να
αντισταθούν στα σεισμικά εντατικά μεγέθη σχεδιασμού, ακόμα και με μειωμένη τιμή q.
Φορείς καταστρώματος που κατασκευάζονται με αμφίπλευρη προβολοδόμηση συχνά
εδράζονται σε ζεύγη παράλληλων υποστυλωμάτων με τοιχοειδή διατομή («ζεύγη λεπίδων») (βλ.
Σχήματα 4.5 και 4.6). Τα ζεύγη υποστυλωμάτων εξασφαλίζουν αρκετά αποτελεσματικά τη
σταθερότητα του φορέα καταστρώματος κατά την αμφίπλευρη προβολοδόμη, αλλά –χάρη στη
λυγηρότητα των μεμονωμένων υποστυλωμάτων– έχουν χαμηλή διαμήκη δυσκαμψία και μειώνουν
τις διαμήκεις τάσεις στο φορέα καταστρώματος λόγω της δέσμευσης των παραμορφώσεων που
οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τη συστολή ξήρανσης. Όπως τονίστηκε και στην
Ενότητα 4.2.2, αν τα βάθρα της γέφυρας έχουν διαφορετικό ύψος (όπως στα Σχήματα 4.5 και 4.6),
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υπάρχει η επιλογή να έχουν όλα τα βάθρα διατομή με μορφή «ζεύγους λεπίδων» σε κάποιο
συγκεκριμένο ύψος στο άνω τμήμα τους, και στο κάτω τμήμα τους –εφόσον τα βάθρα έχουν
μεγάλη διαφορά ύψους– η διατομή να είναι κιβωτιοειδής (Σχήμα 4.5).

4.4.1.4 Κοίλα ορθογωνικά βάθρα
Τα ψηλά βάθρα έχουν αναγκαστικά μεγάλη διατομή. Οι μεγάλες διατομές είναι συνήθως κοίλες,
προκειμένου να αυξηθεί η αντοχή και η δυσκαμψία τους (μεταξύ άλλων, έναντι επιρροών δευτέρας
τάξεως) για δεδομένη ποσότητα σκυροδέματος. Η μείωση του βάρους και της μάζας του βάθρου –
για δεδομένη αντοχή και δυσκαμψία– μειώνει τις δυνάμεις αδράνειας και τα κατακόρυφα φορτία
στη θεμελίωση. Τα κοίλα ορθογωνικά βάθρα είναι αρκετά συνηθισμένα, ειδικά στην Ευρώπη και
την Ιαπωνία.
Οι κατακόρυφες ράβδοι τοποθετούνται τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές
περιμέτρους, με πιο πυκνή συγκέντρωση στις γωνίες. Τα ζεύγη απέναντι κατακόρυφων ράβδων
συγκρατούνται από μονοσκελείς συνδετήρες σχετικά μικρού μήκους ή στις γωνίες κλειστών
συνδετήρων τοποθετημένων κατά την έννοια του πάχους της διατομής (βλ. Σχήμα 4.11 για
παραδείγματα). Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί το πάχος του κορμού στην περιοχή
σχηματισμού πλαστικής άρθρωσης να είναι τουλάχιστον το 1/8 της καθαρής απόστασης των
κορμών στην άλλη διεύθυνση. Αν το βάθρο είναι λυγηρό στη μία οριζόντια διεύθυνση, το πάχος
των κορμών παράλληλα σε αυτή μπορεί να καθορίζεται από τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 για τη
λυγηρότητα και τις επιδράσεις δευτέρας τάξεως. Αν δεν είναι λυγηρό, το πάχος του κορμού μπορεί
να καθορίζεται από την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας για την αντοχή σε διάτμηση (έναντι
διαγώνιας θλίψης). Σημειώνεται επίσης ότι, τουλάχιστον για τις συνηθέστερες διατάξεις εγκάρσιου
οπλισμού που φαίνονται στο Σχήμα 4.11, μόνο τέσσερα σκέλη συνδετήρων διατρέχουν όλο το
ύψος της διατομής σε κάθε οριζόντια διεύθυνση και συμβάλλουν στη διατμητική αντοχή σε
διαγώνιο εφελκυσμό.

77

M1L, M1R,
M2L

Σχήµα 4.11 ∆ιάταξη οπλισµού σε κιβωτιοειδή βάθρα (µε την ευγενική άδεια της Μηχανική ΑΕ)

Το πάχος της διατοµής µπορεί να ποικίλλει καθ’ ύψος ενός βάθρου ή από το ένα βάθρο στο
άλλο, ώστε να προσαρµόζεται καλύτερα στις ανάγκες του για αντοχή και δυσκαµψία, καθώς και
της γέφυρας συνολικά, χωρίς να αλλάζουν οι εξωτερικές διαστάσεις και η όψη του.
Ό,τι ισχύει για τα κοίλα ορθογωνικά βάθρα ισχύει και για τα κοίλα πολυγωνικά βάθρα.

4.4.1.5 Κοίλα κυκλικά βάθρα
Οι κοίλες κυκλικές (δακτυλιοειδείς) διατοµές είναι λιγότερο συνηθισµένες σε ψηλά βάθρα απ’ ό,τι
οι κοίλες ορθογωνικές ή πολυγωνικές (ιδίως στην Ευρώπη). Η βασική δυσκολία για τη χρήση
κοίλων κυκλικών διατοµών σε πλάστιµα βάθρα είναι ότι οι κυκλικοί συνδετήρες δεν µπορούν να
περισφίξουν την εσωτερική παρειά της διατοµής: η εφελκυστική δύναµη κατά την περίµετρό τους
προκαλεί ακτινικές τάσεις µε φορά από τον πυρήνα του περισφιγµένου σκυροδέµατος προς την
κοιλότητα της διατοµής που µπορούν να προκαλέσουν απώλεια της επικάλυψης σκυροδέµατος και
αστοχία του σκυροδέµατος της εσωτερική παρειάς προς τα µέσα. Οπότε οι συνδετήρες γύρω από
την εσωτερική παρειά λειτουργούν αποκλειστικά ως διατµητικός οπλισµός. Προκειµένου να
περισφιχτεί η εσωτερική παρειά πρέπει να τοποθετηθούν µονοσκελείς συνδετήρες ή σκέλη
συνδετήρων κατά την έννοια του πάχους του δακτυλίου, όπως σε κοίλη ορθογωνική διατοµή.
Εναλλακτικά, το πάχος πρέπει να είναι αρκετά µεγάλο ώστε η παραµόρφωση στην εσωτερική
παρειά να είναι µικρότερη από την παραµόρφωση αστοχίας του µη-περισφιγµένου σκυροδέµατος
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(εcu = 0.35%), ακόμα και όταν η διατομή υπερβεί την καμπυλότητα αστοχίας ή μετά από την
αποφλοίωση του σκυροδέματος επικάλυψης στην εξωτερική παρειά. Το κάτω όριο που θέτει το
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για το πάχος των πλάστιμων κυκλικών βάθρων (1/8 της εσωτερικής
διαμέτρου) εξυπηρετεί αυτό το στόχο, χωρίς να χρειάζεται να ελεγχθεί η παραμόρφωση στην
εσωτερική περίμετρο της διατομής για την καμπυλότητα αστοχίας. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι
ακτινικοί μονοσκελείς συνδετήρες ή τα σκέλη συνδετήρων κατά την έννοια του πάχους του
δακτυλίου δρουν συμπληρωματικά προς τους συνδετήρες της εξωτερικής παρειάς όταν, λόγω της
μεγάλης διαμέτρου της διατομής, μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την
περίσφιγξη και την αποφυγή λυγισμού των κατακόρυφων ράβδων.
Όπως και στα κοίλα ορθογωνικά βάθρα, το πάχος της διατομής μπορεί να ποικίλλει καθ’ ύψος
του βάθρου ή από βάθρο σε βάθρο προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη δυσκαμψία και
αντοχή, χωρίς να επηρεαστεί η αισθητική της γέφυρας.

4.4.2

Μονά ή πολλαπλά βάθρα

Με εξαίρεση τα βάθρα «ζεύγους λεπίδων», τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά σε γέφυρες που
κατασκευάζονται με αμφίπλευρη προβολοδόμηση για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τα ψηλά
βάθρα είναι συνήθως μονά, ώστε να αυξάνεται η δυσκαμψία και η αντοχή τους και να μειώνεται η
λυγηρότητά τους για δεδομένη ποσότητα σκυροδέματος. Αν το βάθρο είναι σχετικά χαμηλό και ο
φορέας καταστρώματος έχει μεγάλο πλάτος ή μικρό ύψος, ο μελετητής έχει την επιλογή να
χρησιμοποιήσει είτε τοιχοειδές βάθρο είτε περισσότερα από ένα υποστυλώματα κατά πλάτος του
φορέα καταστρώματος.
Αν ο φορέας καταστρώματος εδράζεται σε εφέδρανα οποιουδήποτε τύπου –σταθερά
(αρθρωτά), ολίσθησης, ελαστομεταλλικά ή ακόμα και εφέδρανα που προσφέρουν σεισμική
μόνωση– στην κορυφή του βάθρου, τα μονά βάθρα αποτελούν αποτελεσματική επιλογή, διότι
λειτουργούν ουσιαστικά ως κατακόρυφος πρόβολος σε οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση. Αν
υπάρχουν περισσότερα από ένα εφέδρανα κατά πλάτος του φορέα καταστρώματος, τότε η κορυφή
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του βάθρου διαμορφώνεται με διαπλάτυνση ή σε μορφή άκμονα. Αν τα εφέδρανα παρουσιάζουν
την ίδια δυσκαμψία στην εγκάρσια και τη διαμήκη διεύθυνση, τότε ένα μονό κυκλικό βάθρο θα
παραλάβει παρόμοιες σεισμικές τέμνουσες δυνάμεις και ροπές σε αυτές τις δύο διευθύνσεις, με
αποτέλεσμα να αποτελεί μια πολύ οικονομική λύση.
Η επιλογή μονού βάθρου είναι απλή, η συμπεριφορά είναι σαφής αλλά η υπερστατικότητα
είναι χαμηλή.
Αν το βάθρο συνδέεται μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος, τότε στη διαμήκη διεύθυνση
όλα τα υποστυλώματα έχουν την κορυφή τους σχεδόν πακτωμένη στο φορέα και έχουν επίσης
διατμητικό άνοιγμα λίγο μεγαλύτερο από το μισό του ελεύθερου ύψους τους (βλ. Εξίσωση 5.4β
στην Ενότητα 5.4). Αν το βάθρο είναι μονό, λειτουργεί ως κατακόρυφος πρόβολος στην εγκάρσια
διεύθυνση – για την ακρίβεια, το μήκος διάτμησής του είναι μεγαλύτερο από το ελεύθερο ύψος του
λόγω της στρεπτικής ροπής αδράνειας του φορέα καταστρώματος (βλ. Εξισώσεις 5.3 στην Ενότητα
5.3). Ένα τέτοιο μονό βάθρο έχει σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή και δυσκαμψία στην εγκάρσια
διεύθυνση απ’ ό,τι στη διαμήκη, οπότε δεν αποτελεί οικονομική επιλογή. Αν χρησιμοποιηθούν δύο
ή περισσότερα υποστυλώματα κατά πλάτος του φορέα καταστρώματος, η κορυφή τους θα είναι
ουσιαστικά πακτωμένη έναντι στροφής. Τα μήκη διάτμησής τους θα είναι παρόμοια στην εγκάρσια
και τη διαμήκη διεύθυνση και οι σεισμικές ροπές σχεδιασμού τους για εγκάρσια σεισμική δράση θα
είναι ελάχιστες (ίσες με τη σεισμική τέμνουσα δύναμη επί το ήμισυ του καθαρού ύψους του
υποστυλώματος, αντί για το πλήρες καθαρό ύψος που ισχύει για τα μονά βάθρα). Η απαίτηση για
απορρόφηση ενέργειας και πλαστιμότητα άλλωστε μοιράζεται στις πλαστικές αρθρώσεις στην
κορυφή και στη βάση κάθε υποστυλώματος τόσο για την εγκάρσια όσο και για τη διαμήκη
σεισμική δράση. Τέλος, όσο περισσότερα τα υποστυλώματα ενός βάθρου που συνδέονται
μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος τόσο πιο εύκολος είναι ο έλεγχος και η διαμόρφωση των
λεπτομερειών της σύνδεσης υποστυλώματος/φορέα, διότι η αναλογία της ροπής που μεταφέρει
κάθε σύνδεση ως προς τον ενεργό όγκο της (εκτείνεται στο φορέα καταστρώματος πέρα από την
περίμετρο του υποστυλώματος) είναι μικρότερη. Προφανώς η κυκλική διατομή αποτελεί τη
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βέλτιστη επιλογή για πολλαπλά βάθρα.
Ορισμένες φορές ο φορέα καταστρώματος εδράζεται σε εφέδρανα στο πάνω μέρος της δοκού
στέψης ενός πολλαπλού βάθρου. Τα υποστυλώματα λειτουργούν ως κατακόρυφοι πρόβολοι στη
διαμήκη διεύθυνση, ενώ στην εγκάρσια λειτουργούν μαζί με τη δοκό στέψης ως μονόροφο πλαίσιο.
Η δοκός στέψης είναι συνήθως υψίκορμη, ώστε να αρκεί το ύψος της για την ευθύγραμμη
αγκύρωση των ράβδων του υποστυλώματος, και κατ’ επέκταση είναι δύσκαμπτη. Οπότε οι
κορυφές των υποστυλωμάτων με μικρή απόσταση μεταξύ τους είναι σχεδόν πακτωμένες έναντι
στροφής στο επίπεδο του πολλαπλού βάθρου. Όταν η δοκός στέψης συνδέεται μόνο με εφέδρανα
που επιτρέπουν την κίνηση στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις, τότε το πολλαπλό βάθρο πρέπει να
σχεδιάζεται για μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά με q = 1.5. Αν έστω και ένα εφέδρανο είναι
σταθερό (αρθρωτό), το πολλαπλό βάθρο πρέπει να σχεδιαστεί και να διαμορφωθούν οι
λεπτομέρειές του για πλάστιμη συμπεριφορά με τιμή q μεγαλύτερη από 1.5. Σε κάθε περίπτωση, η
επιλογή να εδράζεται ο φορέας καταστρώματος σε πολλαπλό βάθρο μέσω μιας σειράς εφεδράνων
είναι μεν απλή αλλά όχι ιδιαιτέρως οικονομική. Μια διάταξη των βάθρων που πρέπει να
αποφεύγεται είναι δύο υποστυλώματα που απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από το πλάτος του
φορέα καταστρώματος και σχηματίζουν πλαίσιο με μια δοκό στέψης που συνδέεται μονολιθικά με
το φορέα καταστρώματος (δηλ. ενσωματώνεται πλήρως ή μερικώς στο φορέα καταστρώματος).
Παρόλο που η διάταξη αυτή είναι συνηθισμένη στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ενίοτε στην
Ιαπωνία, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 δεν την αναφέρει. Βασική πηγή αβεβαιότητας και
αδύναμος κρίκος ενός τέτοιου πλαισίου είναι το τμήμα της δοκού στέψης που προεξέχει ανάμεσα
στο φορέα καταστρώματος και τα υποστυλώματα.
Ένα πολλαπλό βάθρο (είτε συνδέεται μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος είτε μέσω μιας
σειράς εφεδράνων πάνω σε δοκό στέψης) που διατάσσεται λοξά ως προς τον άξονα της γέφυρας
δημιουργεί πιο πολύπλοκες συνθήκες στήριξης απ’ ό,τι ένα μονό βάθρο.
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4.4.3

Επιλογή διαστάσεων βάθρων

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το στάδιο της αρχικής σύλληψης, αφού επιλεγεί το σχήμα της
διατομής για τα υποστυλώματα, καθορίζονται οι διαστάσεις τους. Όπως έχει αναφερθεί
επανειλημμένα σε αυτό το κεφάλαιο, για λόγους αισθητικής όλα τα βάθρα της γέφυρας έχουν τις
ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. Το να έχουν διαφορετικά βάθρα ή υποστυλώματα ίδιο σχήμα αλλά
διαφορετικό μέγεθος διατομής μπορεί να είναι χειρότερο από αισθητική άποψη από το να έχουν
διαφορετικό σχήμα.
Κριτήρια για την επιλογή των διαστάσεων των βάθρων είναι τα εξής:
• Πρακτικά ζητήματα, όπως η μέθοδος και η διαδικασία κατασκευής των ίδιων των βάθρων
αλλά και του φορέα καταστρώματος γενικότερα, καθώς και η σύνδεση με το φορέα.
• Η μέγιστη τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου ηk = NEd/Acfck που αναμένεται στο
υποστύλωμα στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.
• Η λυγηρότητα του υποστυλώματος, προκειμένου να περιοριστούν οι επιρροές δευτέρας
τάξεως υπό τις κατακόρυφες δράσεις σχεδιασμού (στη διαρκή και παροδική κατάσταση
σχεδιασμού της ολοκληρωμένης γέφυρας) ή, κατά προτίμηση, να μπορούν να αγνοηθούν
επειδή θεωρούνται μικρές.
Όσον αφορά τη διαδικασία κατασκευής, συχνά τα ενδιάμεσα στάδια πριν ολοκληρωθεί ο
φορέας καταστρώματος είναι πιο κρίσιμα για την ευστάθεια και το σχεδιασμό των βάθρων. Σε
κάποιες περιπτώσεις η γεωμετρία των βάθρων διαμορφώνεται με βάση την ανάγκη να στηρίξουν
βαρύ ειδικό εξοπλισμό για την κατασκευή της γέφυρας.
Αν το ύψος της διατομής του υποστυλώματος είναι μεγαλύτερο από το ύψος της διατομής του
κεφαλόδεσμου ή της πεδιλοδοκού, τότε μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν οι περιοχές των
κόμβων για τις εντάσεις από ικανοτικό σχεδιασμό που αναφέρονται στην Ενότητα 6.4.4. Για τον
ίδιο λόγο, σε ένα υποστύλωμα που συνδέεται μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος πρέπει το
ύψος της διατομής στο επίπεδο που είναι πακτωμένο στην κάτω επιφάνεια του φορέα
καταστρώματος (δηλ. στη διαμήκη διεύθυνση, και στην περίπτωση πολλαπλών βάθρων στην
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εγκάρσια επίσης) να είναι μικρότερο απ’ το ύψος της διατομής του φορέα. Αν ο φορέας εδράζεται
σε εφέδρανα, η κορυφή του βάθρου πρέπει να έχει αρκετά μεγάλο πλάτος ώστε να περιλαμβάνει τα
εφέδρανα, τα απαιτούμενα μήκη υπερκάλυψης (βλ. Ενότητα 6.8), ενδεχόμενους διατμητικούς
συνδέσμους και τα κενά με το φορέα καταστρώματος. Γι’ αυτό το λόγο μπορεί το βάθρο να έχει
μεταβλητή διατομή αυξανόμενη προς την κορυφή ή να διαμορφωθεί η κορυφή του με διαπλάτυνση
ή σε μορφή άκμονα.
Το ανηγμένο αξονικό φορτίο ηk = NEd/Acfck είναι σημαντικό για την πλαστιμότητα του
υποστυλώματος. Αν είναι μεγάλο, η απαιτούμενη περίσφιγξη στην πλαστική άρθρωση είναι
μεγαλύτερη, ειδικά στα βάθρα που έχουν σχεδιαστεί για πλάστιμη συμπεριφορά (βλ. σειρές 18, 19
και 22, 23 στον Πίνακα 6.1 στο Κεφάλαιο 6). Επιπλέον, ο συντελεστής υπεραντοχής που ισχύει για
τη ροπή αντοχής των πλάστιμων βάθρων στα πλαίσια του ικανοτικού σχεδιασμού αυξάνεται καθώς
αυξάνει το ηk (βλ. Εξίσωση 6.4β στην Ενότητα 6.4.1). Πιο σημαντικό ακόμα είναι το γεγονός ότι η
τιμή q για γέφυρες που σχεδιάζονται για πλάστιμη συμπεριφορά καθορίζεται από τη μέγιστη τιμή
του ανηγμένου αξονικού φορτίου σε οποιοδήποτε υποστύλωμα (βλ. Ενότητα 5.4). Σε όλους αυτούς
τους υπολογισμούς ως τιμή ηk λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από το μέγιστο αξονικό φορτίο του
υποστυλώματος NEd στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Σε πολλαπλά βάθρα και για την
εγκάρσια σεισμική δράση, η ροπή ανατροπής μπορεί να αυξήσει σημαντικά το NEd σε σχέση με την
τιμή που οφείλεται μόνο στα φορτία βαρύτητας. Βεβαίως, η τιμή ηk σπάνια καθορίζει την επιφάνεια
της διατομής του βάθρου: οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων που επιλέγονται με βάση τη
λυγηρότητα ή άλλα πρακτικά κριτήρια κανονικά δίνουν αρκετά χαμηλές τιμές ηk στη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού.
Η λυγηρότητα είναι κρίσιμη για τα ψηλά βάθρα. Στις γέφυρες που σχεδιάζονται για σεισμική
αντίσταση είναι φυσικό να επιλέγονται οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων έτσι ώστε οι επιρροές
δευτέρας τάξεως στη διαρκή και την παροδική κατάσταση σχεδιασμού να μπορούν να αγνοηθούν
εξολοκλήρου, επειδή θεωρούνται μικρές. Η Παράγραφος 5.8.3.1(1) στον EN 1992-1-1:2004
(Μέρος 1-1 του Ευρωκώδικα 2) δίνει το άνω όριο για τη λυγηρότητα των υποστυλωμάτων, πέρα
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από το οποίο οι επιρροές δευτέρας τάξεως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις
λεπτομερείς οδηγίες του Ευρωκώδικα 2. Το ενεργό μήκος του υποστυλώματος (δηλ. ο αριθμητής
στο κλάσμα που υπολογίζει τη λυγηρότητα του υποστυλώματος) είναι βασικός συντελεστής στους
υπολογισμούς για την επιλογή των διαστάσεων. Στη συνηθισμένη περίπτωση φορέα
καταστρώματος με απλή έδραση στα ακρόβαθρα και ελευθερία κίνησης στη διαμήκη διεύθυνση, το
ενεργό μήκος των υποστυλωμάτων μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση ως εξής:
1. Για μονολιθική σύνδεση με το φορέα καταστρώματος:
α. στη διαμήκη διεύθυνση: το πλήρες καθαρό ύψος του υποστυλώματος (η κορυφή του
υποστυλώματος κινείται ελεύθερα στην οριζόντια διεύθυνση χωρίς στροφή),
β. στην εγκάρσια διεύθυνση:
o αν ο φορέας καταστρώματος είναι δεσμευμένος στην εγκάρσια διεύθυνση στα
ακρόβαθρα και έχει μεγάλη δυσκαμψία στο επίπεδό του: το ήμισυ του καθαρού ύψους
του υποστυλώματος (η κορυφή είναι δεσμευμένη έναντι στροφής και εγκάρσιας
μετακίνησης),
o αν ο φορέας καταστρώματος είναι ελεύθερος να κινείται στην εγκάρσια διεύθυνση
(δηλ. δεν είναι δεσμευμένος στα ακρόβαθρα ή έχει πολύ μεγάλο μήκος ή
χαρακτηρίζεται από μικρή δυσκαμψία στο επίπεδό του):
 για μονά βάθρα: δύο φορές το καθαρό ύψος του βάθρου (πρόβολος),
 για πολλαπλά βάθρα: το πλήρες καθαρό ύψος του υποστυλώματος (η κορυφή του
υποστυλώματος κινείται ελεύθερα στην οριζόντια διεύθυνση χωρίς στροφή).
2. Για φορέα καταστρώματος που εδράζεται σε εφέδρανα (σταθερά ή κινητά):
α. στη διαμήκη διεύθυνση: δύο φορές το καθαρό ύψος του υποστυλώματος (πρόβολος),
β. στην εγκάρσια διεύθυνση:
o αν ο φορέας καταστρώματος είναι δεσμευμένος στην εγκάρσια διεύθυνση στα
ακρόβαθρα και έχει μεγάλη δυσκαμψία στο επίπεδό του:
 για τα υποστυλώματα που συνδέονται απευθείας με το φορέα καταστρώματος:
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70% του καθαρού ύψους του βάθρου (η κορυφή περιστρέφεται ελεύθερα αλλά
είναι δεσμευμένη έναντι οριζόντιας μετακίνησης),
 για πολλαπλά βάθρα με δύσκαμπτη δοκό στέψης: το ήμισυ του καθαρού ύψους του
υποστυλώματος (η κορυφή του υποστυλώματος είναι δεσμευμένη έναντι στροφής
και εγκάρσιας μετακίνησης).
o αν ο φορέας καταστρώματος είναι ελεύθερος να κινείται στην εγκάρσια διεύθυνση
(δηλ. δεν είναι δεσμευμένος στα ακρόβαθρα ή έχει πολύ μεγάλο μήκος ή
χαρακτηρίζεται από μικρή δυσκαμψία στο επίπεδό του):
 για μονά βάθρα: δύο φορές το πλήρες καθαρό ύψος του βάθρου (πρόβολος),
 για πολλαπλά βάθρα με δύσκαμπτη δοκό στέψης: το καθαρό ύψος του
υποστυλώματος (η κορυφή του υποστυλώματος κινείται ελεύθερα στην οριζόντια
διεύθυνση, χωρίς στροφή).
Αν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται μονολιθικά με ένα τουλάχιστον ακρόβαθρο (βλ.
Ενότητα 4.5.2), η πρώτη κουκκίδα στις περιπτώσεις 1.β και 2.β ισχύει όχι μόνο στην εγκάρσια
αλλά και στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας.
Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στο ενεργό μήκος του υποστυλώματος αφού ολοκληρωθεί η
κατασκευή της γέφυρας. Σε περίπτωση γέφυρας προβολοδόμησης, το ενεργό μήκος των μονών
βάθρων κατά την κατασκευή είναι δύο φορές το καθαρό ύψος του βάθρου (κατακόρυφος
πρόβολος) τόσο στην εγκάρσια όσο και στη διαμήκη διεύθυνση. Αν το άνω μέρος του βάθρου
αποτελείται από δύο παράλληλα τοιχοειδή υποστυλώματα («ζεύγη λεπίδων», βλ. Σχήματα 4.5 και
4.6), τότε το καθαρό ύψος του υποστυλώματος λαμβάνεται ως το ενεργό του μήκος στη διαμήκη
διεύθυνση. Το στάδιο αφού ολοκληρωθεί το Ταυ και πριν συνδεθεί ο φορέας καταστρώματος με
άλλα ολοκληρωμένα τμήματα της γέφυρας στο μέσο του ανοίγματος ή σε κάποιο ακρόβαθρο
μπορεί να είναι κρίσιμο για τη λυγηρότητα του βάθρου. Τα μόνιμα φορτία και η τιμή του
συντελεστή ερπυσμού για την ηλικία του σκυροδέματος του βάθρου εκείνη τη στιγμή –και όχι στο
τέλος της διάρκειας ζωής της γέφυρας– χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του άνω ορίου για τη
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λυγηρότητα του υποστυλώματος, πέρα από το οποίο οι επιρροές δευτέρας τάξεως πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την Παράγραφο 5.8.3.1(1) του Μέρους 1-1 του Ευρωκώδικα 2.
Αυτές οι διαφορές μπορούν να αντισταθμίσουν το μεγαλύτερο ενεργό μήκος του βάθρου σε αυτό
το στάδιο.

4.5

Τα ακρόβαθρα και η σύνδεσή τους με το φορέα καταστρώματος

4.5.1

Επιλογές

Τα ακρόβαθρα έχουν διττό ρόλο. Ο βασικός τους ρόλος είναι ίδιος με αυτόν των βάθρων: παρέχουν
κατακόρυφη στήριξη στο φορέα καταστρώματος, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα άκρα του. Ο
δεύτερος ρόλος τους είναι να συγκρατούν την επίχωση ή το φυσικό έδαφος πέρα από το άκρο της
γέφυρας. Προκειμένου να εκπληρώσει αυτή τη λειτουργία, το τυπικό ακρόβαθρο κατασκευάζεται
ως τοίχος αντιστήριξης με μεγάλο ύψος πάνω σε πέδιλο που θεμελιώνεται σε ανθεκτικό έδαφος ή
πάνω σε κεφαλόδεσμο πασσάλων που καταλήγουν σε ανθεκτικό και μη ρευστοποιήσιμο έδαφος.
Ενίοτε ο τοίχος αντιστήριξης αποτελείται από μία σειρά πυκνών πασσάλων που συνδέονται με μια
κεφαλοδοκό μικρού ύψους πάνω στην οποία εδράζεται ο φορέας καταστρώματος. Σε έναν τοίχο
αντιστήριξης μεγάλου ύψους ή μια σειρά από πυκνούς πασσάλους μπορεί να ασκηθεί ώθηση προς
τα μέσα λόγω πλευρικής εξάπλωσης ή ρευστοποίησης της επίχωσης. Αν δεν αποκλείεται ένα τέτοιο
ενδεχόμενο από τη φύση της επίχωσης (π.χ. σε ποτάμι ή όχθη λίμνης), οι πάσσαλοι που συνδέονται
με την κεφαλοδοκό πρέπει να έχουν μεγάλο ύψος και να είναι τοποθετημένοι αραιά, έτσι ώστε να
ρέει ανεμπόδιστα το έδαφος ανάμεσά τους.
Όσον αφορά τον αντισεισμικό σχεδιασμό της γέφυρας συνολικά, τα ακρόβαθρα
διαδραματίζουν σημαντικό ή δευτερεύοντα ρόλο ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσής τους με το φορέα
καταστρώματος στην οριζόντια διεύθυνση. Οι κύριες επιλογές είναι οι εξής:
1. να συνδέεται ο φορέας καταστρώματος μονολιθικά με τα ακρόβαθρα,
2. να εδράζεται ο φορέας καταστρώματος στα ακρόβαθρα μέσω εφεδράνων κινητών μόνο στη
διαμήκη διεύθυνση ή και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις.
86

Η πρώτη επιλογή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν και ο φορέας καταστρώματος και τα
ακρόβαθρα είναι από σκυρόδεμα, οπότε κινούνται μαζί σε οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση. Όσον
αφορά τη δεύτερη επιλογή, ο μελετητής μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στα εξής:
2.α να κινείται ελεύθερα ο φορέας καταστρώματος στην οριζόντια διεύθυνση στο ακρόβαθρο,
2.β να δεσμευτεί ο φορέας καταστρώματος στην οριζόντια διεύθυνση στο ακρόβαθρο,
2.γ να κινείται ο φορέας καταστρώματος έως ότου έρθει σε σημειακή επαφή με το ακρόβαθρο
και από εκεί και πέρα να κινείται μαζί του (ή να μην κινείται καθόλου).
Η Επιλογή 2.β δε διαφέρει πολύ από την Επιλογή 1. Αντίθετα όμως με τη μονολιθική σύνδεση,
η οποία αναφέρεται και στη διαμήκη και στην εγκάρσια διεύθυνση και έχει παρόμοιες επιπτώσεις
στο σχεδιασμό της γέφυρας και στις δύο διευθύνσεις, στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να υιοθετηθεί
μία από τις επιλογές 2.α έως 2.γ στην εγκάρσια διεύθυνση και μια άλλη στη διαμήκη. Οι επιλογές
αυτές αναλύονται στη συνέχεια λεπτομερώς.

4.5.2

Μονολιθική σύνδεση του φορέα καταστρώματος με τα ακρόβαθρα

Αν υπάρχει ενδεχόμενο πτώσης του φορέα καταστρώματος (από τα ακρόβαθρα ή συνολικά), τότε η
μονολιθική σύνδεση με τα ακρόβαθρα αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση. Θεωρείται καλή
επιλογή για πολύ λοξούς φορείς καταστρώματος ως προς τα ακρόβαθρα ή για φορείς που
εδράζονται σε ακρόβαθρα που δεν είναι παράλληλα μεταξύ τους –δηλ. όταν η γεωμετρία ευνοεί
την απώλεια στήριξης αμφιέρειστων γεφυρών (βλ. τις δύο τελευταίες παραγράφους της Ενότητας
6.8.1.4). Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η αποφυγή όχλησης κατά την οδήγηση, επειδή δεν υπάρχουν
αρμοί ανάμεσα στα άκρα του φορέα καταστρώματος και τα ακρόβαθρα. Στις σιδηροδρομικές
γέφυρες αυτή η επιλογή προστατεύει επίσης τις σιδηροτροχιές από παραμορφώσεις που οφείλονται
στη σχετική κίνηση του φορέα καταστρώματος και της πλάκας πρόσβασης στη γέφυρα. Τέλος, εάν
το ελεύθερο ύψος κάτω από τη γέφυρα είναι σημαντικό, ο φορέας καταστρώματος που λειτουργεί
πλαισιακά με τα ακρόβαθρα έχει αρκετά μικρότερο ύψος από έναν αμφιέρειστο φορέα
καταστρώματος, χάρη στη μειωμένη ροπή ανοίγματος.

87

Τα πλεονεκτήματα που μόλις αναφέρθηκαν αντισταθμίζονται από ένα σημαντικό μειονέκτημα:
στη μονολιθική σύνδεση, τα ακρόβαθρα δεσμεύουν τις παραμορφώσεις του φορέα καταστρώματος
που οφείλονται στις θερμοκρασιακές μεταβολές και τη συστολή ξήρανσης στη διαμήκη διεύθυνση.
Ως εκ τούτου, μπορεί να αναπτυχθούν μεγάλες εφελκυστικές δυνάμεις στο φορέα καταστρώματος,
πέρα από τις διαμήκεις δυνάμεις στα ακρόβαθρα και τη θεμελίωσή τους. Άλλωστε σε φορείς
καταστρώματος με προένταση στη διαμήκη διεύθυνση ένα μεγάλο μέρος της δύναμης προέντασης
μεταφέρεται στα ακρόβαθρα (και από εκεί στο έδαφος), αντί για τον ίδιο το φορέα: ο φορέας
καταστρώματος ωφελείται από την εξισορρόπηση των εξωτερικών φορτίων λόγω της προέντασης
αλλά πολύ λίγο από τη διαμήκη θλιπτική δύναμη. Γι’ αυτό το λόγο, μόνο φορείς καταστρώματος
μικρού μήκους κατασκευάζονται μονολιθικά με τα ακρόβαθρα. Συνήθως έχουν ένα άνοιγμα ή δύο
μικρά συνεχόμενα ανοίγματα, αλλά όχι περισσότερα από τρία. Ούτως ή άλλως, οι φορείς
καταστρώματος τέτοιου είδους κανονικά δε χρειάζονται προένταση.
Η σεισμική συμπεριφορά και ο σχεδιασμός πλαισιωτών γεφυρών καθορίζεται από τα
ακρόβαθρα. Η συμβολή των ενδιάμεσων βάθρων, εφόσον υπάρχουν, στη διαμήκη σεισμική
αντίσταση είναι αμελητέα. Όσον αφορά την εγκάρσια σεισμική απόκριση, συμβάλλουν ως ένα
βαθμό αν έχουν τοιχοειδή διατομή και ο φορέας καταστρώματος έχει σχετικά μικρό πλάτος και
μεγάλο μήκος (σπάνιος συνδυασμός σε τέτοιο τύπο γέφυρας). Μια σειρά λυγηρών (π.χ. κυκλικών)
υποστυλωμάτων, μονολιθικά συνδεδεμένων με το φορέα καταστρώματος, ενδέχεται να είναι η
καλύτερη λύση για τα ενδιάμεσα βάθρα.
Δεν έχει νόημα να συνδεθεί ο φορέας καταστρώματος και με τα δύο ακρόβαθρα μέσω
σταθερών εφεδράνων (Επιλογή 2.β στην Ενότητα 4.5.1), αντί να συνδεθούν μονολιθικά: παραμένει
το βασικό μειονέκτημα της μονολιθικής σύνδεσης, ενώ δε μειώνεται η ροπή ανοίγματος και δεν
μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πτώσης του φορέα καταστρώματος αν αστοχήσουν τα
σταθερά εφέδρανα. Εξάλλου τα σταθερά εφέδρανα πρέπει να σχεδιάζονται για μεγάλες οριζόντιες
δυνάμεις λόγω της δέσμευσης μετακίνησης. Μπορεί όμως ο φορέας καταστρώματος να συνδέεται
μονολιθικά με το ένα ακρόβαθρο και μέσω εύκαμπτων εφεδράνων στη διαμήκη διεύθυνση με το
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άλλο ακρόβαθρο. Αυτή η επιλογή απαλλάσσει τη γέφυρα από τάσεις λόγω της δέσμευσης των
επιβαλλόμενων παραμορφώσεων, επιτρέπει τη διαμήκη προένταση και μειώνει σημαντικά το
ενδεχόμενο πτώσης του φορέα καταστρώματος συγκριτικά με μια αμφιέρειστη γέφυρα. Από την
άλλη, η σεισμική απόκριση είναι πιο αβέβαιη και η ανάλυση πιο πολύπλοκη.
Όπως εξηγήθηκε αναλυτικά στην Ενότητα 5.4, κανονικά οι γέφυρες που έχουν φορέα
καταστρώματος συνδεδεμένο μονολιθικά με τα ακρόβαθρα θεωρούνται στερεά συστήματα και
ακολουθούν την οριζόντια εδαφική κίνηση χωρίς να την ενισχύουν σημαντικά. Αν η θεμελιώδης
περίοδός τους T είναι μικρότερη από 0.03 sec, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να
σχεδιαστούν ως ελαστικές (δηλ. με q = 1) αλλά άκαμπτες (δηλ. για δυνάμεις ίσες με τις μάζες επί
τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού). Αν όμως η T είναι μεγαλύτερη από 0.03 sec, ο
Ευρωκώδικας 8 απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο
έδαφος και τα ακρόβαθρα, χρησιμοποιώντας ρεαλιστικές παραμέτρους για τη δυσκαμψία του
εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση η γέφυρα μπορεί να σχεδιαστεί για μερικώς πλάστιμη
συμπεριφορά με q = 1.50. Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 η γέφυρα εξακολουθεί να
θεωρείται «στερεό σύστημα» (και μπορεί να σχεδιαστεί με q = 1.0 και T = 0 sec) ανεξάρτητα από
την τιμή T, εφόσον τα ακρόβαθρα είναι εγκιβωτισμένα σε φυσικό έδαφος πυκνής συστάσεως κατά
τουλάχιστον το 80% της συνολικής επιφάνειάς τους που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος ή την
επίχωση.
Παρόλο που η ακεραιότητα και η ευστάθεια μιας πλαισιωτής γέφυρας θεωρείται
εξασφαλισμένη σε περίπτωση σεισμού, η προσομοίωση και η ανάλυση είναι αρκετά απαιτητικές,
τόσο για τα κατακόρυφα φορτία όσο και για τη σεισμική δράση σχεδιασμού. Κανονικά απαιτείται
μια λεπτομερής διακριτοποίηση του φορέα καταστρώματος και των ακρόβαθρων με Πεπερασμένα
Στοιχεία, καθώς και προσομοίωση του εδάφους πίσω από τα ακρόβαθρα με ελατήρια. Αν και αυτά
τα ελατήρια μπορούν να θεωρηθούν γραμμικά για λόγους ευκολίας, η αλληλεπίδραση εδάφουςακρόβαθρου είναι στην πραγματικότητα αρκετά μη-γραμμική και πολύ διαφορετική όταν το
ακρόβαθρο κινείται προς το έδαφος ή απομακρύνεται από αυτό. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8
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συνιστά να πραγματοποιούνται αναλύσεις για το άνω και το κάτω όριο της δυσκαμψίας του
εδάφους. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο μελετητής επιβαρύνεται ιδιαιτέρως αν επιλέξει
αυτή τη διάταξη γέφυρας.
Τα Κριτήρια Αντισεισμικού Σχεδιασμού CALTRANS [14] παραθέτουν απλούς κανόνες για
τον υπολογισμό της δυσκαμψίας και της αντοχής αστοχίας ενός ακρόβαθρου στη διαμήκη
διεύθυνση της γέφυρας λόγω της παθητικής αντίστασης μιας καλά συμπιεσμένης επίχωσης. Με
βάση τις στατικές δοκιμές που περιγράφονται στο [24], ένα ακρόβαθρο ύψους 1.7 m έχει
δυσκαμψία περίπου 7 MN/m ανά τετραγωνικό μέτρο της προβολής της κατακόρυφης όψης του
ακρόβαθρου σε ένα επίπεδο κάθετο στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας. Η παθητική αντοχή
αστοχίας παρατηρείται όταν η μετακίνηση της κορυφής του ακρόβαθρου προς την επίχωση είναι
περίπου το 2% του ύψους του ακρόβαθρου (σε μονάδες MN και m, αυτό σημαίνει μια αντοχή
αστοχίας περίπου 0.14 φορές την προβολή της κατακόρυφης όψης του ακρόβαθρου σε ένα επίπεδο
κάθετο στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας επί το ύψος του ακρόβαθρου). Τα αποτελέσματα της
σεισμικής ανάλυσης της γέφυρας με αυτή τη διαμήκη δυσκαμψία για το ακρόβαθρο στο οποίο
ενεργοποιείται η παθητική ώθηση ισχύουν εφόσον η μετακίνηση του φορέα καταστρώματος στη
διαμήκη διεύθυνση είναι μικρότερη από το 4% περίπου του ύψους του ακρόβαθρου. Αν υπερβαίνει
αυτή την τιμή κατά 2 φορές, η συμβολή των ακρόβαθρων έναντι της σεισμικής δράσης στη
διαμήκη διεύθυνση θεωρείται μικρή. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάλυση πρέπει να επαναληφθεί με
τη δυσκαμψία του ακρόβαθρου μειωμένη στο 10% της τιμής που αναφέρθηκε παραπάνω. Για
διαμήκεις μετακινήσεις που κυμαίνονται ανάμεσα στο 2% και το 4% του ύψους του ακρόβαθρου,
μπορεί να πραγματοποιηθεί γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στις δύο οριακές τιμές δυσκαμψίας και
να επαναληφθεί η ανάλυση έως ότου υπάρξει σύγκλιση. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί ένα
απλό εργαλείο σχεδιασμού για να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση ακρόβαθρου-επίχωσης,
χωρίς να απαιτείται η πολύπλοκη ανάλυση που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, οι
απλοί κανόνες CALTRANS [14] μπορούν να εφαρμοστούν στο στάδιο της αρχικής σύλληψης
προκειμένου να υπολογιστεί η συμβολή των ακρόβαθρων που αποτελούνται από σχετικά εύκαμπτα
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διαφράγματα έναντι της σεισμικής δράσης στη διαμήκη διεύθυνση.

4.5.3

Στήριξη του φορέα καταστρώματος σε εφέδρανα

Προκειμένου να αποφευχθεί το κύριο μειονέκτημα της μονολιθικής σύνδεσης, δηλαδή η δέσμευση
των κινήσεων του φορέα καταστρώματος στη διαμήκη διεύθυνση και οι επακόλουθες συνέπειες,
ένας φορέας καταστρώματος που εδράζεται στα ακρόβαθρα μέσω εφεδράνων μπορεί να κινείται
ελεύθερα στη διαμήκη διεύθυνση (Επιλογή 2.α στην Ενότητα 4.5.1). Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να
αφήνεται διάκενο ανάμεσα στο σώμα του φορέα καταστρώματος και το ακρόβαθρο ή το θωράκιό
του, προκειμένου να παραλαμβάνει το άθροισμα (βλ. Ενότητα 6.8.2.1):
1. της πλήρους μετακίνησης στη διαμήκη διεύθυνση που οφείλεται στη σεισμική δράση
σχεδιασμού, συν
2. τη μετακίνηση των ακραίων ινών στην ακραία διατομή του φορέα καταστρώματος προς το
ακρόβαθρο (δηλ. τη διαμήκη μετακίνηση στον κεντροβαρικό άξονα του φορέα
καταστρώματος συν τη στροφή της ακραίας διατομής επί την απόσταση των ακραίων ινών
από το κέντρο βάρους) που οφείλονται στις οιονεί-μόνιμες κατακόρυφες δράσεις και στην
προένταση, συν
3. το 50% της μετακίνησης της ακραίας διατομής που οφείλεται στην επιμήκυνση του φορέα
καταστρώματος λόγω των θερμοκρασιακών μεταβολών σχεδιασμού (των μέγιστων που
αναμένονται κατά τη διάρκεια ζωής της γέφυρας).
Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, το διάκενο πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να
προφυλαχτούν τα σημαντικά μέλη της γέφυρας (εν προκειμένω το ακρόβαθρο). Αν αυτό το διάκενο
είναι πολύ μεγάλο για τη στάθμη του οδοστρώματος, το πλάτος του αρμού σε εκείνο το σημείο
πρέπει να είναι επαρκές ώστε να παραλαμβάνει το άθροισμα των 2 και 3 που προαναφέρθηκαν συν
ένα ποσοστό του 1, δηλαδή της μετακίνησης του φορέα καταστρώματος στη διαμήκη διεύθυνση
λόγω της σεισμικής δράσης σχεδιασμού. Σε αυτή την περίπτωση εννοείται ότι το κενό θα κλείσει
όταν η μετακίνηση φτάσει αυτό το ποσοστό (το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 συνιστά να είναι 40%,
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βλ. Ενότητα 6.8.2.2). Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε, όταν ο αρμός στη στάθμη του
οδοστρώματος κλείσει, να περιοριστεί η βλάβη στην κορυφή του θωράκιου του ακρόβαθρου. Τα
Σχήματα 7.23 και 7.24 στην Ενότητα 7.2.11.3 δείχνουν ένα πρακτικό παράδειγμα: η πλάκα του
φορέα καταστρώματος προεξέχει από το σώμα του προς το θωράκιο προκειμένου να μειώσει το
κενό στη στάθμη του οδοστρώματος, ενώ η κορυφή του θωράκιου θυσιάζεται και απορρίπτεται,
χωρίς να μεταφερθούν οι δυνάμεις στο ακρόβαθρο και στη θεμελίωσή του (αυτή είναι ουσιαστικά η
Επιλογή 2.γ της Ενότητας 4.5.1 τροποποιημένη σε 2.α).
Αν το ακρόβαθρο προεκταθεί προς τα πάνω με τη μορφή διατμητικών συνδέσμων που είναι σε
επαφή με τις πλαϊνές πλευρές του φορέα καταστρώματος, τότε ο φορέας καταστρώματος μπορεί να
δεσμευτεί εγκάρσια σε εκείνα τα σημεία (Επιλογή 2.β στην Ενότητα 4.5.1). Κανονικά οι
διατμητικοί σύνδεσμοι κατασκευάζονται μόνο στο πλάι του φορέα καταστρώματος, διότι είναι πιο
δύσκολο να ελεγχθούν και να συντηρηθούν όταν είναι εσωτερικοί (στην κάτω επιφάνεια του φορέα
καταστρώματος). Μπορεί να τοποθετηθεί ένα ελαστομεταλλικό εφέδρανο ανάμεσα σε κάθε
διατμητικό σύνδεσμο και την πλαϊνή πλευρά του φορέα καταστρώματος, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί ότι θα έρθουν σε ομαλή επαφή

υπό οποιαδήποτε σεισμική δράση και ότι θα

αποφευχθεί η τοπική βλάβη στις επιφάνειες επαφής λόγω στροφής των άκρων του φορέα
καταστρώματος στο οριζόντιο επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας καταστρώματος
κάμπτεται υπό την εγκάρσια σεισμική δράση σαν δοκός με οριζόντιες ελαστικές στηρίξεις στις
θέσεις των βάθρων και των ακρόβαθρων. Σημειώνεται ότι η οριζόντια απόκριση δύναμηςμετακίνησης του συστήματος που αποτελείται από τους διατμητικούς συνδέσμους, το ακρόβαθρο
(με τυχόν πτερυγότοιχους και πασσάλους) και το έδαφος είναι αρκετά πολύπλοκη, οπότε δεν
μπορεί να υπολογιστεί εύκολα η σύνθετη ελαστική δυσκαμψία του συστήματος: αν υπερεκτιμηθεί
(πόσω μάλλον αν υποτεθεί ότι το σύστημα είναι άκαμπτο στην οριζόντια διεύθυνση) μπορεί να
είναι μη-ασφαλής όσον αφορά τα βάθρα. Επιπλέον, παρόλο που οι διατμητικοί σύνδεσμοι έχουν
διαμορφωθεί σύμφωνα με τον ικανοτικό σχεδιασμό, αν αστοχήσουν, θα συμβεί με ψαθυρό τρόπο.
Σημειώνεται επίσης ότι, αν η γέφυρα είναι σχεδιασμένη για πλάστιμη συμπεριφορά στην εγκάρσια
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διεύθυνση χάρη στην άκαμπτη εγκάρσια σύνδεση με τα βάθρα, είναι αμφίβολο αν η ελαστικήτέλεια πλαστική εξιδανίκευση της γέφυρας (που αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού για
πλαστιμότητα) ισχύει αφού διαρρεύσουν τα βάθρα και ενώ ο φορέας καταστρώματος και οι
οριζόντιες στηρίξεις του στα ακρόβαθρα παραμένουν ελαστικές: στην πραγματικότητα το σύστημα
εμφανίζει κράτυνση και ο λόγος κράτυνσης είναι περίπου ίσος με την εγκάρσια ελαστική
δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος πάνω σε άκαμπτες ή ελαστικές στηρίξεις στα άκρα
διαιρεμένη με την εγκάρσια ελαστική δυσκαμψία του συστήματος των βάθρων. Για τους παραπάνω
λόγους, είναι φρόνιμο να αναλυθεί η γέφυρα υπό εγκάρσια σεισμική δράση αγνοώντας τους
διατμητικούς συνδέσμους και τη δέσμευση που ενδεχομένως προσφέρουν, και να σχεδιαστεί για
την περιβάλλουσα των εντατικών μεγεθών σχεδιασμού με ή χωρίς τους διατμητικούς συνδέσμους.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, ο
μελετητής μπορεί να επιλέξει να κινείται ο φορέας καταστρώματος ελεύθερα στην εγκάρσια
διεύθυνση (Επιλογή 2.α στην Ενότητα 4.5.1), αρκεί το μήκος υπερκάλυψης στο ακρόβαθρο να
είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αποφευχθεί η πτώση υπό τη μέγιστη δυνατή σεισμική δράση. Για
περισσότερη ασφάλεια, μπορούν να κατασκευαστούν εκεί διατμητικοί σύνδεσμοι, εφόσον το
διάκενο από το φορέα καταστρώματος είναι μεγαλύτερο από την εγκάρσια μετακίνηση λόγω της
σεισμικής δράσης σχεδιασμού (εκτός αν η γέφυρα σχηματίζει έντονη καμπύλη, δεν συμβαίνουν
εγκάρσιες μετακινήσεις λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών ή οιονεί-μόνιμων δράσεων). Αν
αντίθετα το διάκενο είναι μικρότερο από αυτές τις εγκάρσιες μετακινήσεις (Επιλογή 2.γ στην
Ενότητα 4.5.1), θα κλείσει κατά τη σεισμική δράση σχεδιασμού. Υπό τέτοιες συνθήκες, το Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί να θεωρείται ότι ο φορέας καταστρώματος συνδέεται με το ακρόβαθρο
ελαστικά, μέσω ελατηρίου με δυσκαμψία ίση με το επιβατικό μέτρο δυσκαμψίας στη διαρροή του
διατμητικού συνδέσμου αφού κλείσει το κενό (δηλ. η δυσκαμψία είναι ίση με τη δύναμη διαρροής
του διατμητικού συνδέσμου διαιρεμένη με το διάκενο συν την ελαστική παραμόρφωση του
διατμητικού συνδέσμου έως τη διαρροή). Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα πρακτικό, διότι ο διατμητικός
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σύνδεσμος δεν έχει διαστασιολογηθεί ακόμα σε αυτό το στάδιο σχεδιασμού. Οπότε η Επιλογή 2.γ
δεν αποτελεί μια πρακτική επιλογή σχεδιασμού για την εγκάρσια διεύθυνση.
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5

Προσομοίωση και ανάλυση γεφυρών για αντισεισμικό σχεδιασμό

5.1

Εισαγωγή: μέθοδοι ανάλυσης κατά τον Ευρωκώδικα 8

Η ανάλυση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του αντισεισμικού σχεδιασμού καθορίζει μέσα από
υπολογισμούς τις επιδράσεις των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού, εκφρασμένες ως εσωτερικές
δυνάμεις και παραμορφώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαστασιολόγηση των μελών
(δηλ. τον έλεγχο των διαστάσεων της διατομής και –σε περίπτωση μελών από σκυρόδεμα– τον
καθορισμό της ποσότητας και της θέσης του οπλισμού).
Αυτό το κεφάλαιο περιορίζεται σε βασικές πληροφορίες για την εφαρμογή καθιερωμένων
μεθόδων ανάλυσης στον αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών κατά τον Ευρωκώδικα 8. Ο
αναγνώστης θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές της Δυναμικής των Κατασκευών και πώς
εφαρμόζονται στη σεισμική ανάλυση.
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 γίνεται κατά κύριο
λόγο με βάση τις δυνάμεις. Βασικό του εργαλείο αποτελεί η γραμμική-ελαστική ανάλυση που
βασίζεται στο «φάσμα απόκρισης σχεδιασμού» της Ενότητας 5.2 (δηλ. στο ελαστικό φάσμα για
απόσβεση 5% διαιρεμένο με το «συντελεστή συμπεριφοράς» q, ο οποίος λαμβάνει υπόψη αφενός
την πλαστιμότητα και την απορρόφηση ενέργειας αφετέρου την υπεραντοχή). Στις ΗΠΑ ο
αντίστοιχος συντελεστής ονομάζεται «συντελεστής μείωσης της δύναμης» ή «συντελεστής
τροποποίησης της απόκρισης» και συμβολίζεται με R.
Ο Ευρωκώδικας 8 προτείνει δύο εναλλακτικές μεθόδους για γραμμική-ελαστική σεισμική
ανάλυση:
(α) τη γραμμική στατική ανάλυση (στο [2] αναφέρεται ως «μέθοδος της θεμελιώδους
ιδιομορφής» και στο [1] ως «ανάλυση με οριζόντιες δυνάμεις», αλλά είναι επίσης γνωστή και
ως «ισοδύναμη» στατική μέθοδος ανάλυσης) και
(β) την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, όπως αναφέρεται στο [1] και είναι
ευρύτερα γνωστή· στο [2] ονομάζεται ανάλυση με «φάσμα απόκρισης» ή «γραμμική
δυναμική» ή ανάλυση με «Πλήρες Δυναμικό Προσομοίωμα».
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Ο Ευρωκώδικας 8 υιοθετεί ως μέθοδο αναφοράς για το σχεδιασμό γεφυρών τη μέθοδο
ανάλυσης (β), και σέβεται απόλυτα τους κανόνες και τα αποτελέσματά της. Επιτρέπει την
εφαρμογή της μεθόδου σε όλες τις γέφυρες, εκτός από αυτές που έχουν έντονα μη-γραμμικό
σύστημα σεισμικής μόνωσης. Εάν και οι δύο μέθοδοι γραμμικής-ελαστικής σεισμικής ανάλυσης
είναι κατάλληλες για το σχεδιασμό μιας γέφυρας, η ανάλυση (β) δίνει, κατά μέσο όρο, μια πιο
ομοιόμορφη κατανομή των μέγιστων εσωτερικών δυνάμεων στη γέφυρα, κάτι που συνεπάγεται
οικονομία υλικού. Εάν χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης (β) για τη
διαστασιολόγηση των μελών, αναμένεται ότι η γενική ανελαστική συμπεριφορά της γέφυρας θα
είναι καλύτερη, διότι οι μέγιστες ανελαστικές παραμορφώσεις είναι συνήθως πιο κοντά στις
προβλέψεις αυτής της ανάλυσης παρά της ανάλυσης (α). Άρα, δεδομένου ότι στις μέρες μας είναι
ευρέως διαθέσιμα αξιόπιστα και αποτελεσματικά προγράμματα Η/Υ για τρισδιάστατη
ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, η ανάλυση (β) μπορεί να υιοθετηθεί για τον
αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών σε όλες τις περιπτώσεις. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι αρκετές
γέφυρες μπορούν να προσομοιωθούν ως μονοβάθμια συστήματα. Κατά συνέπεια, η γραμμική
στατική ανάλυση που βασίζεται στην πρώτη ιδιομορφή παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη
σεισμική τους απόκριση, ενώ είναι παράλληλα και ένα πρακτικό εργαλείο για τον αντισεισμικό
σχεδιασμό γεφυρών.
Ο Ευρωκώδικας 8 αναγνωρίζει ότι:
i. η μη-γραμμική στατική ανάλυση (γνωστή ευρύτερα ως ανάλυση «pushover») και
ii. η μη-γραμμική δυναμική ανάλυση (ανάλυση χρονοϊστορίας ή ιστορίας απόκρισης)
έχουν συγκεκριμένο ρόλο στον αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών. Αυτός ο ρόλος, ωστόσο,
περιορίζεται στο σχεδιασμό «μη κανονικών» πλάστιμων γεφυρών (βλ. Ενότητα 5.10.2), όταν ο
έλεγχος των πλάστιμων μελών πραγματοποιείται με βάση τις παραμορφώσεις, και στις γέφυρες με
σεισμική μόνωση.
Σε αντίθεση με το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8, που δεν αναφέρει ρητά τη γραμμική ανάλυση
χρονοϊστορίας, το Μέρος 2 την αναφέρει. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποτελεί μια πρακτική εναλλακτική
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της γραμμικής ιδιομορφικής ανάλυσης φάσματος απόκρισης.
Όταν εφαρμόζεται γραμμική ανάλυση με το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού, οι εσωτερικές
δυνάμεις για τη διαστασιολόγηση λαμβάνονται ίσες με αυτές που έχουν υπολογιστεί από την
ανάλυση, με εξαίρεση τις περιοχές ή τα μέλη πλάστιμων γεφυρών που προορίζονται να
παραμένουν ελαστικά και διαστασιολογούνται με βάση τις δράσεις από ικανοτικό σχεδιασμό. Οι
μετακινήσεις που οφείλονται στη σεισμική δράση υπολογίζονται βάσει των μετακινήσεων που
προκύπτουν από τη γραμμική ανάλυση, αφού πραγματοποιηθούν διορθώσεις σε περίπτωση: (α)
διαφοράς στις τιμές της ενεργού δυσκαμψίας σε σχέση με αυτές που είχαν αρχικά υποτεθεί, (β)
απόσβεσης διαφορετικής από την τιμή αναφοράς 5% και (γ) αποκλίσεων των γεφυρών βραχείας
περιόδου από τον κανόνα ίσης μετακίνησης (βλ. Ενότητα 5.9). Αντίθετα, όταν εφαρμόζεται μηγραμμική ανάλυση, όλες οι επιδράσεις των σεισμικών δράσεων (εσωτερικές δυνάμεις,
μετακινήσεις και παραμορφώσεις) θεωρούνται ίσες με αυτές που προκύπτουν από την ανάλυση.
Μεταξύ αυτών και των αντοχών για τις οποίες ελέγχονται παρεμβάλλονται μόνο συντελεστές
ασφάλειας.

5.2

Οι τρεις συνιστώσες της σεισμικής δράσης στην ανάλυση

Θεωρείται ότι οι τρεις συνιστώσες της σεισμικής δράσης ενεργούν ταυτόχρονα στη γέφυρα. Η
ανάλυση χρονοϊστορίας, είτε είναι γραμμική ελαστική είτε μη-γραμμική, πραγματοποιείται
εφαρμόζοντας συγχρόνως όλες τις συνιστώσες της σεισμικής δράσης που ενδιαφέρουν τον
μελετητή (δηλ. τις δύο οριζόντιες και περιστασιακά την κατακόρυφη).
Οι γραμμικές στατικές αναλύσεις ή οι ιδιομορφικές αναλύσεις φάσματος απόκρισης
υπολογίζουν μόνο τις μέγιστες τιμές των σεισμικών εντάσεων που οφείλονται στις μεμονωμένες
συνιστώσες της σεισμικής δράσης. Αυτές οι μέγιστες τιμές συνδυάζονται στατιστικά όπως
περιγράφεται παρακάτω και συμβολίζονται για τις μεν οριζόντιες συνιστώσες με EX και EY, για τη
δε κατακόρυφη με EZ. Καθότι δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα, ένας συνδυασμός τύπου E =EX +EY
+EZ είναι πολύ συντηρητικός. Ο κανόνας αναφοράς στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 είναι ο
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συνδυασμός SRSS (τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων) των EX, EY και EZ
σύμφωνα με το [25]:
E  E X2  EY2  E Z2

(5.1)

Εναλλακτικά, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 δέχεται επίσης έναν κανόνα γραμμικού
συνδυασμού:
E = |EX|+|EY|+|EZ|

(5.2α)

E = |EX|+|EY|+|EZ|

(5.2β)

E = |EX|+|EY|+|EZ|

(5.2γ)

όπου το “+” σημαίνει επαλληλία. Η τιμή   0.275 προσφέρει την καλύτερη συμφωνία, κατά
μέσο όρο, με τα αποτελέσματα της Εξίσωσης 5.1 για όλες τις πιθανές τιμές EX, EY και EZ. Στον
Ευρωκώδικα 8 αυτή η βέλτιστη τιμή  έχει στρογγυλοποιηθεί σε  = 0.3, κάτι που μπορεί να
υποτιμήσει το αποτέλεσμα της Εξίσωσης 5.1 το πολύ κατά 9% (όταν οι EX, EY και EZ είναι
περίπου ίσες) και να το υπερτιμήσει το πολύ κατά 8% (όταν οι δύο από τις τρεις σεισμικές
εντάσεις είναι μικρότερες από την τρίτη κατά μία τάξη μεγέθους).
Προκειμένου να συνδυαστούν οι επιδράσεις των συνιστωσών της σεισμικής δράσης με τον
τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, συμφέρει από πλευράς υπολογισμών να πραγματοποιηθεί η
ανάλυση σε τρισδιάστατο προσομοίωμα της γέφυρας, με όλες τις συνιστώσες της σεισμικής
δράσης που ενδιαφέρουν τον μελετητή να εφαρμόζονται ξεχωριστά, αλλά να εκτελείται μία
ανάλυση και να συνδυάζονται τα εντατικά τους μεγέθη στο ίδιο υπολογιστικό περιβάλλον.
Συνεπώς, παρότι το επιτρέπει ο Ευρωκώδικας 8, δε συμφέρει να χρησιμοποιείται ξεχωριστό
προσομοίωμα για να υπολογιστεί η απόκριση στην οριζόντια συνιστώσα στη διαμήκη διεύθυνση
της γέφυρας, άλλο προσομοίωμα για την εγκάρσια διεύθυνση και ένα τρίτο για την κατακόρυφη
συνιστώσα (εφόσον ενδιαφέρει τον μελετητή). Από την άλλη, επειδή η σεισμική απόκριση σε
καθεμία από αυτές τις συνιστώσες είναι αισθητά διαφορετική, είναι διαισθητικά κατανοητό και
πολύ διδακτικό να εξεταστούν ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας διαφορετικό προσομοίωμα για
καθεμία (κάτι που πραγματοποιείται συχνά στο παρόν κεφάλαιο).
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Οι οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης θεωρούνται συνήθως παράλληλες στη
«διαμήκη» και την «εγκάρσια» διεύθυνση της γέφυρας. Εάν ο φορέας καταστρώματος είναι
ευθύγραμμος και τα ακρόβαθρα είναι κάθετα στον άξονά του, ο ορισμός αυτών των διευθύνσεων
είναι σαφής. Εάν ο φορέας καταστρώματος σχηματίζει καμπύλη αλλά έχει αρκετά μεγάλο μήκος,
μπορεί να θεωρηθεί ότι η «διαμήκης» διεύθυνση ορίζεται από τη χορδή που συνδέει τα δύο
σημεία όπου ο άξονας του φορέα καταστρώματος τέμνει τη γραμμή στήριξης σε κάθε ακρόβαθρο·
η «εγκάρσια» διεύθυνση είναι κάθετη σε αυτή. Εάν η γέφυρα είναι λοξή και ο φορέας
καταστρώματος έχει σχετικά μεγάλο πλάτος, έχει ενδεχομένως περισσότερο νόημα να οριστούν οι
οριζόντιες διευθύνσεις («διαμήκης» και «εγκάρσια») ως κάθετες και παράλληλες με τα
ακρόβαθρα, διότι σε αυτές τις διευθύνσεις αποκρίνονται κατά κύριο λόγο η γέφυρα, τα
ακρόβαθρα και τα βάθρα (τα τελευταία είναι συνήθως ευθυγραμμισμένα παράλληλα με τα
ακρόβαθρα). Εάν τα εφέδρανα ή άλλες συσκευές (π.χ. διατμητικοί σύνδεσμοι) δεσμεύουν το
φορέα καταστρώματος σε μία διεύθυνση αλλά όχι στην άλλη (μπορεί να στηρίζεται σε στοιχεία
με ορισμένη δυσκαμψία στην οριζόντια διεύθυνση ή να κινείται ελεύθερα), τότε μπορούν να
θεωρηθούν οι δύο αυτές διευθύνσεις ως «διαμήκης» και «εγκάρσια». Μια πολύ σημαντική
παρατήρηση είναι ότι ο συντελεστής συμπεριφοράς q ενδέχεται να είναι διαφορετικός σε αυτές τις
δύο διευθύνσεις, ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται τα βάθρα στο φορέα καταστρώματος και
το λόγο του μήκους διάτμησής τους (δηλ. το λόγο της ροπής προς την τέμνουσα) προς το ύψος
της διατομής σε αυτή τη διεύθυνση. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ουσιαστικά σε δύο
κάθετες διευθύνσεις, τότε αυτές οι διευθύνσεις μπορούν κάλλιστα να επιλεγούν ως διευθύνσεις
των συνιστωσών της σεισμικής δράσης.

5.3

Φάσμα σχεδιασμού για ελαστική ανάλυση

Όσον αφορά τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης, το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού
που χρησιμοποιείται στη γραμμική ελαστική ανάλυση δίνεται από τέσσερις διαφορετικές σχέσεις,
ανάλογα με το εύρος περιόδων:
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Περιοχή βραχείας περιόδου:

 2 T  2.5 2 
0  T  TB : Sa,d T   ag S   
 
3
T
q
3 

B


(5.3α)

Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοεπιτάχυνσης:

TB  T  TC : Sa,d T   ag S

2.5
q

(5.3β)

2.5  TC 
  ag
q  T 

(5.3γ)

2.5  TCTD 
  ag
q  T 2 

(5.3δ)

Περιοχή σταθερής φασματικής ψευδοταχύτητας:
TC  T  TD : S a,d T  = ag S

Περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης:
TD  T :

S a,d T  = ag S

Ο συντελεστής συμπεριφοράς q στις Εξισώσεις 5.3 λαμβάνει υπόψη την πλαστιμότητα και την
απορρόφηση ενέργειας, καθώς και τις τιμές απόσβεσης που διαφέρουν από την προεπιλεγμένη
τιμή 5%.
Η τιμή 2/3 στην Εξίσωση 5.3α είναι αντίστροφη του συντελεστή υπεραντοχής 1.5, που
σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 είναι πάντα διαθέσιμος, ακόμα και όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί
σχεδιασμός για πλαστιμότητα και απορρόφηση ενέργειας. Ο συντελεστής β στις Εξισώσεις 5.3γ
και 5.3δ θέτει ένα κάτω όριο για το οριζόντιο φάσμα σχεδιασμού, προσφέροντας προστασία
έναντι υπερβολικής μείωσης των δυνάμεων σχεδιασμού λόγω της ευκαμψίας του συστήματος
(είτε είναι πραγματική είτε είναι παραδοχή κατά το σχεδιασμό). Η συνιστώμενη τιμή του στον
Ευρωκώδικα 8 [1] είναι 0.2. Δεδομένων των σχετικά χαμηλών τιμών που συνιστά ο Ευρωκώδικας
8 για την περίοδο TD στην αρχή της περιοχής σταθερής φασματικής μετακίνησης, στην πράξη η
επίδραση αυτού του συντελεστή μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντική.
Το φάσμα σχεδιασμού στην κατακόρυφη διεύθυνση προκύπτει αντικαθιστώντας στις
Εξισώσεις 5.3 την «ενεργό εδαφική επιτάχυνση» agS με την εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού στην
κατακόρυφη διεύθυνση avg, και χρησιμοποιώντας τις τιμές που δίνονται στην Ενότητα 3.1.2.4 για
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τις περιόδους TB, TC και TD. Όπως τονίζεται στην Ενότητα 5.4, δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος
και ευρέως γνωστός μηχανισμός απορρόφησης ενέργειας για την απόκριση στην κατακόρυφη
διεύθυνση. Κατά συνέπεια, ο «συντελεστής συμπεριφοράς» q σε αυτή τη διεύθυνση λαμβάνεται
ίσος με 1.0.

5.4

Συντελεστές συμπεριφοράς για την ανάλυση

Η έννοια και ο ρόλος του συντελεστή συμπεριφοράς q περιγράφηκε στην Ενότητα 2.3.2.2, όσον
αφορά το σχεδιασμό πλάστιμων γεφυρών, και στην Ενότητα 2.3.3, όσον αφορά το σχεδιασμό για
μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά. Στην Ενότητα 5.3 εξηγήθηκε η χρήση του συντελεστή
συμπεριφοράς q στο φάσμα απόκρισης σχεδιασμού. Πριν αναλυθούν οι κανόνες και οι
λεπτομέρειες που διέπουν την ανάλυση και την προσομοίωση, δίνονται οι τιμές του συντελεστή
συμπεριφοράς q που ορίζει το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για το σχεδιασμό των δύο αυτών
τύπων γεφυρών για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης. Σημειώνεται ότι η τιμή q
εισάγεται στο φάσμα απόκρισης σχεδιασμού, άρα θα πρέπει να είναι γνωστή πριν
πραγματοποιηθεί η ανάλυση.
Δεδομένου ότι το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού ορίζεται ξεχωριστά για κάθε συνιστώσα της
σεισμικής δράσης, ο συντελεστής συμπεριφοράς q μπορεί να έχει διαφορετική τιμή για κάθε
συνιστώσα, κάτι που συνήθως όντως συμβαίνει. Ξεκινώντας από την κατακόρυφη διεύθυνση, τα
βάθρα και τα εφέδρανα δεν μπορούν να αναπτύξουν πλάστιμη συμπεριφορά σε εναλλασσόμενη
κεντρική αξονική θλίψη και εφελκυσμό, τουλάχιστον στις βραχείες ιδιοπεριόδους των
κατακόρυφων ιδιομορφών. Εξάλλου, οι κατακόρυφες ιδιομορφές προκαλούν κατά κύριο λόγο
κάμψη του φορέα καταστρώματος σε κατακόρυφο επίπεδο. Ο φορέας καταστρώματος, ωστόσο,
προορίζεται να παραμένει ελαστικός υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού και για ισχυρότερες
δράσεις (με εξαίρεση τις εύκαμπτες και πλάστιμες άνω πλάκες συνέχειας μεταξύ παρακείμενων
αμφιέρειστων ανοιγμάτων). Οπότε στην κατακόρυφη διεύθυνση χρησιμοποιείται q = 1.
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Η τιμή q στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις εξαρτάται από πώς έχει σχεδιαστεί η γέφυρα
προκειμένου να παραλαμβάνει τις οριζόντιες σεισμικές μετακινήσεις του φορέα καταστρώματος
σε κάθε διεύθυνση. Στις Ενότητες 2.3.1 και 4.1 παρουσιάστηκαν τρεις επιλογές για την παραλαβή
αυτών των οριζόντιων μετακινήσεων:
1. σε εύκαμπτα εφέδρανα που διατάσσονται σε μια σχεδόν οριζόντια διεπιφάνεια μεταξύ του
φορέα καταστρώματος και των βάθρων/ακρόβαθρων,
2. σε καμπτικές «πλαστικές αρθρώσεις» στη βάση –και ενδεχομένως στην κορυφή– βάθρων
που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος,
3. στη διεπιφάνεια μεταξύ του στοιχείου θεμελίωσης των βάθρων ή σε «πλαστικές
αρθρώσεις» σε πασσάλους θεμελίωσης.

Πίνακας 5.1: Τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς q για τις οριζόντιες συνιστώσες
της σεισμικής δράσης
Σεισμική συμπεριφορά
Τύπος Πλάστιμου Μέλους

Μερικώς
πλάστιμη

Πλάστιμη

Βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα:
Κατακόρυφα βάθρα σε κάμψη
1.5
3.5 *
Κεκλιμένα θλιβόμενα στοιχεία σε κάμψη
1.2
2.1 *
Πάσσαλοι κάτω από κεφαλόδεσμους
Κατακόρυφοι πάσσαλοι σε κάμψη
1.0
2.1
Κεκλιμένοι πάσσαλοι
1.0
1.5
Βάθρα από χάλυβα:
Κατακόρυφα βάθρα σε κάμψη
1.5
3.5
Κεκλιμένα θλιβόμενα στοιχεία σε κάμψη
1.2
2.0
Βάθρα με κανονικούς συνδέσμους
1.5
2.5
Βάθρα με έκκεντρους συνδέσμους
3.5
Ακρόβαθρα συνδεδεμένα άκαμπτα με το φορέα
καταστρώματος:
1.5
1.5
Γενικά
1.0
1.0
Στερεά συστήματα
Τόξα
1.2
2.0
*Εάν ο ελάχιστος λόγος μήκους διάτμησης για όλα τα βάθρα Ls/h (όπου Ls = M/V είναι
η απόσταση από τη βάση του βάθρου έως το σημείο καμπής για τη διεύθυνση της
σεισμικής δράσης που εξετάζεται και h το ύψος της διατομής σε αυτή τη διεύθυνση)
είναι μικρότερος από 3.0, οι τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς πολλαπλασιάζονται με
Ls /( 3h ) . Για βάθρα με πλευρές λοξές ως προς τη συνιστώσα της σεισμικής δράσης
που εξετάζεται, χρησιμοποιείται η ελάχιστη τιμή Ls/h για τις δύο πλευρές.
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Υπάρχει επίσης η επιλογή:
4. να πακτωθεί η γέφυρα στο έδαφος, συνδέοντας το φορέα καταστρώματος με τα
ακρόβαθρα, ώστε να σχηματιστεί ένα πλαισιωτό σύστημα που θα ακολουθεί την κίνηση
του εδάφους με μικρή επιπλέον παραμόρφωση του ιδίου.
Όπως εξηγείται στην Ενότητα 2.3.2.4, ούτε η πρώτη επιλογή ούτε η τρίτη επιλογή (στην
οποία η βάση των βάθρων ολισθαίνει ως προς το έδαφος) προσφέρονται για την ανάπτυξη
σημαντικών ανελαστικών παραμορφώσεων σε πλάστιμα μέλη, όπως είναι τα βάθρα. Συνεπώς, ο
αντισεισμικός σχεδιασμός που βασίζεται σε αυτές τις επιλογές θα πρέπει να είναι ελαστικός, με q
= 1. Για αντισεισμικό σχεδιασμό με συντελεστή συμπεριφοράς q μεγαλύτερο από 1.0, χάρη στην
ικανότητα πλαστιμότητας και απορρόφησης ενέργειας, απομένουν οι επιλογές 2 και 4 (καθώς και
η επιλογή 3 για σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων σε πασσάλους θεμελίωσης).
Ο Πίνακας 5.1 περιέχει τις μέγιστες τιμές q που ορίζονται στον Ευρωκώδικα 8 γι’ αυτές τις
επιλογές.
«Στερεά συστήματα» θεωρούνται γέφυρες, ή δυναμικά ανεξάρτητα τμήματα αυτών, οι οποίες
ακολουθούν την οριζόντια κίνηση του εδάφους χωρίς να την ενισχύουν αισθητά. Η φασματική
επιτάχυνση σχεδιασμού τους μπορεί να θεωρηθεί ίση με τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
σχεδιασμού, δηλ. για T = 0 sec και q = 1. Αυτή η περίπτωση περιλαμβάνει γέφυρες στις οποίες τα
ακρόβαθρα συνδέονται με το φορέα καταστρώματος μέσω κινητών εφεδράνων, καθώς και
πλαισιωτές γέφυρες όπου ο φορέας καταστρώματος συνδέεται άκαμπτα στην οριζόντια διεύθυνση
με τα ακρόβαθρα και η βασική περίοδος T στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται είναι
μικρότερη από 0.03 sec. Η τελευταία σειρά του Πίνακα 5.1 αντιστοιχεί σε αυτή την περίπτωση,
ενώ η γραμμή ακριβώς από πάνω αναφέρεται σε γέφυρες με σχεδόν οριζόντιο φορέα
καταστρώματος που συνδέεται άκαμπτα και με τα δύο ακρόβαθρα (είτε μονολιθικά είτε μέσω
σταθερών εφεδράνων). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ευρωκώδικας 8 απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη
η αλληλεπίδραση εδάφους-ακρόβαθρων, χρησιμοποιώντας ρεαλιστικές παραμέτρους για τη
δυσκαμψία του εδάφους. Εάν η T είναι μεγαλύτερη από 0.03 sec, στο φάσμα απόκρισης
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σχεδιασμού πρέπει να εισαχθεί αυτή η τιμή T και q = 1.5. Ο υπολογισμός της Τ μπορεί να
αποφευχθεί και η γέφυρα μπορεί να θεωρηθεί ως «στερεό σύστημα», εφόσον τα ακρόβαθρα είναι
εγκιβωτισμένα σε φυσικό έδαφος πυκνής συστάσεως κατά τουλάχιστον το 80% της συνολικής
επιφάνειάς τους που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος ή την επίχωση.
Όπως επισημάνθηκε στην Ενότητα 2.3.1, εάν υπάρχει περίπτωση να σχηματιστούν πλαστικές
αρθρώσεις σε μη προσβάσιμο τμήμα των βάθρων, τότε ο σχεδιασμός της γέφυρας πρέπει να
βασίζεται μόλις στο 60% της τιμής του q που αναφέρει ο Πίνακας 5.1 (αλλά όχι σε τιμή
μικρότερη από q = 1). Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 θεωρεί προσβάσιμη τη βάση των βάθρων
που βρίσκεται βαθιά σε επίχωση, αλλά μη προσβάσιμα τα τμήματα του βάθρου που βρίσκονται
βαθιά σε νερό, ή τους πασσάλους κάτω από μεγάλους κεφαλόδεσμους. Σε κάθε περίπτωση, τα
τμήματα του βάθρου που βρίσκονται κάτω από την κανονική στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα
δεν είναι εύκολα προσβάσιμα για επισκευή, εκτός και είναι δυνατή η άντληση και η αντιστήριξη
με λογικό κόστος και κόπο.
Οι τιμές q που δίνονται στον Πίνακα 5.1 για βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα ισχύουν όταν
η μέγιστη τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου k (δηλ. το αξονικό φορτίο που οφείλεται στη
σεισμική δράση σχεδιασμού στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται και στα φορτία βαρύτητας
Nd που δρουν ταυτόχρονα, ανηγμένα στο γινόμενο του εμβαδού της διατομής του βάθρου επί τη
χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος Acfk) για όλα τα βάθρα δεν υπερβαίνει την τιμή 0.3.
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στην Ενότητα 2.3.3, εάν αυτή η μέγιστη τιμή k = Nd/Acfk υπερβαίνει
το 0.6, ο συντελεστής συμπεριφοράς της γέφυρας θεωρείται q = 1.0. Σε περίπτωση που η τιμή k
είναι μεταξύ 0.3 και 0.6, τότε επιτρέπεται η γραμμική παρεμβολή μεταξύ της τιμής 1.0 και της
τιμής του Πίνακα 5.1. Και πάλι, η μέγιστη τιμή k σε όλα τα βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα
είναι αυτή που καθορίζει το συντελεστή συμπεριφοράς q της γέφυρας συνολικά. Σημειώνεται,
ωστόσο, ότι στην πράξη οι τιμές του k είναι αρκετά χαμηλές. Εκτός των άλλων, τα ανώτατα όρια
που θέτει ο Ευρωκώδικας 2 ως προς τη λυγηρότητα των υποστυλωμάτων των βάθρων,
προκειμένου να αποφευχθούν οι χρονοβόροι και επίπονοι υπολογισμοί των επιρροών δευτέρας
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τάξης υπό τις κατακόρυφες δράσεις σχεδιασμού (για τη «διαρκή και παροδική κατάσταση
σχεδιασμού» σύμφωνα με το EN1990), οδηγούν σε σχετικά μεγάλα βάθρα και χαμηλές τιμές k.
Το μήκος διάτμησης του βάθρου Ls = M/V στη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση της
γέφυρας πρέπει να υπολογιστεί προτού οι τιμές της ροπής M και της διάτμησης V στις περιοχές
όπου ενδέχεται να σχηματιστούν πλαστικές αρθρώσεις προκύψουν από την ανάλυση για τη
σεισμική δράση. Για λόγους ευκολίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές Ls που αναφέρονται
στην Ενότητα 2.3.2.3 για τις περιπτώσεις 1 έως 4. Η πρώτη περίπτωση της Ενότητας 2.3.2.3
(δηλαδή για την απόκριση στη διαμήκη διεύθυνση γέφυρας στην οποία ο φορέας καταστρώματος
συνδέεται μονολιθικά με τις κορυφές των υποστυλωμάτων των βάθρων ) μπορεί να αναλυθεί
λεπτομερώς ως εξής:
Έστω ότι η ελαστική δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος για κάμψη σε κατακόρυφο
επίπεδο που διέρχεται από το διαμήκη άξονά του συμβολίζεται με EId. Για κάμψη στο ίδιο
επίπεδο, EIp είναι η συνολική ενεργός δυσκαμψία του βάθρου, το οποίο αποτελείται από n ≥ 1
υποστυλώματα, καθένα από αυτά έχει ενεργό δυσκαμψία EIn. Τότε EIp = Σn(EI)c (βλ. Ενότητα 5.8
για τις ενεργούς δυσκαμψίες). Εάν Ld είναι το μέσο μήκος ανοίγματος εκατέρωθεν του βάθρου
(στον υπολογισμό του μέσου μήκους ανοίγματος λαμβάνεται το διπλάσιο του μήκους του ακραίου
ανοίγματος με απλή έδραση στο ακρόβαθρο) και Hp το καθαρό ύψος του βάθρου, η σχετική
δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος ως προς το βάθρο ορίζεται ως:
k=

EI d H p
EI p Ld

(5.4α)

Τότε, το μήκος διάτμησης στη βάση του βάθρου είναι:

Ls 

k  1/ 6 H p
k  1 / 12 2

(5.4β)

Για την τέταρτη περίπτωση στην Ενότητα 2.3.2.3 (όταν, δηλαδή, βάθρα με ένα υποστύλωμα
λειτουργούν ως κατακόρυφοι πρόβολοι για την απόκριση στην εγκάρσια διεύθυνση) το μήκος
διάτμησης υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, προκειμένου να συμπεριλάβει: (α) την
επίδραση της ροπής αδράνειας περιστροφής Iθ,d του φορέα καταστρώματος σε κατακόρυφο
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επίπεδο που διέρχεται από την εγκάρσια διεύθυνση και (β) την επίδραση της κατακόρυφης
απόστασης μεταξύ της κορυφής των βάθρων και του σημείου εφαρμογής της δύναμης αδράνειας
του φορέα καταστρώματος, το οποίο ορίζεται για λόγους ευκολίας στο κέντρο βάρους της
διατομής του φορέα καταστρώματος, σε απόσταση ycg από την κάτω επιφάνεια του φορέα
καταστρώματος:

Ls  H p  y cg 

1 .5 r 2

m,d

(5.5)

H p  y cg

Στην Εξίσωση 5.3, rm,d είναι η ακτίνα αδράνειας της μάζας του φορέα καταστρώματος (δηλ. η
τετραγωνική ρίζα του λόγου Iθ,d ως προς την αντίστοιχη μάζα του φορέα καταστρώματος Md). Η
Md και η Iθ,d αναφέρονται στο συνολικό μέσο μήκος ανοίγματος Ld. Για λόγους πληρότητας και
για μελλοντική χρήση, υπολογίζονται ως:
M d  Ld  c Ac ,d  ( 2 q k / g   surf t surf )bsurf  g side / g 


 q
I ,d  Ld   c J p ,d   2 k   surf t surf
 g


 b2
 g

bsurf  surf  (hd  ycg ) 2   side
 12

g




2
 bside


 (hd  ycg ) 2 
 4


(5.6α)

(5.6β)

Στις Εξισώσεις 5.6, ρc και ρsurf είναι αντίστοιχα η πυκνότητα μάζας του σκυροδέματος και του
οδοστρώματος (ή του έρματος σε περίπτωση σιδηροδρομικών γεφυρών), Ac,d το εμβαδό και Jp,d η
πολική ροπή αδράνειας της διατομής του φορέα καταστρώματος, ψ2qk η οιονεί-μόνιμη τιμή του
ομοιόμορφου φορτίου κυκλοφορίας και bsurf το πλάτος του φορέα καταστρώματος πάνω στο
οποίο εφαρμόζεται, tsurf είναι το πάχος του οδοστρώματος (ή του έρματος) που υπολογίζεται ότι
θα τοποθετηθεί σε πλάτος bsurf, gside είναι το συνολικό βάρος των κιγκλιδωμάτων, των στηθαίων
και των κράσπεδων και στις δύο πλευρές του φορέα καταστρώματος ανά μέτρο μήκους του φορέα
καταστρώματος και bside η απόστασή τους κατά το πλάτος του φορέα καταστρώματος, hd είναι το
ύψος του φορέα καταστρώματος και g = 9.81m/sec2 η επιτάχυνση της βαρύτητας.
Σημειώνεται ότι το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] συνιστά την τιμή ψ2 = 0 για γέφυρες με
συνήθη κυκλοφορία και πεζογέφυρες. Για οδογέφυρες με «έντονη κυκλοφορία» (σε σημείωση
ορίζονται ως τέτοιες γέφυρες σε αυτοκινητόδρομους ή άλλους δρόμους εθνικής σπουδαιότητας)
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συνιστά 2 = 0.2 και για σιδηροδρομικές γέφυρες με «έντονη κυκλοφορία» (σε σημείωση
ορίζονται ως τέτοιες, γέφυρες σε υπεραστικές γραμμές και σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας)

2 = 0.3. Και στις δύο περιπτώσεις, συνιστάται να λαμβάνεται μόνο η χαρακτηριστική τιμή qk του
ομοιόμορφου φορτίου κυκλοφορίας κατά το Προσομοίωμα Φορτίου 1 (LM1) –με όλες τις εθνικές
προσαρμογές– στο οιονεί-μόνιμο τμήμα της «έντονης κυκλοφορίας» στη γέφυρα.
Σημειώνεται ότι η οιονεί-μόνιμη τιμή των φορτίων κυκλοφορίας αφενός χρησιμοποιείται –
μαζί με τις μόνιμες δράσεις– στον υπολογισμό των μαζών που υπόκεινται στη σεισμική δράση και
προκαλούν τις δυνάμεις αδράνειας, αφετέρου συνδυάζεται με τις μόνιμες δράσεις και με τη
σεισμική δράση σχεδιασμού στη «σεισμική κατάσταση σχεδιασμού» για την οποία ελέγχονται οι
απαιτήσεις επιτελεστικότητας.
Σε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω υπονοείται ότι ο φορέας καταστρώματος είναι (σχεδόν)
ευθύγραμμος και ότι οι κύριες διευθύνσεις κάμψης των διατομών των βάθρων είναι παράλληλες
και κάθετες ως προς το φορέα καταστρώματος και, κατά συνέπεια, ως προς τη διαμήκη και την
εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας. Η υποσημείωση στον Πίνακα 5.1 αναφέρει βάθρα με πλευρές
λοξές σε σχέση με αυτές τις κατευθύνσεις, π.χ. τοιχοειδή ή κοίλα ορθογωνικά βάθρα με τις
πλευρές τους παράλληλες και κάθετες σε ακρόβαθρα που είναι λοξά ως προς τον άξονα του
φορέα καταστρώματος. Τέτοιου είδους βάθρα παρουσιάζουν ενεργό δυσκαμψία στη διαμήκη και
την εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας, καθώς και ροπή εκτροπής. Όσον αφορά τη ροπή αδράνειας,
λειτουργούν με τις ροπές αδράνειας IL, IT και τη ροπή εκτροπής ILT που προκύπτουν από τη
στροφή των βασικών ροπών αδράνειας I1 και I2 σε διευθύνσεις παράλληλες και κάθετες στη
διαμήκη διεύθυνση. Για κάμψη σε κατακόρυφο επίπεδο στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας,
ισχύει η τιμή IT. Τέτοιου είδους κάμψη εμπλέκει και τις δύο πλευρές της διατομής που είναι
παράλληλες στις κύριες διευθύνσεις . Η μεγαλύτερη από τις δύο πλευρές της διατομής σε σχέση
με το αντίστοιχο μήκος διάτμησης καθορίζει την πλαστιμότητα του βάθρου (ή την έλλειψη
αυτής). Οπότε, ο μικρότερος από τους δύο λόγους μήκους διάτμησης είναι αυτός που ορίζει την
τιμή q και για τις δύο διευθύνσεις της σεισμικής δράσης.
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5.5

Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης

5.5.1

Προσομοίωση

5.5.1.1 Εισαγωγή
Οι σχετικές με την προσομοίωση οδηγίες που δίνονται στη συνέχεια για την ιδιομορφική ανάλυση
φάσματος απόκρισης ισχύουν και για άλλες μεθόδους ανάλυσης (βλ. Ενότητες 5.6 και 5.10).
Δεδομένου ότι αποτελούν από τη φύση τους απλοποιήσεις της ιδιομορφικής ανάλυσης φάσματος
απόκρισης, οι γραμμικές μέθοδοι που παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.6 προσφέρονται για
απλοποιημένη προσομοίωση. Αντίθετα, οι μη-γραμμικές μέθοδοι που παρουσιάζονται στην
Ενότητα 5.10 απαιτούν επέκταση ορισμένων πτυχών της προσομοίωσης στη μη-γραμμική
περιοχή.
Μέθοδοι γραμμικής ανάλυσης, όπως αυτές στις Ενότητες 5.5 και 5.6, δε λαμβάνουν υπόψη τη
μη-γραμμική συμπεριφορά, παρά μόνο στις περιοχές που προορίζονται για απορρόφηση ενέργειας
μέσω πλαστιμότητας (κυρίως στις καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις). Ακόμα και αυτός ο τύπος μηγραμμικότητας αντιμετωπίζεται με συμβατικό και προσεγγιστικό τρόπο μέσω του συντελεστή
συμπεριφοράς q. Η γραμμική ανάλυση δε μπορεί να συλλάβει τις επιδράσεις άλλων τύπων μηγραμμικότητας, έστω και αν είναι μικρής σημασίας για την απόκριση του συνόλου. Τέτοιες
επιδράσεις είναι η τριβή στα εφέδρανα ολίσθησης, η απότομη ενεργοποίηση των διατμητικών
συνδέσμων όταν κλείνει το κενό με το φορέα καταστρώματος, η αλληλεπίδραση μεταξύ της
επίχωσης και του ακρόβαθρου και των πτερυγότοιχών του, το άνοιγμα και το κλείσιμο των αρμών
του φορέα καταστρώματος στα ακρόβαθρα ή σε ενδιάμεσες θέσεις (λόγω όχι μόνο της απόκρισης
στη διαμήκη διεύθυνση, αλλά και στην εγκάρσια, η οποία μπορεί να προκαλέσει το κλείσιμο ενός
αρμού μόνο στη μία πλευρά του φορέα καταστρώματος) κτλ. Τέτοια φαινόμενα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με μη-γραμμική ανάλυση. Όπως τονίστηκε στο Κεφάλαιο 4, εάν ο μελετητής
δεν είναι προετοιμασμένος να προσφύγει σε μη-γραμμική ανάλυση, είναι καλύτερο να αποφύγει
εξολοκλήρου τη χρήση εφεδράνων ολίσθησης, ενδιάμεσων αρμών, κενών μεταξύ του φορέα
καταστρώματος και των διατμητικών συνδέσμων ή των ακρόβαθρων που κλείνουν στη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού, ή να σχεδιάσει μια εναλλακτική που να παρακάμπτει τη μη108

γραμμικότητα. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες από το [14] που αναφέρονται στην τελευταία
παράγραφο της Ενότητας 4.5.2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να σχεδιαστεί ένα αναλώσιμο
θωράκιο το οποίο θα καταστραφεί όταν κλείσει ο αρμός στη στάθμη του δρόμου στη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού.

5.5.1.2 Προσομοίωση του φορέα καταστρώματος, των βάθρων και της σύνδεσής τους
Το προσομοίωμα μιας γέφυρας που προορίζεται για ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης
(ή αλλιώς «Πλήρες Δυναμικό Προσομοίωμα», σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8) θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατανομή της μάζας σε όλη τη γέφυρα, δηλαδή σε όλο το φορέα
καταστρώματος και στα βάθρα, ως την επιφάνεια του σταθερού εδάφους. Όσον αφορά τη μάζα
των βάθρων και σύμφωνα με το γενικό εμπειρικό κανόνα σχεδιασμού 10%, η μάζα ενός βάθρου
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν είναι μεγαλύτερη από το 10% της μάζας του φορέα
καταστρώματος που αναλογεί στο βάθρο. Σε κάθε περίπτωση, δεν κοστίζει τίποτα να τοποθετηθεί
μια σειρά από ενδιάμεσους κόμβους σε ίση απόσταση μεταξύ τους κατά μήκος του
κεντροβαρικού άξονα του βάθρου και να συγκεντρωθεί εκεί η ομοιόμορφα κατανεμημένη μάζα
του. Τα βάθρα είναι συνήθως μονοδιάστατα στοιχεία, με ευθύγραμμο άξονα και σταθερή ή
μεταβλητή καθ’ ύψος διατομή. Τρισδιάστατα πρισματικά στοιχεία δοκού, με σταθερές ιδιότητες
διατομής σε όλο το μήκος τους, συνδέουν παρακείμενους κόμβους του βάθρου. Εάν η διατομή
του βάθρου είναι μεταβλητή, οι αποστάσεις μεταξύ των ενδιάμεσων κόμβων θα πρέπει να είναι
επαρκείς για μια καλή βήμα προς βήμα προσέγγιση αυτής της μεταβολής. Εάν δεν είναι
μεταβλητή, τοποθετούνται τουλάχιστον τρεις ενδιάμεσοι κόμβοι. Παρόμοιο είναι και το
προσομοίωμα που χρησιμοποιείται για φορείς καταστρώματος που αποτελούνται από μία μόνο
δοκό (συνήθως κιβωτιοειδή δοκό από σκυρόδεμα, χάλυβα ή σύμμικτη από χάλυβα και
σκυρόδεμα). Το Σχήμα 5.1 απεικονίζει ένα τέτοιο προσομοίωμα για γέφυρα από σκυρόδεμα με
μονολιθική σύνδεση των βάθρων με το φορέα καταστρώματος κιβωτιοειδούς διατομής.
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Σχήμα 5.1 Διακριτοποίηση γέφυρας από σκυρόδεμα με φορέα καταστρώματος κιβωτιοειδούς
διατομής, η οποία έχει κατασκευαστεί με αμφίπλευρη προβολοδόμηση· φαίνονται οι διατομές σε
όλους τους κόμβους των βάθρων και του φορέα καταστρώματος

Σε διακριτοποίηση με τρισδιάστατα πρισματικά στοιχεία δοκού, κάθε κόμβος έχει και τους έξι
βαθμούς ελευθερίας: τρεις μετακινήσεις και τρεις στροφές (ορισμένοι βαθμοί ελευθερίας των
κόμβων στήριξης προφανώς δεσμεύονται). Οι μάζες ανατίθενται και στους τρεις μεταφορικούς
βαθμούς ελευθερίας κάθε κόμβου του φορέα καταστρώματος. Οι τιμές τους υπολογίζονται από
την Εξίσωση 5.6α, αντικαθιστώντας το μήκος ανοίγματος Ld με το μέσο μήκος των δύο
πρισματικών στοιχείων του φορέα καταστρώματος σε κάθε πλευρά του κόμβου. Πρέπει πάντα να
ορίζεται μια ροπή αδράνειας περιστροφής Iθx για το στρεπτικό βαθμό ελευθερίας γύρω από τον
κεντροβαρικό άξονα x του φορέα καταστρώματος. Η τιμή της υπολογίζεται από την Εξίσωση
5.6β, αντικαθιστώντας και πάλι το μήκος ανοίγματος Ld με το μέσο μήκος των δύο πρισματικών
στοιχείων του φορέα καταστρώματος σε κάθε πλευρά του κόμβου. Ομοίως συγκεντρώνεται η
μάζα και η ροπή αδράνειας περιστροφής Iθx των βάθρων κατά μήκος του διαμήκη άξονά τους x.
Καθότι οι κόμβοι είναι συχνά διατεταγμένοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους κατά μήκος του
διαμήκη άξονα του φορέα καταστρώματος, δεν υπάρχει λόγος να οριστούν ροπές αδράνειας
περιστροφής για τους άλλους δύο στρεπτικούς βαθμούς ελευθερίας, δηλαδή αυτούς γύρω από
τους κεντροβαρικούς άξονες y και z της διατομής. Το προσομοίωμα που προκύπτει όταν οι
κόμβοι είναι τοποθετημένοι κοντά ο ένας στον άλλο κατά μήκος του φορέα καταστρώματος και
των βάθρων αφενός προσομοιώνει την ομοιόμορφη κατανομή της μάζας σε όλο το φορέα
καταστρώματος και τα βάθρα αφετέρου επιτρέπει να προσδιοριστούν ιδιομορφές που
αντικατοπτρίζουν αυτή την κατανομή. Για παράδειγμα, ανώτερες ιδιομορφές μπορούν να
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προκαλέσουν περισσότερα από ένα σημεία καμπής μεταξύ της κορυφής και της βάσης ενός
βάθρου ή μεταξύ παρακείμενων σημείων σύνδεσης του φορέα καταστρώματος με τα βάθρα.
Αυτές οι ιδιομορφές δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν αρκετοί κόμβοι
μεταξύ των φυσικών κόμβων βάθρου-φορέα καταστρώματος.

(a)

(b)

(c)

(d)

Σχήμα 5.2 Σχήματα, περίοδοι και συντελεστές συμμετοχής τεσσάρων ιδιομορφών για τη γέφυρα
του Σχήματος 5.1, που καλύπτουν περίπου το 90% της συνολικής μάζας στις δύο οριζόντιες
διευθύνσεις: (a), (c) και (d): στην εγκάρσια διεύθυνση, (b) στη διαμήκη διεύθυνση [23]
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(a)

(e)

(b)

(f)

(c)

(g)

(d)

(h)

Σχήμα 5.3 (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) Σχήματα, περίοδοι και συντελεστές συμμετοχής 14
ιδιομορφών, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 90% της συνολικής μάζας της γέφυρας του
Σχήματος 4.5, στη διαμήκη διεύθυνση: (a), (d), (g) και (i), και στην εγκάρσια διεύθυνση (b), (c),
(e), (f), (h) (j), (k), (l), (m) και (n) [23]
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(i)

(l)

(j)

(m)

(k)

(n)

Σχήμα 5.3 Σχήματα, περίοδοι και συντελεστές συμμετοχής 14 ιδιομορφών, οι οποίες καλύπτουν
περίπου το 90% της συνολικής μάζας της γέφυρας του Σχήματος 4.5, στη διαμήκη διεύθυνση: (a),
(d), (g) και (i), και στην εγκάρσια διεύθυνση (b), (c), (e), (f), (h) (j), (k), (l), (m) και (n) [23]
Τα Σχήματα 5.2(d) και 5.3(d)-(n), καθώς και το Σχήμα 7.6 στην Ενότητα 7.2.6, δίνουν
παραδείγματα τέτοιων ιδιομορφών για γέφυρες στις οποίες τα βάθρα συνδέονται μονολιθικά με το
φορέα καταστρώματος κιβωτιοειδούς διατομής. Το Σχήμα 5.3 αναφέρεται σε γέφυρα με μεγάλη
διαφορά στα ύψη των βάθρων, με τα ανώτερα 30 m όλων των βάθρων να έχουν τη μορφή ζεύγους
λεπίδων, και το κατώτερο τμήμα –εφόσον υπάρχει– να έχει κοίλη ορθογωνική διατομή. Τα

113

Σχήματα 7.32 έως 7.35 στην Ενότητα 7.3.3.4 απεικονίζουν τις σημαντικές ιδιομορφές του
προσομοιώματος της γέφυρας του Σχήματος 7.28.
Οι μάζες πρέπει να κατανέμονται σε όλους τους κόμβους έως την επιφάνεια του έδαφος, το
οποίο είναι αρκετά σταθερό (ακόμα και απείρως δύσκαμπτο) ώστε να συμπεριληφθεί στο
προσομοίωμα. Εξαιρούνται τα ρευστοποιήσιμα και τα πολύ ασθενή συνεκτικά ή ιλυώδη εδάφη.
Κόμβοι που βρίσκονται σε πασσάλους (ή άλλα στοιχεία θεμελίωσης) κάτω από την επιφάνεια του
σταθερού εδάφους μπορούν να θεωρηθούν χωρίς μάζα. Με την ίδια λογική, θεωρείται ότι η
ώθηση γαιών ή η υδραυλική πίεση δεν ενεργεί πάνω σε αυτούς τους κόμβους.
Συνήθως είναι απαραίτητο για την ανάλυση για τα φορτία βαρύτητας (μόνιμα ή κυκλοφορίας)
ένα

αρκετά

λεπτομερές

προσομοίωμα

του

φορέα

καταστρώματος,

προκειμένου

να

διαστασιολογηθεί για τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας και τις Οριακές Καταστάσεις
Λειτουργικότητας υπό το συνδυασμό αυτών των δράσεων (λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιάμεσα
στάδια κατασκευής και την ανακατανομή των εντάσεων λόγω ερπυσμού, σε περίπτωση που ο
φορέας καταστρώματος αποτελείται αποκλειστικά ή εν μέρει από σκυρόδεμα). Εάν
χρησιμοποιηθεί η ίδια διακριτοποίηση για την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, είναι
βολικό να συνδυαστούν τα αποτελέσματα με αυτά της ανάλυσης για τις μόνιμες δράσεις συν την
οιονεί- μόνιμη τιμή των φορτίων κυκλοφορίας (μετά την ανακατανομή λόγω ερπυσμού κτλ.),
προκειμένου να υπολογιστούν οι εντάσεις σχεδιασμού στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.
Παρότι είναι βολικό, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το ίδιο προσομοίωμα του φορέα
καταστρώματος για τη σεισμική ανάλυση, καθώς ο φορέας καταστρώματος μπορεί να
προσομοιωθεί για τη γενική σεισμική ανάλυση ως σύνολο στοιχείων δοκού.
Εάν ο φορέας καταστρώματος αποτελείται από πλάκα σκυροδέματος, η ανάλυση για τα
φορτία βαρύτητας βασίζεται συνήθως σε ένα πολύ λεπτομερές πλέγμα Πεπερασμένων Στοιχείων
τύπου κελύφους (δηλαδή σε συνδυασμό Πεπερασμένων Στοιχείων πλάκας για κάμψη εκτός
επιπέδου με Πεπερασμένα Στοιχεία επίπεδων τάσεων για τα φορτία και την απόκριση εντός
επιπέδου). Το παράδειγμα στο Σχήμα 5.4 αναφέρεται σε γέφυρα τριών ανοιγμάτων με φορέα
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Σχήμα 5.4 Διακριτοποίηση πλάκας καταστρώματος από σκυρόδεμα σε λεπτομερές πλέγμα
Πεπερασμένων Στοιχείων τύπου κελύφους
καταστρώματος από προεντεταμένο σκυρόδεμα, που στηρίζεται σημειακά σε τέσσερα
υποστυλώματα. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, η ιδιομορφική
ανάλυση φάσματος απόκρισης πραγματοποιείται συνήθως με το ίδιο προσομοίωμα με
Πεπερασμένα Στοιχεία. Οι κόμβοι του φορέα καταστρώματος βρίσκονται στη μέση επιφάνεια και
έχουν συνήθως πέντε βαθμούς ελευθερίας: τρεις μεταφορικούς και δύο στρεπτικούς (η στροφή
γύρω από άξονα κάθετο στη μέση επιφάνεια συνήθως δε θεωρείται ανεξάρτητος βαθμός
ελευθερίας). Η μάζα που αναλογεί σε κάθε κόμβο ανατίθεται σε όλους τους μεταφορικούς βαθμούς
ελευθερίας. Χάρη στην πυκνότητα των κόμβων, δε χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η ροπή
αδράνειας περιστροφής για τους στρεπτικούς βαθμούς ελευθερίας.
Όταν ο φορέας καταστρώματος αποτελείται από διακριτές παράλληλες δοκούς (είτε
προκατασκευασμένες δοκούς από σκυρόδεμα ή δοκούς από χάλυβα είτε σύμμικτες από χάλυβα και
σκυρόδεμα), χρησιμοποιείται συνήθως προσομοίωμα τύπου εσχάρας για την ανάλυση των φορτίων
βαρύτητας (περιλαμβανομένων των φορτίων κυκλοφορίας). Σε ένα τέτοιο προσομοίωμα
τοποθετούνται ενδιάμεσοι κόμβοι κατά μήκος των δοκών. Κάθε δοκός προσομοιώνεται ως σειρά
τρισδιάστατων πρισματικών στοιχείων δοκού, που έχουν διατομή σχήματος Τ ή Ι και το πλάτος του
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πέλματός τους εκτείνεται ως τα μέσα της απόστασης από τη διπλανή δοκό. Στοιχεία σύζευξης, και
πάλι τύπου τρισδιάστατης πρισματικής δοκού, συνδέουν κάθε ενδιάμεσο κόμβο με τον αντίστοιχό
του στη διπλανή δοκό. Προσομοιώνουν τις διαδοκίδες και τα διαφράγματα στις στηρίξεις στα
βάθρα ή τα ακρόβαθρα, όπου απαντώνται στο φορέα καταστρώματος. Σε αυτή την περίπτωση, το
στοιχείο σύζευξης έχει διατομή σχήματος T ή I ή Γ, παρόμοια με την πραγματική, λαμβάνοντας
υπόψη το συνεργαζόμενο πλάτος πέλματος από τις πλάκες του φορέα καταστρώματος που
βρίσκονται στο πάνω και ενίοτε στο κάτω πέλμα (βλ. το παράδειγμα φορέα καταστρώματος που
αποτελείται από δύο παράλληλες σύμμικτες δοκούς με διαδοκίδες από χάλυβα στο Σχήμα 7.28
στην Ενότητα 7.3.3.2). Σε όλους τους υπόλοιπους ενδιάμεσους κόμβους, εάν υπάρχουν στοιχεία
σύζευξης, τότε απλώς αντιπροσωπεύουν την εγκάρσια σύζευξη παρακείμενων δοκών μέσω της
πλάκας του φορέα καταστρώματος στο πάνω και στο κάτω πέλμα (εφόσον υπάρχει). Τότε, το
στοιχείο σύζευξης έχει ορθογωνική διατομή με εμβαδό και ροπή αδράνειας γύρω από οριζόντιο
άξονα ίση με το άθροισμα αυτών της άνω και της κάτω πλάκας του φορέα καταστρώματος.
Για πλάκες καταστρώματος από σκυρόδεμα με παράλληλα κενά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
παρόμοιο προσομοίωμα αντί για συνεχόμενο δισδιάστατο πλέγμα Πεπερασμένων Στοιχείων τύπου
κελύφους (σε αυτή την περίπτωση, οι ορθοτροπικές ιδιότητες αντικατοπτρίζουν την επίδραση των
κενών).
Το προσομοίωμα τύπου εσχάρας του φορέα καταστρώματος, το οποίο αναφέρθηκε
προηγουμένως για την ανάλυση φορτίων βαρύτητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και στην
ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης. Σε αυτή την περίπτωση, οι μάζες που αντιστοιχούν
στους κόμβους ανατίθενται και στους τρεις μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας κάθε κόμβου, αλλά
οι στροφικοί βαθμοί ελευθερίας δεν έχουν ροπή αδράνειας περιστροφής, ακριβώς όπως συμβαίνει
και στο προσομοίωμα της πλάκας του φορέα καταστρώματος με Πεπερασμένα Στοιχεία τύπου
κελύφους που περιγράφηκε παραπάνω. Στο εν λόγω προσομοίωμα, η ατένεια και η καμπτική
δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος στο σύνολό του προσομοιώνεται ρεαλιστικά με τη χρήση
Πεπερασμένων Στοιχείων, κάτι που δε συμβαίνει στο προσομοίωμα τύπου εσχάρας, παρά μόνο εάν
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ληφθεί ειδική πρόνοια. Βασικό μέλημα αποτελεί η δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος στο
επίπεδό του. Η ατένεια λαμβάνεται υπόψη επαρκώς, εφόσον τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη
διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση έχουν αθροιστικά εμβαδό διατομής ίσο με το εμβαδό
διατομής του φορέα καταστρώματος σε αυτές τις δύο διευθύνσεις. Η κατανομή, κατά το πλάτος του
φορέα καταστρώματος, των ατενειών EA των στοιχείων μπορεί να αναπαραστήσει ικανοποιητικά
την καμπτική δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος στο επίπεδό του, αρκεί να ανατεθεί στα
στοιχεία σύζευξης στην εγκάρσια διεύθυνση μια σχεδόν άπειρη καμπτική και διατμητική
δυσκαμψία στο επίπεδό τους, προκειμένου τα στοιχεία σύζευξης να παραμένουν κάθετα στο
διαμήκη άξονα του φορέα καταστρώματος (όπως στο προσομοίωμα διατομής με ίνες, όπου η
παραδοχή επίπεδων διατομών μετατρέπει την κατανομή των ατενειών των ινών EdA στο επίπεδό
της σε καμπτική δυσκαμψία της διατομής ∫Ey2dA). Τέλος, η διατμητική δυσκαμψία του φορέα
καταστρώματος στο επίπεδό του και στην εγκάρσια διεύθυνση GA μπορεί να αναπαραχθεί
αποτελεσματικά εάν τα στοιχεία της δοκού έχουν άπειρη διατμητική δυσκαμψία (μηδενικό εμβαδό
διάτμησης), αλλά το μήκος τους ΔL (η απόσταση των ενδιάμεσων κόμβων κατά μήκος της δοκού)
είναι περίπου ίσο με ΔL = b√2(1+ν), όπου b είναι η απόσταση μεταξύ των δοκών κατά μήκος του
φορέα καταστρώματος και ν ο λόγος Poisson. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η καμπτική δυσκαμψία ενός
στοιχείου δοκού (που είναι αμφίπακτο στις διαδοκίδες με άπειρη ακαμψία στο επίπεδό τους), στο
επίπεδό του η οποία ισούται με 12E(tb3/12)/ΔL3, γίνεται ίση με G(tb)/ΔL.
Τα παραπάνω ισχύουν εξίσου όταν:
1. ο φορέας καταστρώματος συνδέεται μονολιθικά με τα βάθρα,
2. ο φορέας καταστρώματος είναι πακτωμένος στην οριζόντια διεύθυνση στην κορυφή των
βάθρων μέσω σταθερών εφεδράνων, αλλά είναι ελεύθερος να στρέφεται,
3. τοποθετούνται κινητά εφέδρανα ανάμεσα στην κορυφή του βάθρου και το φορέα
καταστρώματος.
Στην πρώτη περίπτωση, η κορυφή του βάθρου και ο φορέας καταστρώματος έχουν έναν κοινό
κόμβο, ο οποίος βρίσκεται στο θεωρητικό κέντρο του φυσικού κόμβου βάθρου- ή υποστυλώματος-
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φορέα καταστρώματος. Το τμήμα του φορέα καταστρώματος ή του βάθρου που βρίσκεται ανάμεσα
στον κοινό κόμβο και στις όψεις του φυσικού κόμβο (οι ακραίες περιοχές του φορέα
καταστρώματος ή του βάθρου) προσομοιώνεται ως άκαμπτο. Σημειώνεται ότι, αντίθετα με τους
κανονισμούς στις ΗΠΑ [14], ο Ευρωκώδικας 8 θεωρεί ότι στην κάμψη στις μονολιθικές στηρίξεις
και γύρω από αυτές στα υποστυλώματα των βάθρων συμμετέχει όλο το πλάτος του φορέα
καταστρώματος. Στη δεύτερη περίπτωση, συνήθως εισάγονται ξεχωριστοί κόμβοι: ένας στην
κορυφή του βάθρου και άλλος στον κεντροβαρικό άξονα του φορέα καταστρώματος (ή στο μέσο
του ύψους της διατομής, εφόσον ο φορέας καταστρώματος αποτελείται από πλάκα σκυροδέματος,
όπως στην προηγούμενη παράγραφο). Αυτοί οι δύο κόμβοι θεωρούνται στο προσομοίωμα ότι
έχουν τις ίδιες μετακινήσεις αλλά διαφορετικές στροφές. Στην τρίτη περίπτωση, εισάγονται
ξεχωριστοί κόμβοι στην κορυφή του βάθρου και στο φορέα καταστρώματος ακριβώς από πάνω,
και συνδέονται μέσω ενός ειδικού στοιχείου που προσομοιώνει το εφέδρανο. Αυτό μπορεί να είναι
στοιχείο δικτυώματος με ατένεια (kN/m) σε κάθε διεύθυνση στην οποία παρουσιάζει ατένεια το
εφέδρανο. Ειδικά εφέδρανα για σεισμική μόνωση εμφανίζουν μη-γραμμική συμπεριφορά δύναμηςμετακίνησης, η οποία πρέπει να προσομοιωθεί ως τέτοια στο πλαίσιο κατάλληλης ανάλυσης (δηλ.
μη-γραμμικής μεθόδου). Παρόλο που τα κοινά ελαστομεταλλικά εφέδρανα λειτουργούν επίσης ως
συσκευές μόνωσης, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στην ιδιομορφική ανάλυση φάσματος
απόκρισης ως στοιχεία με ελαστική συμπεριφορά . Η ελαστική δυσκαμψία τους ισούται με EvAb/te
στην κατακόρυφη διεύθυνση και GAb/te στην οριζόντια, όπου Ev είναι το ενεργό μέτρο
ελαστικότητας του ελαστομερούς στην κατακόρυφη διεύθυνση, G το μέτρο διάτμησης, Ab η
οριζόντια επιφάνεια του εφεδράνου και te το συνολικό πάχος των στρωμάτων ελαστομερούς στο
εφέδρανο. Τα κοινά ελαστομεταλλικά εφέδρανα έχουν σχετικά μεγάλη δυσκαμψία κάθετα στο
επίπεδο των ελασμάτων και μπορούν να θεωρούνται άκαμπτα σε αυτή τη διεύθυνση. Εάν το
εφέδρανο είναι σταθερό σε μία οριζόντια διεύθυνση, οι κόμβοι του βάθρου και του φορέα
καταστρώματος που συνδέει θεωρούνται στο προσομοίωμα ότι έχουν την ίδια μετακίνηση σε αυτή
τη διεύθυνση.
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Σημειώνεται ότι ένας φορέας καταστρώματος που συνδέεται μονολιθικά ή άκαμπτα με
συγκεκριμένα βάθρα ή με τα ακρόβαθρα μπορεί να εμφανίζει απόκριση εκτός φάσης σε σχέση με
τα βάθρα ή τα ακρόβαθρα στα οποία στηρίζεται μέσω κινητών εφεδράνων. Μια τέτοια απόκριση
αντανακλάται στις ανώτερες ιδιομορφές. Η αύξηση των παραμορφώσεων στα εφέδρανα και οι
δυνάμεις στα βάθρα που προκαλούν μπορούν να υπολογιστούν κατάλληλα ακολουθώντας τους
κανόνες για το συνδυασμό ιδιομορφών που αναφέρονται στην Ενότητα 5.5.4.
Συχνά, τοποθετούνται διατμητικοί σύνδεσμοι εκατέρωθεν του φορέα καταστρώματος πάνω
από βάθρα ή ακρόβαθρα με τα οποία συνδέεται μέσω κινητών εφεδράνων (π.χ. εφέδρανα
ολίσθησης ή ελαστομεταλλικά), προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια στήριξης ή πτώση του φορέα
καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση. Το κλείσιμο του κενού μεταξύ του φορέα
καταστρώματος και του διατμητικού συνδέσμου υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού αποτελεί μηγραμμικό φαινόμενο και δεν μπορεί να αποτυπωθεί ρεαλιστικά στη γραμμική ανάλυση: το
επιβατικό μέτρο δυσκαμψίας που επιτρέπει ο Ευρωκώδικας 8 [2] για τους σεισμικού συνδέσμους,
το οποίο ισούται με την οριζόντια αντοχή ενός διατμητικού συνδέσμου διαιρεμένο με τη
μετακίνηση του φορέα καταστρώματος έως ότου επιτευχθεί αυτή η οριζόντια αντοχή, είναι
δύσκολο να οριστεί πριν διαστασιολογηθούν οι διατμητικοί σύνδεσμοι. Προκειμένου να
παρακαμφθεί αυτή η δυσκολία, το κενό μπορεί να πληρωθεί με κατακόρυφα ελαστομεταλλικά
εφέδρανα, τοποθετημένα ανάμεσα στην πλευρά του φορέα καταστρώματος και το διατμητικό
σύνδεσμο. Τότε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκείνο το βάθρο ή ακρόβαθρο ελατήριο στην
εγκάρσια διεύθυνση με δυσκαμψία, η οποία ισούται με τη συνολική ελαστική δυσκαμψία ΣEvAb/te
των κατακόρυφων εφεδράνων στη μία πλευρά. Σημειώνεται ότι αυτή η δυσκαμψία είναι αρκετά
μεγάλη και η σύνδεση ισοδυναμεί με σταθερό εφέδρανο. Επομένως, ως εγκάρσια δυσκαμψία της
στήριξης χρησιμοποιείται η δυσκαμψία του βάθρου ή του ακρόβαθρου. Σημειώνεται επίσης ότι ένα
τυπικό τοιχοειδές ακρόβαθρο έχει αρκετά μεγάλη εγκάρσια δυσκαμψία και αντοχή, ακόμη και εάν
δε λαμβάνεται υπόψη η αβέβαιη συμβολή του εδάφους ή της επίχωσης. Συνεπώς μια τέτοια
εγκάρσια στήριξη του φορέα καταστρώματος μπορεί να λαμβάνεται ως άκαμπτη.
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Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμητή και αναμενόμενη ελαστική συμπεριφορά των φορέων
καταστρώματος από σκυρόδεμα υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα
8 χρησιμοποιούνται στη γραμμική ανάλυση οι ιδιότητες της πλήρους αρηγμάτωτης διατομής για
την καμπτική, τη διατμητική και την αξονική δυσκαμψία. Εξαίρεση αποτελούν όσα περιγράφονται
στην επόμενη παράγραφο, σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί πλάκες συνέχειας πάνω από τον
αρμό μεταξύ προκατασκευασμένων αμφιέρειστων δοκών γειτονικών ανοιγμάτων. Οι ίδιες ιδιότητες
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα σε γέφυρες
σχεδιασμένες για μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά. Όσον αφορά τις γέφυρες που σχεδιάζονται για
πλάστιμη συμπεριφορά, η ενεργός καμπτική δυσκαμψία ορίζεται από το επιβατικό μέτρο
δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής (βλ. Ενότητα 5.8.1). Ισχύουν ειδικές διατάξεις για τη στρεπτική
δυσκαμψία των φορέων καταστρώματος από σκυρόδεμα, δεδομένου ότι μειώνεται εξαιτίας της
διαγώνιας ρηγμάτωσης (βλ. Ενότητα 5.8.3).
Οι προκατασκευασμένοι φορείς καταστρώματος (είτε αποτελούνται από παράλληλες δοκούς
είτε από μία και μόνο κιβωτιοειδή δοκό) συνήθως συνδέονται με απλή στήριξη με τα βάθρα. Συχνά
χρησιμοποιούνται ελαστομεταλλικά εφέδρανα και στις δύο στηρίξεις του ανοίγματος. Έχει
εφαρμοστεί και η επιλογή σταθερού εφεδράνου στη μία στήριξη και κινητού στην άλλη, λύση η
οποία δεν προσφέρεται για τη σεισμική μόνωση του φορέα καταστρώματος.. Όπως τονίστηκε στην
Ενότητα 4.2, ο αρμός μεταξύ δοκών διπλανών ανοιγμάτων δεν πρέπει να εκτείνεται ως την κορυφή
του φορέα καταστρώματος. Αντ’ αυτού, συνήθως κατασκευάζεται επιτόπου στην κορυφή μια
πλάκα σύνδεσης (βλ. Σχήμα 4.1(α)), όχι μόνο για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του οδοστρώματος
και να είναι πιο άνετη η οδήγηση, αλλά και για να λειτουργήσει ως αναλώσιμος σεισμικός
σύνδεσμος μεταξύ των δύο ανοιγμάτων έναντι απώλειας στήριξης και πτώσης. Το προσομοίωμα
πρέπει να περιλαμβάνει την πλάκα σύνδεσης πάνω από τον κόμβο. Το τμήμα της μεταξύ του άκρου
ενός ανοίγματος που σχηματίζεται από αμφιέρειστες δοκούς και του άκρου του γειτονικού
ανοίγματος μπορεί να προσομοιωθεί ως τρισδιάστατο στοιχείο δοκού που συνδέει τους κόμβους
στα άκρα των στοιχείων δοκού που προσομοιώνουν το φορέα καταστρώματος (δηλ. τους κόμβους
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πάνω από τους κόμβους στήριξης στην κορυφή των βάθρων). Είναι προτιμότερο για την πλάκα
σύνδεσης να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο στοιχείο δοκού κατά μήκος του άξονα της γέφυρας, το οποίο
θα έχει ορθογωνική διατομή με κατακόρυφη διάσταση ίση με το πραγματικό πάχος της πλάκας
σύνδεσης και οριζόντια ίση με το πλήρες πλάτος της πλάκας του φορέα καταστρώματος. Αυτό
ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που οι δοκοί του ανοίγματος δε συγκεντρώνονται σε ένα στοιχείο
δοκού κατά μήκος του άξονα της γέφυρας, αλλά προσομοιώνονται μεμονωμένα όπως στο
προσομοίωμα τύπου εσχάρας που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Σε αυτή την περίπτωση, το
στοιχείο που αντιστοιχεί στην πλάκα σύνδεσης συνδέει τους κόμβους που βρίσκονται στο κέντρο
της σειράς των στοιχείων δοκού που προσομοιώνουν τα διαφράγματα στις στηρίξεις κάθε
ανοίγματος. Το προσομοίωμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατακόρυφη εκκεντρότητα μεταξύ
του κεντροβαρικού άξονα των δοκών και της μέσης επιφάνειας της πλάκας σύνδεσης. Προκειμένου
να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές βλάβες και οι λοιπές επιπτώσεις από την αναπόφευκτη
συγκέντρωση των ανελαστικών παραμορφώσεων στη μικρή έκταση της επιφανειακής πλάκας
σύνδεσης με μικρό πάχος πάνω από τον αρμό, ο Ευρωκώδικας 8 [2] ορίζει την ενεργό δυσκαμψία
της στο 25% της δυσκαμψίας του αρηγμάτωτου σκυροδέματος. Ο συντελεστής μείωσης 0.25
πρέπει να ενσωματωθεί και στην εκτός επιπέδου καμπτική δυσκαμψία EI του στοιχείου της πλάκας
σύνδεσης (για την καμπτική του συμπεριφορά στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας) και στην
ατένεια EA (για τη συμπεριφορά στο επίπεδό του κατά την απόκριση στην εγκάρσια διεύθυνση).

5.5.2

Αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης

Στην ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης πρώτα υπολογίζονται οι τρισδιάστατες ιδιομορφές
και οι φυσικές περίοδοι ταλάντωσης. Σε ένα πλήρες τρισδιάστατο προσομοίωμα, κάθε ιδιομορφή
παρουσιάζει γενικά μετακινήσεις και στροφές και στις τρεις διευθύνσεις X, Y και Z, σε όλους τους
κόμβους i του προσομοιώματος. Από την ιδιομορφική ανάλυση προκύπτουν για κάθε ιδιομορφή n:
1. Η ιδιοπερίοδος Tn και η αντίστοιχη κυκλική συχνότητα ωn = 2π/Tn.
2. Το διάνυσμα Φn της ιδιομορφής.
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3. Οι συντελεστές συμμετοχής της ιδιομορφής στην απόκριση Xn, Yn και Zn για τη
συνιστώσα της σεισμικής δράσης στη διεύθυνση X, Y ή Z. Ο Xn υπολογίζεται ως:

Xn = ΦnTMIX/ΦnTMΦn = iφXi,nmXi/i(φ2Xi,nmXi+φ2Yi,nmYi+φ2Zi,nmZi)

(5.7)

όπου i οι κόμβοι με βαθμούς ελευθερίας, M το μητρώο μάζας, IX ένα διάνυσμα με στοιχεία
ίσα με 1 για τους μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας παράλληλα στη διεύθυνση X και όλα
τα άλλα στοιχεία ίσα με 0, φXi,n το στοιχείο του Φn που αντιστοιχεί στο μεταφορικό βαθμό
ελευθερίας του κόμβου i παράλληλα στη διεύθυνση X, και mXi το αντίστοιχο στοιχείο του
μητρώου μάζας (ομοίως για τα φYi,n, φZi,n, mYi και mZi). Αν το M περιέχει τις ροπές
αδράνειας περιστροφής IθXi,n, IθYi,n και IθZi,n, οι σχετικοί όροι περιλαμβάνονται στο άθροισμα
του παρονομαστή του Xn. Τα Yn και Zn ορίζονται με το ίδιο τρόπο.
4. Οι ενεργές ιδιομορφικές μάζες MXn, MYn και MZn στις αντίστοιχες διευθύνσεις X, Y και Z:
MXn = (ΦnTMIX)2/ΦnTMΦn = (iφXi,nmXi)2/i(φ2Xi,nmXi+φ2Yi,nmYi+φ2Zi,nmZi) (ομοίως για MYn
και MZn). Από αυτές υπολογίζεται η μέγιστη συνολική δύναμη για την ιδιομορφή n στις
διευθύνσεις X, Y και Z: VbX,n = Sa(Tn)MXn, VbY,n = Sa(Tn)MYn και VbZ,n = Sa(Tn)MZn. Το
άθροισμα των ενεργών ιδιομορφικών μαζών στις διευθύνσεις X, Y ή Z για όλες τις
ιδιομορφές ισούται με τη συνολική μάζα.
Οι μέγιστες ιδιομορφικές σεισμικές εντάσεις που παρατηρούνται κατά την απόκριση για τη
συνιστώσα της σεισμικής δράσης στη διεύθυνση X, Y ή Z υπολογίζονται ως εξής:
1. Για κάθε ιδιομορφή n υπολογίζεται η φασματική μετακίνηση SdX(Tn) από το φάσμα
επιτάχυνσης σχεδιασμού για τη συνιστώσα της σεισμικής δράσης που εξετάζεται, π.χ. για τη
διεύθυνση X ισχύει SdX(Tn) = (Tn/2)2SaX(Tn).
2. Το διάνυσμα μετακινήσεων των κόμβων του φορέα UXn για την ιδιομορφή n, λόγω της
συνιστώσας της σεισμικής δράσης που εξετάζεται, υπολογίζεται, π.χ. για τη διεύθυνση X,
ως UXn = SdX(Tn)XnΦn.
3. Οι μέγιστες ιδιομορφικές τιμές των εντατικών μεγεθών λόγω της συνιστώσας της σεισμικής
δράσης που εξετάζεται υπολογίζονται από το διάνυσμα των ιδιομορφικών μετακινήσεων
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που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα: οι ιδιομορφικές παραμορφώσεις των μελών (π.χ.
στροφές χορδής ή καμπυλότητες) υπολογίζονται απευθείας από το διάνυσμα μετακινήσεων
των κόμβων για την ιδιομορφή n, οι ιδιομορφικές εσωτερικές δυνάμεις στα άκρα των μελών
υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις ιδιομορφικές παραμορφώσεις των μελών επί το
μητρώο δυσκαμψίας μέλους κτλ.
Οι μέγιστες ιδιομορφικές αποκρίσεις που υπολογίζονται με αυτό τον τρόπο είναι ακριβείς αλλά
εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της απόκρισης, με αποτέλεσμα να μπορούν να
συνδυαστούν μόνο κατά προσέγγιση. Στην Ενότητα 5.5.4 περιγράφονται κατάλληλοι κανόνες για
το συνδυασμό των μέγιστων ιδιομορφικών αποκρίσεων.

5.5.3

Ελάχιστος αριθμός ιδιομορφών

Η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις ιδιομορφές που
συμβάλλουν σημαντικά σε κάποιο μέγεθος απόκρισης. Στην πράξη, αυτό είναι δύσκολο να
επιτευχθεί. Δεδομένου ότι ο αριθμός των ιδιομορφών πρέπει να εισαχθεί ως δεδομένο στην
ιδιομορφική ανάλυση, πρέπει είτε να οριστεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός εξαρχής είτε να
επαναληφθεί η ιδιομορφική ανάλυση με μεγαλύτερο αριθμό ιδιομορφών.
Ο Ευρωκώδικας 8 θεωρεί ότι η συνολική δύναμη στη διεύθυνση κάθε συνιστώσας της
σεισμικής δράσης αποτελεί το σημαντικότερο μέγεθος απόκρισης και θέτει ως στόχο η ιδιομορφική
ανάλυση να συλλάβει τουλάχιστον το 90% της πλήρους τιμής της. Από αυτή τη διατύπωση
απορρέει το ακόλουθο κριτήριο για τη συμμετέχουσα ιδιομορφική μάζα: ο Ευρωκώδικας 8 απαιτεί
οι N ιδιομορφές που λαμβάνονται υπόψη να αντιστοιχούν συνολικά σε συμμετέχουσα ιδιομορφική
μάζα σε κάθε μεμονωμένη διεύθυνση των συνιστωσών της σεισμικής δράσης τουλάχιστον ίση με
το 90% της συνολικής μάζας. Στο παράδειγμα του Σχήματος 5.2, αρκούν τρεις ιδιομορφές για τη
διαμήκη διεύθυνση αλλά χρειάζονται εννέα για την εγκάρσια, κάτι που προϋποθέτει να υπολογιστεί
έως και η 49η ιδιομορφή της γέφυρας.
Εάν είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί το παραπάνω κριτήριο, ο Ευρωκώδικας 8 [2] επιτρέπει
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εναλλακτικά να υπολογιστούν όλες οι ιδιομορφές με περιόδους άνω των 0.033 sec, με την
προϋπόθεση να αντιστοιχούν συνολικά τουλάχιστον στο 70% της συνολικής μάζας στη διεύθυνση
κάθε συνιστώσας που εξετάζεται. Στη συνέχεια πρέπει να αναπληρωθεί η υπολειπόμενη μάζα
πολλαπλασιάζοντας όλα τα ιδιομορφικά σεισμικά εντατικά μεγέθη που έχουν υπολογιστεί με το
λόγο της συνολικής μάζας προς το άθροισμα των ιδιομορφικών μαζών που λαμβάνονται υπόψη.
Εάν οι ιδιομορφές με περιόδους άνω των 0.033 sec δεν καλύπτουν όλες μαζί τουλάχιστον το 70%
της συνολικής μάζας, πρέπει να υπολογιστούν περισσότερες ιδιομορφές, έως ότου επιτευχθεί το
ελάχιστο αυτό ποσοστό. Τα ιδιομορφικά αποτελέσματα αυξάνονται στη συνέχεια. Προφανώς, αυτή
η επιλογή σχεδιασμού είναι τόσο συντηρητική και οικονομικά ασύμφορη, ώστε ο μελετητής έχει
κίνητρο να υπολογίσει όσες ιδιομορφές χρειάζονται έως ότου πετύχει τουλάχιστον το 90% της
συνολικής μάζας.

5.5.4

Συνδυασμός των ιδιομορφικών αποτελεσμάτων

Στο πλαίσιο της ιδιομορφικής ανάλυσης φάσματος απόκρισης, οι ελαστικές αποκρίσεις σε δύο
διαφορετικές ιδιομορφές συμφέρει να θεωρηθούν ανεξάρτητες μεταξύ τους. Το μέγεθος της
συσχέτισης μεταξύ των ιδιομορφών i και j εκφράζεται μέσω του συντελεστή συσχέτισης των
ιδιομορφών ij. Στον Ευρωκώδικα 2 χρησιμοποιείται η ακόλουθη προσεγγιστική σχέση [26, 27]:

ij 

8  i j ( i   j )3/2
(1  2 ) 2  4 i j (1  2 )  4( i2   j2 )2

(5.8)

όπου λ = Ti/Tj και ξi, ξj είναι οι λόγοι ιξώδους απόσβεσης που ορίζονται αντίστοιχα για τις
ιδιομορφές i και j. Αν δύο ιδιομορφές έχουν παραπλήσιες ιδιοπεριόδους (λ ≈ 1.0), τότε η τιμή του

ij είναι επίσης κοντά στο 1.0 και οι αποκρίσεις σε αυτές τις δύο ιδιομορφές δε μπορούν να
θεωρηθούν ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 θεωρεί ότι οι
ιδιομορφές i και j δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, εάν η τιμή του λόγου των περιόδων τους λ
κυμαίνεται μεταξύ [0.1+√(ξiξj)] και 0.1/[0.1+√(ξiξj)]. Για ξi = ξj = 0.05 και λ ίσο με τις οριακές
αυτές τιμές, από την Εξίσωση 5.8 προκύπτει όντως η πολύ χαμηλή τιμή ij = 0.05.
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Σε περίπτωση που όλες οι σημαντικές ιδιομορφικές αποκρίσεις θεωρούνται ανεξάρτητες
μεταξύ τους, μπορεί να υπολογιστεί μέσω της θεωρίας τυχαίων ταλαντώσεων η αναμενόμενη
μέγιστη τιμή EE ενός σεισμικού εντατικού μεγέθους ως ίση με την τετραγωνική ρίζα του
αθροίσματος των τετραγώνων των ιδιομορφικών αποκρίσεων (κανόνας SRSS) [28]:
EE 

E

2
Ei

(5.9α)

N

όπου το άθροισμα περιλαμβάνει όλες τις N ιδιομορφές που λαμβάνονται υπόψη και EEi είναι η
μέγιστη τιμή του σεισμικού εντατικού μεγέθους στην ιδιομορφή i. Αν οι αποκρίσεις σε δύο
οποιεσδήποτε ιδιομορφές i και j δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, τότε ο
κανόνας SRSS δεν είναι αρκετά συντηρητικός, οπότε πρέπει να εφαρμοστεί μια πιο ακριβής
μέθοδος για να συνδυαστούν οι μέγιστες ιδιομορφικές αποκρίσεις. Ο Ευρωκώδικας 8 έχει
υιοθετήσει τον «Πλήρη Τετραγωνικό Συνδυασμό» (κανόνας CQC) [26] από τη θεωρία τυχαίων
ταλαντώσεων. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, η αναμενόμενη μέγιστη τιμή EE ενός σεισμικού
εντατικού μεγέθους που προκύπτει από τη συσχέτιση ιδιομορφών υπολογίζεται ως:

EE 

 
N

N

i 1

j 1

ij EEi EEj

(5.9β)

όπου EEi και EEj είναι οι μέγιστες τιμές των σεισμικών εντατικών μεγεθών για τις ιδιομορφές i και j.
Ο συντελεστής συσχέτισης ij των ιδιομορφών i και j μπορεί να υπολογιστεί από την Εξίσωση 5.8.
Ο κανόνας CQC ταυτίζεται με τον κανόνα SRSS (Εξίσωση 5.9α) όταν για i ≠ j ισχύει ij = 0 (για i
= j ισχύει πάντα ij = 1).
Από τους κανόνες SRSS και CQC προκύπτει η απόλυτη τιμή της μέγιστης απόκρισης, η οποία
πρέπει στη συνέχεια να συνδυαστεί με τα μη-σεισμικά εντατικά μεγέθη (π.χ. λόγω φορτίων
βαρύτητας) και με θετικό και με αρνητικό πρόσημο. Η ισορροπία των ιδιομορφικών εσωτερικών
δυνάμεων ικανοποιείται σε τοπικό και γενικό επίπεδο, όμως δε συμβαίνει το ίδιο στο μεμονωμένο
μέλος ή κόμβο για τις δυνάμεις στα άκρα των μελών που προκύπτουν από τον κανόνα SRSS ή
CQC.
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5.5.5 Παραδείγματα ιδιομορφικής ανάλυσης στην εγκάρσια διεύθυνση γέφυρας με συνεχή φορέα
καταστρώματος και οριζόντια δέσμευση στα ακρόβαθρα
5.5.5.1 Εισαγωγή
Στις ακόλουθες υποενότητες παρουσιάζονται παραδείγματα ιδιομορφικής ανάλυσης στην εγκάρσια
διεύθυνση γέφυρας με φορέα καταστρώματος που έχει ομοιόμορφα κατανεμημένη μάζα m και
δυσκαμψία EI, και έχει οριζόντια δέσμευση στα ακρόβαθρα ενώ συνδέεται στο ενδιάμεσο με
ελαστικά βάθρα, με ή χωρίς ελαστικά εφέδρανα στην κορυφή τους. Πιο συγκεκριμένα, η Ενότητα
5.5.5.2 αφορά γέφυρες με αρκετά βάθρα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, που παρουσιάζουν –μαζί
με τα εφέδρανα, εφόσον υπάρχουν– μια σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη συνεχή οριζόντια
δυσκαμψία k. Στην Ενότητα 5.5.5.3 η γέφυρα στηρίζεται σε ένα μόνο βάθρο στο μέσο του
ανοίγματος και στην Ενότητα 5.5.5.4 σε δύο όμοια βάθρα, καθένα σε απόσταση l1 από το
πλησιέστερο ακρόβαθρο, με κεντρικό άνοιγμα 2l2 μεταξύ τους. Καθένα από αυτά τα βάθρα
παρουσιάζει σύνθετη δυσκαμψία K (προκύπτει από την Εξίσωση 2.9) και μάζα M στη σύνδεση με
το φορέα καταστρώματος. Στην Ενότητα 5.5.5.5 η γέφυρα στηρίζεται σε ένα βάθρο στο μέσο του
ανοίγματος (με σύνθετη δυσκαμψία K2 και μάζα M2 στη σύνδεση με το φορέα καταστρώματος) και
επιπλέον σε δύο όμοια βάθρα, καθένα σε απόσταση l1 από το ακρόβαθρο, με σύνθετη δυσκαμψία
K1 και μάζα M1 στη σύνδεση με το φορέα καταστρώματος. Το άνοιγμα ανάμεσα στο κεντρικό
βάθρο και το διπλανό του συμβολίζεται με l2. Οπότε, στις Ενότητες 5.5.5.4 και 5.5.5.5 το συνολικό
μήκος της γέφυρας είναι 2(l1+l2).
Για λόγους συμμετρίας, εξετάζονται μόνο οι περιττές ιδιομορφές (n = 1, 3, 5, …). Οι άρτιες (n
= 2, 4, 6, …) παρουσιάζουν μηδενικούς συντελεστές συμμετοχής στην εγκάρσια διεύθυνση.

5.5.5.2 Γέφυρα σε συνεχή στήριξη με ομοιόμορφα κατανεμημένη δυσκαμψία βάθρων
Η γέφυρα στηρίζεται σε αρκετά βάθρα, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα στη
στάθμη του φορέα καταστρώματος να παρατηρείται μια ομοιόμορφα κατανεμημένη οριζόντια
δυσκαμψία k (kN/m ανά μέτρο μήκους του φορέα καταστρώματος). Η τιμή k ισούται με τη
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συνολική εγκάρσια δυσκαμψία όλων των βάθρων, κατανεμημένη σε όλο το μήκος L του φορέα
καταστρώματος. Η δυσκαμψία K κάθε μεμονωμένου βάθρου ισούται με τη σύνθετη δυσκαμψία που
προκύπτει από την Εξίσωση 2.9, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο τη δυσκαμψία του βάθρου που
είναι πακτωμένο στη βάση όσο και αυτή των εφεδράνων πάνω στο βάθρο και του υποκείμενου
εδάφους. Η ομοιόμορφα κατανεμημένη μάζα m του φορέα καταστρώματος θεωρείται ότι
περιλαμβάνει τη μάζα όλων των βάθρων κατανεμημένη σε όλο το μήκος L του φορέα
καταστρώματος.
Η κυκλική συχνότητα της ιδιομορφής n υπολογίζεται ως [29]:
 n
k  EI 

 L 
m

n 

4

(5.10)

και το σχήμα της ιδιομορφής ως:
 x 

 L

 n ( x )  sin  n

(5.11)

όπου x είναι η απόσταση, κατά μήκος του φορέα καταστρώματος, από κάθε άκρο του. Ο
συντελεστής συμμετοχής της περιττής ιδιομορφής n είναι:

n 

4
, n = 1, 3, 5, …
n

(5.12)

και η συμμετέχουσα μάζα:

mn 

8

n 

2

mL , n = 1, 3, 5, …

(5.16)

Η ιδιομορφική μετακίνηση στη θέση x κατά μήκος του φορέα καταστρώματος είναι:
2

T 
u n ( x)  n n ( x) n  S a (Tn )
 2 

(5.14)

όπου η φασματική επιτάχυνση Sa(Tn) υπολογίζεται από το φάσμα επιτάχυνσης σχεδιασμού για την
περίοδο Tn = 2π/ωn.
Η ιδιομορφική σεισμική τέμνουσα σε ένα βάθρο σε απόσταση x από το άκρο του φορέα
καταστρώματος προκύπτει ως το γινόμενο της un(x) επί τη δυσκαμψία του βάθρου K. Η
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ιδιομορφική καμπυλότητα του φορέα καταστρώματος σε απόσταση x από το άκρο του και η
αντίστοιχη ροπή κάμψης υπολογίζονται ως:
d 2 u n ( x )  n 
d 2u n ( x)

u
(
x
),
M
(
x
)

EI

 n
n
dx 2
dx 2
 L 
2

(5.15)

Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές γέφυρες, σημειώνεται ότι η μέγιστη καμπυλότητα του φορέα
καταστρώματος στο επίπεδό του (για x = L/2) είναι σημαντική αυτή καθαυτήν, όπως και η γωνία
απόκλισης του φορέα καταστρώματος από τον άξονά του, η οποία σχηματίζεται στα άκρα του (για
x = 0 και x = L/2). Για την ιδιομορφή n, η γωνία αυτή υπολογίζεται ως:
du n ( x  0)  n 

u n ( x  0 )
dx
 L 

(5.16)

Εφόσον πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία του σιδηρόδρομου μετά από σεισμική δράση (που
αντιστοιχεί στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας) με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σε βράχο
ag,SLS (μικρότερη από την εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού σε βράχο ag), πρέπει να ελεγχθεί η
ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας του φορέα καταστρώματος (το αντίστροφο της καμπυλότητας του
φορέα καταστρώματος στο επίπεδό του για x = L/2) και η γωνία στα άκρα του σε σχέση με τις
οριακές τιμές του Πίνακα A2.8 στο Παράρτημα A2 του EN1990, οι οποίες δίνονται σε συνάρτηση
της ταχύτητας της αμαξοστοιχίας. Για αυτό το σκοπό, οι τιμές της καμπυλότητας του φορέα
καταστρώματος και της γωνίας στο επίπεδό του, που προκύπτουν από τις Εξισώσεις 5.15 και 5.16
για κάθε ιδιομορφή, πρέπει να διορθωθούν, ώστε στον υπολογισμό των μετακινήσεων να ληφθούν
υπόψη, κατά την Ενότητα 5.9, η ανελαστικότητα και η απόσβεση (εφόσον έχει τιμή διαφορετική
από την τιμή αναφοράς 5%). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται τιμή q(ag,SLS/ag) ≥
1.0 αντί για q.
Δεδομένου ότι οι περίοδοι των περιττών ιδιομορφών απέχουν αρκετά μεταξύ τους, οι
ιδιομορφικές σεισμικές τέμνουσες των βάθρων, οι ιδιομορφικές ροπές κάμψης του φορέα
καταστρώματος κτλ., που υπολογίζονται όπως περιγράφηκε παραπάνω, μπορούν κάλλιστα να
συνδυαστούν με τον κανόνα SRSS (Εξίσωση 5.9α).
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5.5.5.3 Γέφυρα με ένα βάθρο στο μέσο του ανοίγματος
Σε αυτή την περίπτωση, η ομοιόμορφα κατανεμημένη μάζα m ανατίθεται αποκλειστικά στο φορέα
καταστρώματος. Η μάζα M του κεντρικού βάθρου θεωρείται συγκεντρωμένη στο μέσο του
ανοίγματος. Η εγκάρσια δυσκαμψία του συμβολίζεται με K. Ορίζεται το μισό άνοιγμα ως l = L/2, η
ακόλουθη παράμετρος ως:
m n2
n 
EI

(5.17)

1 K
M 
f1 (n )  

n 
4  EIn 3 m 

(5.18)

4

και η συνάρτησή της ως:

Γενικεύοντας την προσέγγιση στο [30], για κάθε ιδιομορφή n οι τιμές λn προκύπτουν από την
εξίσωση:

f1 (n )tanh(nl )  tan(nl )  1  0

(5.19)

Για την αριθμητική επίλυση της Εξίσωσης 5.19 είναι πολύ αποτελεσματική η μέθοδος NewtonRaphson, χρησιμοποιώντας, παραδείγματος χάριν, ως αρχική τιμή του λn το αποτέλεσμα της
Εξίσωσης 5.17, όπου το ωn προκύπτει από την Εξίσωση 5.10 για φορέα καταστρώματος με συνεχή
στήριξη. Ως k στην Εξίσωση 5.10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυσκαμψία του μοναδικού βάθρου K
κατανεμημένη στο αντίστοιχο μήκος l = L/2. Στην ίδια εξίσωση, η μάζα του βάθρου M μπορεί
επίσης να κατανεμηθεί στο μήκος l και να προστεθεί στη μάζα m.
Μόλις υπολογιστεί το λn, η Εξίσωση 5.17 αντιστρέφεται ως προς το ωn:

EI
m

(5.20)

cosh( n l ) sin( n x )  cos( n l ) sinh( n x )
cosh( n l ) sin( n l )  cos( n l ) sinh( n l )

(5.21)

n  n
2

και το σχήμα της ιδιομορφής n ορίζεται ως:

n ( x) 
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όπου x < l είναι η απόσταση κατά μήκος του φορέα καταστρώματος από το πλησιέστερο άκρο του.
Σημειωτέον ότι φn(l) = 1.0. Ο συντελεστής συμμετοχής για την περιττή ιδιομορφή n (n = 1, 3, 5,
…) υπολογίζεται ως:


1
1

f1 (n ) 2 

n
cos(n l ) cosh( n l ) 

n 



m
1
1
 
M
f1 (n ) 3  n l  f1 (n )

2
2

n
 cos (n l ) cosh (n l )  

M 2

m

(5.22)

και η συμμετέχουσα μάζα ως:


m
mn  n  M  2 f1 (n )
n




1
1
 2 


cos(

l
)
cosh(

l
)
n
n



(5.23)

Η ιδιομορφική μετακίνηση σε απόσταση x από το άκρο του φορέα καταστρώματος
υπολογίζεται από την Εξίσωση 5.14 (η τιμή Sa(Tn) προκύπτει από το φάσμα επιτάχυνσης
σχεδιασμού για περίοδο Tn = 2π/ωn). Η ιδιομορφική σεισμική τέμνουσα στο κεντρικό βάθρο
προκύπτει από το γινόμενο της un(x=l) = ΓnSd(Tn) επί τη δυσκαμψία του βάθρου K. Από τις
εξισώσεις που ακολουθούν υπολογίζονται αντίστοιχα η ιδιομορφική καμπυλότητα του φορέα
καταστρώματος σε απόσταση x από το πλησιέστερο άκρο του και η αντίστοιχη ροπή κάμψης του
φορέα καταστρώματος:
d 2u n ( x)
cosh(n l ) sin(n x)  cos(n l ) sinh(n x)  Tn 
 n 2n

 S a Tn ,
2
dx
cosh(n l ) sin(n l )  cos(n l ) sinh(n l )  2 
2

(5.24)

d 2u n ( x)
M n ( x)  EI
dx 2

Η γωνία απόκλισης του φορέα καταστρώματος από τον άξονά του για x = 0 για την περιττή
ιδιομορφή n είναι:

dun ( x  0)
cosh(nl )  cos(nl )
 Tn 
 n n
  S a Tn 
dx
cosh(nl ) sin(nl )  cos(nl ) sinh(nl )  2 
2

(5.25)

Δεδομένου ότι οι περίοδοι των περιττών ιδιομορφών απέχουν αρκετά μεταξύ τους, μπορεί και
σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας SRSS (Εξίσωση 5.9α) για το συνδυασμό των
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ιδιομορφικών σεισμικών τεμνουσών στα βάθρα, των ιδιομορφικών ροπών κάμψης του φορέα
καταστρώματος κτλ.

5.5.5.4 Γέφυρα με δύο συμμετρικά βάθρα
Όπως και στην παραπάνω περίπτωση, η ομοιόμορφα κατανεμημένη μάζα m οφείλεται
αποκλειστικά στο φορέα καταστρώματος. Η γέφυρα στηρίζεται σε δύο όμοια βάθρα, καθένα σε
απόσταση l1 από το πλησιέστερο ακρόβαθρο, τα οποία έχουν απόσταση 2l2 μεταξύ τους. Κάθε
βάθρο έχει σύνθετη οριζόντια δυσκαμψία K και μάζα M στη σύνδεση με το φορέα καταστρώματος.
Το λn και η συνάρτηση f1(λn) ορίζονται και πάλι από τις Εξισώσεις 5.17 και 5.18, και l = l1+l2 = L/2.
Οι τιμές λn προκύπτουν από την αριθμητική επίλυση της εξίσωσης:

2 f1 (n )tan(nl1 ) tanh(nl1 )tan(nl2 )  tanh(nl2 )  tan(nl1 )  tanh(nl1 )

 tan(nl1 ) tan(nl2 )  1tanh(nl1 ) tanh(nl2 )  1  0

(5.26)

Η αρχική εκτίμηση του λn για τη μέθοδο Newton-Raphson μπορεί και πάλι να είναι αυτή που
προκύπτει από την Εξίσωση 5.17, χρησιμοποιώντας την τιμή της n-οστής κυκλικής συχνότητας (για
περιττές ιδιομορφές, δηλ. n = 1, 3, 5, …) που προκύπτει από την Εξίσωση 5.10 για φορέα
καταστρώματος με συνεχή στήριξη. Σε αυτή την περίπτωση, στην Εξίσωση 5.10 χρησιμοποιείται η
μάζα 2M κατανεμημένη στο μήκος l1+2l2 συν τη μάζα m και η δυσκαμψία των βάθρων 2K
κατανεμημένη στο μήκος l1+2l2 συν την k.
Αφού υπολογιστεί το λn, προκύπτει από την Εξίσωση 5.20 η ωn. Το σχήμα της ιδιομορφής n
καθορίζεται από διαφορετική σχέση για κάθε άνοιγμα της γέφυρας. Για το αριστερό μισό της
γέφυρας, οι σχέσεις είναι οι εξής:
 Για το εξωτερικό άνοιγμα, όπου x είναι η απόσταση από το αριστερό ακρόβαθρο και l1 ≥ x ≥ 0:

n1 ( x) 

cosh(nl2 )
sinh(nl1 )

2 f1 (n ) sin(nl1 ) cos(nl2 )  cos(nl )sinh(n x)  2 f1 (n ) cos(nl2 ) sinh(nl1 ) sin(n x)

(5.27α)

Dn
 Για το αριστερό μισό του κεντρικού ανοίγματος, όπου x’ είναι η απόσταση από το μέσο του
ανοίγματος (l2 ≥ x’ ≥ 0) και φn2(0) = 1.0:
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 n 2 ( x' ) 
2 f1 (n ) sin(nl1 ) cos(nl2 )  cos(nl )cosh(n x' )  2 f1 (n ) sin(nl1 ) cosh(nl2 ) cos(n x' )

(5.27β)

Dn

όπου:

Dn  cos(nl )  2 f1 (n ) sin(nl1 )cos(nl2 )  cosh(nl2 )

(5.28)

Το σχήμα της ιδιομορφής στη δεξιά πλευρά της γέφυρας προκύπτει από τις συμμετρικές ως
προς αυτές σχέσεις.
Ο συντελεστής συμμετοχής για την περιττή ιδιομορφή n (n = 1, 3, 5, …) υπολογίζεται ως:
n 

An
Cn

(5.29)

όπου:
An 

cosh(nl2 ) cos(nl )
Dn

m
n Dn

M


cosh(nl2 )cos(nl ) cos(nl2 )  

 cos(nl )cosh(nl ) cosh(nl2 ) 


 2 f1 (n ) sin(nl1 ) cos(nl2 )cosh(nl ) cosh(nl2 )  



sinh(nl1 )

sinh(

l
)

 
n 1



(5.30)

2

 cos(n l ) cosh(n l 2 ) 
 M
Cn  

D
n


m  cos(n l )
 
2  sinh(n l1 )  Dn


2

 
sinh(n l1 ) cosh(n l 2 ) cos(n l )) 
 l sinh 2 ( l )  l cosh 2 ( l ) 

n1 1
n2
 2
n
 


2m  f1 (n ) 
cosh 2 (n l 2 ) 
cosh 2 (n l 2 ) cos 2 (n l ) 
 l l

sin(

l
)
cos(

l
)
cos(

l
)

n1
n2
n
 2 1 sinh 2 ( l ) 

n
Dn2 
n1 






sin 2 (n l1 ) 
2
2
2
l cos 2 ( l ) cosh 2 ( l )1 


l
sin
(

l
)
cosh
(

l
)

cos
(

l
)
2
n2
n2 
n1
n2
n2 
2

2m f1 (n ) 2  1
sinh
(

l
)
n1 



2
Dn
 sin(n l1 ) cos(n l 2 ) cosh(n l 2 )

 sin(n l1 ) cos(n l 2 ) cosh(n l )  cosh(n l 2 ) cos(n l ) 

n sinh(n l1 )















(5.31)
Η συμμετέχουσα μάζα της ιδιομορφής n (για An από την Εξίσωση 5.30) είναι:

mn  n An

(5.32)

Η ιδιομορφική μετακίνηση προκύπτει και πάλι από την Εξίσωση 5.14, χρησιμοποιώντας ως
φn(x) το αποτέλεσμα των Εξισώσεων 5.27 στο σημείο x ή x’. Η ιδιομορφική σεισμική τέμνουσα στο
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βάθρο προκύπτει από το γινόμενο un(x=l1) επί τη δυσκαμψία του βάθρου K. Η ιδιομορφική
καμπυλότητα του φορέα καταστρώματος (από την οποία υπολογίζεται η ροπή κάμψης του φορέα
καταστρώματος, εφόσον πολλαπλασιαστεί με EI) προκύπτει από διαφορετική σχέση για κάθε
άνοιγμα της γέφυρας. Για το αριστερό μισό, ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις (για το δεξιό μισό
ισχύουν οι συμμετρικές ως προς αυτές):
 Στο εξωτερικό άνοιγμα, όπου x είναι η απόσταση από το αριστερό ακρόβαθρο και l1 ≥ x ≥ 0:
d 2u n ( x )
cosh(n l2 )
T 
 n 2n  n  S a Tn 
2
1
dx
sinh(n l1 )
 2 
2 f1 (n ) sin(nl1 ) cos(nl2 )  cos(nl )sinh(n x)  2 f1 (n ) cos(nl2 ) sinh(nl1 ) sin(n x)
Dn
2

(5.33α)

 Για το αριστερό μισό του κεντρικού ανοίγματος, όπου x’ είναι η απόσταση από το μέσο του
ανοίγματος (l2 ≥ x’ ≥ 0):
2

d 2u n ( x ' )
T 
 n 2n  n  S a Tn 
2
2
dx
 2 
(5.33β)
2 f1 (n ) sin(nl1 ) cos(nl2 )  cos(nl )cosh(n x' )  2 f1 (n ) sin(nl1 ) cosh(nl2 ) cos(n x' )
Dn

Η γωνία του φορέα καταστρώματος στα άκρα του (x = 0) για την περιττή ιδιομορφή n
υπολογίζεται ως:
2
cosh( n l2 )

 S a Tn 
sinh( n l1 )

cos( n l )  2 f1 (n ) cos( n l2 )sinh( n l1 )  sin( n l1 ) 
Dn

du n ( x  0)
T
 n n  n
1
dx
 2

(5.34)

Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας SRSS (Εξίσωση 5.9α) για να
συνδυαστούν τα ιδιομορφικά σεισμικά εντατικά μεγέθη, διότι οι περίοδοι των περιττών ιδιομορφών
απέχουν αρκετά μεταξύ τους.

5.5.5.5 Συμμετρική γέφυρα με τρία βάθρα
Εξετάζεται στη συνέχεια η περίπτωση γέφυρας που στηρίζεται σε τρία βάθρα: ένα στο μέσο του
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ανοίγματος (με σύνθετη δυσκαμψία K2 και συγκεντρωμένη μάζα M2 στη σύνδεση με το φορέα
καταστρώματος) και επιπλέον δύο, σε απόσταση l1 το καθένα από το ακρόβαθρο (με σύνθετη
δυσκαμψία K1 και μάζα M1 στη σύνδεση με το φορέα καταστρώματος). Το άνοιγμα ανάμεσα στο
κεντρικό βάθρο και τα διπλανά συμβολίζεται με l2, ενώ ισχύει η σχέση l = l1+l2 = L/2 για το μισό
άνοιγμα. Οι Εξισώσεις 5.17 και 5.20 ορίζουν την παράμετρο λn και τη σχέση της με τη n-οστή
κυκλική συχνότητα. Η Εξίσωση 5.17 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής για τους δύο
τύπους βάθρων:


1 K
M
f1 (n )   1 3  1 n 
4  EIn
m 

(5.35α)


1 K
M
f 2 (n )   2 3  2 n 
4  EIn
m


(5.35β)

Οι τιμές λn προκύπτουν από την αριθμητική επίλυση της ακόλουθης εξίσωσης:

 sin(n l1 )sinh(n l1 )  sin(n l2 ) cosh(n l )  cos(n l2 ) sinh(n l ) 

2 f1 (n ) f 2 (n )



sinh(

l
)
sin(

l
)

sinh(

l
)
cos(

l
)

cosh(

l
)
sin(

l
)
n 1
n 1
n 2
n
n 2
n


 2 f1 (n )sin(n l1 ) cos(n l2 ) cosh(n l )  cos(n l ) sinh(n l1 ) cosh(n l2 )

(5.36)

 f 2 (n )sin(n l ) cosh(n l )  cos(n l ) sinh(n l )  cos(n l ) cosh(n l )  0
Η αρχική εκτίμηση του λn για τη μέθοδο Newton-Raphson μπορεί να είναι και πάλι η τιμή που
προκύπτει από την Εξίσωση 5.17, χρησιμοποιώντας την τιμή της n-οστής κυκλικής συχνότητας (για
n = 1, 3, 5, …) για φορέα καταστρώματος με συνεχή στήριξη από την Εξίσωση 5.10. Στην Εξίσωση
5.10 χρησιμοποιείται η συνολική μάζα 2M1 + M2 κατανεμημένη στο μήκος l1+2l2 συν τη μάζα m
και η συνολική δυσκαμψία των τριών βάθρων 2K1 + K2 κατανεμημένη στο μήκος l1+2l2 συν την k.
Αφού υπολογιστεί η λn, υπολογίζεται η ωn από την Εξίσωση 5.20. Για το αριστερό μισό της
γέφυρας ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις για το σχήμα της ιδιομορφής n:
 Για το εξωτερικό άνοιγμα, όπου x είναι η απόσταση από το αριστερό ακρόβαθρο και l1 ≥ x ≥ 0:

 n1 ( x ) 

C1n sinh(  n x )  A1n sin(  n x )
Bn

(5.37α)

 Στο εσωτερικό άνοιγμα, όπου x, αυτή τη φορά, είναι η απόσταση από το αριστερό βάθρο (l2 ≥ x
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≥ 0) και φn2(l2) = 1:

 n 2 ( x) 

C 2 n sinh( n x )  C1n sin( n l1 ) cosh( n x )  A2 n sin( n x )  A1n sin( n l1 ) cos( n x )
Bn

(5.37β)

Οι τιμές A1n, C1n, A2n, C2n και Bn ορίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις:
A1n  cosh( n l )  2 f1 (n ) sinh( n l1 )cos( n l2 )  cosh( n l2 ) 



(5.38)



C1n   cos(  n l )  2 f1 (  n ) sin(  n l1 ) cosh(  n l 2 )  cos(  n l 2 ) (βλ. Dn στην Εξίσωση 5.28)

A2n  cos(n l1 ) cosh(n l ) 

2 f1 (n )sin(n l1 ) cosh(n l )  sin(n l1 ) sin(n l2 ) sinh(n l1 )  cos(n l1 ) sinh(n l1 ) cosh(n l2 )

C2n   cos(n l ) cosh(n l1 ) 

2 f1 (n )cos(n l ) sinh(n l1 )  sin(n l1 ) sinh(n l1 ) sinh(n l2 )  sin(n l1 ) cos(n l2 ) cosh(n l1 )

(5.39)

(5.40)

(5.41)

Bn  sin(n l ) cosh(n l )  cos(n l ) sinh(n l ) 
2 sin(n l1 ) sinh(n l1 )  sin(n l1 ) cos(n l2 ) sinh(n l ) sinh(n l2 )


2 f1 (n )  sin(n l ) cosh(n l1 ) cosh(n l2 )  sin(n l1 ) sin(n l2 ) cosh(n l1 ) cosh(n l2 )
 cos(n l1 ) cos(n l2 ) sinh(n l1 ) sinh(n l2 )


(5.42)

Το σχήμα της ιδιομορφής στο δεξί μισό της γέφυρας προκύπτει από σχέσεις συμμετρικές ως
προς τις Εξισώσεις 5.37.
Ο συντελεστής συμμετοχής της περιττής ιδιομορφής n (n = 1, 3, 5, …) υπολογίζεται ως:
n 

An
Cn

(5.43)

όπου:
A  2M 1
n
2m

 Bn
n

A1n sin(  l )  C1n sinh(  l )
n1
n1 M
2
Bn










 A1n 1  cos(n l1)  sin( n l1) sin( n l2 )  A2 n 1  cosh( n l2 )  


C1n cosh( n l1)  sinh( n l1) sinh( n l2 )  1  C2 n cosh( n l2 )  1 
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(5.44)

2

 A1n sin(n l1 )  C1n sinh(n l1 )  
  M2
C n  2M 1 

Bn


 A2 

cos(n l1 )  sin(n l1 ) sin(n l 2 ) cos(n l 2 ) 

 1n  l1  l 2 sin 2 (n l1 )  sin(n l1 )


n
 2 




cosh(n l1 )  sinh(n l1 ) sinh(n l 2 ) cosh(n l 2 ) 
 C12n 
2

 2  l 2 sinh (n l1 )  l1  sinh(n l1 )

n





2 
2
 A2n  l  sin(n l 2 ) cos(n l 2 )   C 2n  sinh(n l 2 ) cosh(n l 2 )  l 

2



 2 2

n
2 
n







sin(n l1 ) cosh(n l1 )  cos(n l1 ) sinh(n l1 ) 


sin(n l1 ) sinh(n l1 ) sin(n l 2 ) cosh(n l 2 )  cos(n l 2 ) sinh(n l 2 )


2m  A1n C1n



n
2 

Bn


2
sin(

l
)
cosh(

l
)

cos(

l
)
sinh(

l
)
sin(

l
)
sin
(

l
)
n2
n2
n2
n 2 A A
n1
n2 
 A C
1n 2 n
 2n 2n

n
n


sin(n l1 ) sin(n l 2 ) sinh(n l 2 )  cos(n l 2 ) cosh(n l 2 )  1


 A1n C 2n

n




sinh(n l1 ) sin(n l 2 ) sinh(n l 2 )  cos(n l 2 ) cosh(n l 2 )  1
 A2n C1n

n






sinh(n l1 ) cosh 2 (n l 2 )  1
 C1n C 2n

n



















(5.45)

Η συμμετέχουσα μάζα της ιδιομορφής n (βλ. Εξίσωση 5.32) είναι:
mn   n An

(5.46)

Η ιδιομορφική μετακίνηση υπολογίζεται και πάλι από την Εξίσωση 5.14, χρησιμοποιώντας ως
φn(x) την τιμή που προκύπτει από τις Εξισώσεις 5.37 για το σημείο x που εξετάζεται. Η
ιδιομορφική σεισμική τέμνουσα στο κεντρικό βάθρο προκύπτει από το γινόμενο της ΓnSd(Tn) επί τη
δυσκαμψία του συγκεκριμένου βάθρου K2, ενώ η ιδιομορφική σεισμική τέμνουσα στα δύο
ενδιάμεσα βάθρα προκύπτει από το γινόμενο της ΓnSd(Tn)[A1nsin(λnl1)+C1nsinh(λnl1)]/Bn επί την K1.
Η ιδιομορφική καμπυλότητα του φορέα καταστρώματος (από την οποία υπολογίζεται η ροπή
κάμψης του φορέα καταστρώματος, εφόσον πολλαπλασιαστεί με EI) για το αριστερό μισό της
γέφυρας προκύπτει από τις ακόλουθες σχέσεις (για το δεξιό μισό, ισχύουν οι συμμετρικές ως προς
αυτές σχέσεις):
 Για το αριστερό εξωτερικό άνοιγμα, σε απόσταση x από το αριστερό ακρόβαθρο (l1 ≥ x ≥ 0):
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d 2u ( x)
T
n
  2  n
1
n n  2
dx 2


2
C sinh( x)  A sin( x)

1n
n
1n
n
 S T
 a n
B

n

 

(5.47α)

 Για το αριστερό εσωτερικό άνοιγμα, σε απόσταση x από το αριστερό βάθρο (l2 ≥ x’ ≥ 0):

d 2u ( x' )
T 2

2
n
   n  S T
2
n n  2  a n
2
dx


C sinh( x)  C sin( l ) cosh( x)  A sin( x)  A sin( l ) cos( x)
2n
n
1n
n1
n
2n
n
1n
n1
n
B
n

 

(5.47β)

Η γωνία που σχηματίζει ο φορέας καταστρώματος στα άκρα του (δηλαδή για x = 0)
υπολογίζεται για την περιττή ιδιομορφή n ως εξής:

du ( x  0)
C A
n
1n
   1n
n
n
dx
B
n

 Tn

 2


2

 S T
 a n


 

(5.48)

Δεδομένου ότι οι περίοδοι των περιττών ιδιομορφών απέχουν αρκετά μεταξύ τους, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο κανόνας SRSS (Εξίσωση 5.9α) για να συνδυαστούν τα ιδιομορφικά σεισμικά
εντατικά μεγέθη.

5.6
5.6.1

«Ισοδύναμη» στατική μέθοδος ανάλυσης
Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

Η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης μπορεί να απλοποιηθεί πραγματοποιώντας
διαφορετικές γραμμικές στατικές αναλύσεις υπό «ισοδύναμες» δυνάμεις στη διεύθυνση κάθε
σημαντικής συνιστώσας της σεισμικής δράσης· η γέφυρα θεωρείται «ισοδύναμο» μονοβάθμιο
σύστημα, με περίοδο T1 ίση με τη βασική ιδιομορφή της γέφυρας σε εκείνη τη διεύθυνση. Η
απλοποίηση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις στην κατακόρυφη συνιστώσα της
σεισμικής δράσης, ακόμα και όταν πραγματοποιείται πλήρης ιδιομορφική ανάλυση φάσματος
απόκρισης για τις δύο οριζόντιες συνιστώσες. Θεωρητικά, η απλοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί σε
μία μόνο από τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης. Ωστόσο, είναι πιο απλό και
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ουσιώδες είτε να εφαρμοστεί και στις δύο οριζόντιες συνιστώσες είτε σε καμία από τις δύο.
Οι προϋποθέσεις προκειμένου να απλοποιηθεί η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης σε
«ισοδύναμη» στατική ανάλυση στη διεύθυνση της συνιστώσας της σεισμικής δράσης είναι οι εξής:
i. Στην απόκριση στη διεύθυνση της συνιστώσας κυριαρχεί μία μόνο ιδιομορφή ταλάντωσης,
και συγκεκριμένα αυτή με τη μεγαλύτερη ενεργό ιδιομορφική μάζα σε αυτή τη διεύθυνση.
ii. Είναι δυνατό να βρεθεί μια ικανοποιητική προσέγγιση του σχήματος της ιδιομορφής.
Θεωρείται ότι οι παραπάνω όροι ικανοποιούνται για γέφυρες που στηρίζονται σε βάθρα τα
οποία έχουν πολύ μικρότερη μάζα από την αντίστοιχη του φορέα καταστρώματος (έως 20%
σύμφωνα με το [2]), εφόσον εμπίπτουν στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:
α. Στην εγκάρσια διεύθυνση, εάν η εγκάρσια δυσκαμψία οφείλεται αποκλειστικά σε
στηρίξεις (δηλ. βάθρα με ή χωρίς εφέδρανα) που δεν είναι συζευγμένες μέσω του φορέα
καταστρώματος και μπορούν να θεωρηθούν ως δυναμικά ανεξάρτητες. Το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 περιορίζει αυτή την κατηγορία σε αμφιέρειστες γέφυρες, ορίζει
συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να θεωρηθούν τα βάθρα δυναμικά ανεξάρτητα (βλ.
Ενότητα 5.6.2) και αποκαλεί το προσομοίωμα ανάλυσης «Προσομοίωμα Μεμονωμένου
Βάθρου».
β. Στη διαμήκη διεύθυνση, εάν ο φορέας είναι συνεχής και σχεδόν ευθύγραμμος, και δε
δεσμεύεται από τα ακρόβαθρα σε αυτή τη διεύθυνση. Πρόκειται για την εφαρμογή του
«Προσομοιώματος Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος», το οποίο αναφέρεται στο Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8, στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας.
γ. Στην εγκάρσια διεύθυνση, εάν ο φορέας καταστρώματος είναι συνεχής και σχεδόν
ευθύγραμμος, και η μάζα του είναι περίπου ομόκεντρη με την εγκάρσια δυσκαμψία των
στηρίξεων στα βάθρα. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 ποσοτικοποιεί την τελευταία αυτή
προϋπόθεση και θέτει ως άνω όριο το 5% του μήκους του φορέα καταστρώματος L για τη
θεωρητική εκκεντρότητα eo μεταξύ του κέντρου εγκάρσιας δυσκαμψίας των στηρίξεων και
του κέντρου μάζας του φορέα καταστρώματος (πιο συγκεκριμένα, μεταξύ του κέντρου
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βάρους όλων των μαζών κατά μήκος του φορέα καταστρώματος και του άνω μισού των
βάθρων που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος). Θέτει επίσης
συγκεκριμένους όρους για την εφαρμογή του «Προσομοιώματος Άκαμπτου Φορέα
Καταστρώματος» στην εγκάρσια διεύθυνση (βλ. Ενότητα 5.6.4). Εάν δεν πληρούνται αυτοί
οι όροι, τότε πρέπει να χρησιμοποιείται το «Προσομοίωμα Εύκαμπτου Φορέα
Καταστρώματος» (βλ. Ενότητα 5.6.5).
Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση που μόλις παρουσιάστηκε, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8
θέτει όριο 20% στο λόγο της μάζας κάθε βάθρου ξεχωριστά ως προς τη μάζα του αντίστοιχου
τμήματος του φορέα καταστρώματος. Στη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση, θέτει όριο 20% στο
λόγο της συνολικής μάζα των βάθρων ως προς τη συνολική μάζα του φορέα καταστρώματος.
Σημειώνεται ότι, αντίθετα με ότι ισχύει για τα κτίρια, ο Ευρωκώδικας 8 δε θέτει ως
προϋπόθεση για τη χρήση της «ισοδύναμης» στατικής μεθόδου ανάλυσης το να μην είναι η τιμή
της πρώτης περιόδου πολύ μεγαλύτερη από ορισμένες χαρακτηριστικές περιόδους του φάσματος
απόκρισης. Σημασία έχει η κατανομή της μάζας και της δυσκαμψίας σε όλη την έκταση της
γέφυρας, και όχι τα απόλυτα μεγέθη τους.
Οι ακόλουθες τέσσερις ενότητες είναι αφιερωμένες στις τρεις ειδικές περιπτώσεις που μόλις
παρουσιάστηκαν. Οι υποπεριπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται προσομοίωμα «άκαμπτου» ή
«εύκαμπτου» φορέα καταστρώματος εξετάζονται ξεχωριστά. Κατ’ αναλογία με το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8, οι ενότητες αυτές παρέχουν οδηγίες προσομοίωσης που επιτρέπουν να
πραγματοποιηθεί η ανάλυση ακόμα και χωρίς υπολογιστή. Η φράση «με περίπου συμμετρική
στήριξη» στους τίτλους των Ενοτήτων 5.6.4 και 5.6.5 δηλώνει ότι η γέφυρα ικανοποιεί το άνω όριο
0.05L που θέτει το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για τη θεωρητική εκκεντρότητα eo προκειμένου να
εφαρμοστεί ένα από τα δύο προσομοιώματα «άκαμπτου» ή «εύκαμπτου» φορέα καταστρώματος
στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας.
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5.6.2

Το Προσομοίωμα Μεμονωμένου Βάθρου

Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 περιορίζει τη χρήση του «Προσομοιώματος Μεμονωμένου
Βάθρου» στον αρχικό αντισεισμικό σχεδιασμό γεφυρών στην εγκάρσια διεύθυνση όταν η σεισμική
δύναμη του φορέα καταστρώματος αναλαμβάνεται από τα βάθρα «χωρίς σημαντική
αλληλεπίδραση μεταξύ γειτονικών βάθρων». Συνηθισμένη περίπτωση αποτελούν οι αμφιέρειστες
γέφυρες πολλών ανοιγμάτων που συνδέονται με τα βάθρα μέσω κινητών και, ενίοτε, σταθερών
εφεδράνων.
Στο «Προσομοίωμα Μεμονωμένου Βάθρου», κάθε βάθρο (συμβολίζεται με δείκτη j) θεωρείται
ως ελατήριο με δυσκαμψία Kj, το οποίο φέρει τη μάζα του φορέα καταστρώματος Mj που του
αναλογεί. Ο μόνος βαθμός ελευθερίας είναι η μετακίνηση του φορέα καταστρώματος σε σχέση με
το έδαφος (δηλ. τη βάση του βάθρου) στην εγκάρσια οριζόντια διεύθυνση. Kj είναι η σύνθετη
δυσκαμψία του συστήματος εφεδράνων-βάθρου-θεμελίωσης (βλ. Εξίσωση 2.10 στην Ενότητα
2.3.2.5). Τα εφέδρανα είναι συνήθως εύκαμπτα, οπότε η μετακίνηση του φορέα καταστρώματος
(δηλ. του βαθμού ελευθερίας) οφείλεται κατά βάση στην παραμόρφωσή τους και όχι στην
παραμόρφωση του βάθρου ή της θεμελίωσης. Συνεπώς, θεωρείται ότι η μάζα Mj του μονοβάθμιου
συστήματος οφείλεται αποκλειστικά στο φορέα καταστρώματος. Το άνω τμήμα του βάθρου δεν
ταλαντώνεται με το φορέα καταστρώματος, κατά συνέπεια παραβλέπεται η μάζα του βάθρου (η
οποία είναι ούτως ή άλλως σχετικά μικρή, προκειμένου να ικανοποιείται η προϋπόθεση η συνολική
μάζα του βάθρου να είναι μικρότερη από το 20% της Mj).
Αφού υπολογιστεί η περίοδος Tj του μονοβάθμιου συστήματος, προκύπτει από το φάσμα
σχεδιασμού η φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού Sa,d(Tj), από την οποία υπολογίζεται η τέμνουσα
δύναμη σχεδιασμού στα εφέδρανα και το βάθρο MjSa,d(Tj). Η οριζόντια παραμόρφωση του
εφεδράνου ισούται με την οριζόντια μετακίνηση του φορέα καταστρώματος σε σχέση με το έδαφος
επί το λόγο της ευκαμψίας του εφεδράνου 1/Kb ως προς τη συνολική 1/Kj.
Ακόμα και μια αμφιέρειστη γέφυρα, που στηρίζεται στα βάθρα j και j+1, προκαλεί κάποιο
βαθμό σύζευξης μεταξύ των αντίστοιχων μονοβάθμιων συστημάτων, επειδή συμμετέχει και στις
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δύο μάζες Mj και Mj+1. Συνεπώς, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει τη χρήση του
«Προσομοιώματος Μεμονωμένου Βάθρου» μόνο αν οι περίοδοι Tj και Tj+1 δύο οποιωνδήποτε
παρακείμενων μονοβάθμιων συστημάτων δε διαφέρουν κατά περισσότερο από 10%. Εάν
διαφέρουν, τότε απαιτεί να γίνει ανακατανομή της μάζας του ανοίγματος στις Mj και Mj+1, έτσι
ώστε οι νέες τιμές Tj και Tj+1 να διαφέρουν το πολύ κατά 10%. Για παράδειγμα, έστω ότι Tj <
1.1Tj+1, θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή της μάζας του ανοίγματος στην Mj και να μειωθεί
αντίστοιχα στην Mj+1.

5.6.3

Το Προσομοίωμα Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος στη διαμήκη διεύθυνση συνεχών,

σχεδόν ευθύγραμμων φορέων καταστρώματος
Σε αυτή την περίπτωση, μοναδικός βαθμός ελευθερίας θεωρείται η μετακίνηση του φορέα
καταστρώματος ως προς το έδαφος στη διαμήκη διεύθυνση. Η μάζα M του μονοβάθμιου
συστήματος ισούται με τη συνολική μάζα του φορέα καταστρώματος συν το άθροισμα των μαζών
στο άνω μισό όλων των βάθρων που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος (είτε
μονολιθικά είτε μέσω άκαμπτων εφεδράνων). Η δυσκαμψία του μονοβάθμιου συστήματος Ktot
ισούται με το άθροισμα των δυσκαμψιών Kj των μεμονωμένων στηρίξεων j στη διαμήκη διεύθυνση
της γέφυρας, λαμβάνοντας υπόψη τα κινητά σε αυτή τη διεύθυνση εφέδρανα στα ακρόβαθρα. Εάν
μια στήριξη περιλαμβάνει εφέδρανα στην κορυφή ενός βάθρου ή βρίσκεται σε εύκαμπτο στη
διαμήκη διεύθυνση ακρόβαθρο, τότε Kj είναι η σύνθετη δυσκαμψία του συστήματος εφεδράνωνβάθρου-θεμελίωσης, που προκύπτει π.χ. από την Εξίσωση 2.10 στην Ενότητα 2.3.2.5, με τη
δυσκαμψία κάθε βάθρου Kp να υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.9γ. Η ειδική περίπτωση σταθερών
εφεδράνων μπορεί να καλυφθεί θέτοντας την ευκαμψία τους ίση με 0, δηλαδή 1/Kb = 0. Ένα
ακρόβαθρο άκαμπτο στη διαμήκη διεύθυνση, που φέρει κινητά εφέδρανα, συμμετέχει στην Ktot
κατά Kj = Kb. Εάν η κορυφή του βάθρου συνδέεται μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος, η
συμμετοχή του στην Ktot μπορεί και πάλι να υπολογιστεί από την Εξίσωση 2.10 στην Ενότητα
2.3.2.5, χρησιμοποιώντας 1/Kb = 0 και γενικεύοντας την Εξίσωση 2.9β όπως φαίνεται στη
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συνέχεια, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος:
Kp 

12  n ( EI ) c k  1 / 12
H3
k  1/ 3

(5.49)

όπου k είναι η σχετική δυσκαμψία του φορέα ως προς το βάθρο σύμφωνα με την Εξίσωση 5.4α, EId
και EIp = Σn(EI)c είναι αντίστοιχα η δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος και του βάθρου, Hp το
ύψος του βάθρου και Ld το μέσο άνοιγμα του φορέα καταστρώματος, όπως ορίστηκαν για την
Εξίσωση 5.4α.
Αφού καθοριστεί η περίοδος Tl του μονοβάθμιου συστήματος στη διαμήκη διεύθυνση, η
συνολική σεισμική τέμνουσα δύναμη Vtot = MSa,d(Tl) κατανέμεται στις μεμονωμένες στηρίξεις j
ανάλογα με την Kj, δηλ. VtotKj/Ktot. Η οριζόντια μετακίνηση του φορέα καταστρώματος σε σχέση με
το έδαφος είναι ίδια σε όλες τις στηρίξεις και κατανέμεται στα βάθρα ή στα κινητά εφέδρανα πάνω
σε αυτά, εφόσον υπάρχουν, ανάλογα με την ευκαμψία τους.
5.6.4 Το Προσομοίωμα Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση συνεχών,
οριζόντια άκαμπτων και σχεδόν ευθύγραμμων φορέων με περίπου συμμετρική στήριξη
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να γίνει η παραδοχή ότι ο συνεχής φορέας
καταστρώματος έχει την ίδια μετακίνηση στην εγκάρσια οριζόντια διεύθυνση σε όλο το μήκος του
L , εφόσον ικανοποιείται μία από τις παρακάτω συνθήκες:
i. το L δεν είναι μεγαλύτερο από τέσσερις φορές το πλάτος B του φορέα καταστρώματος, δηλ.
L/B ≤ 4, ή
οι οριζόντιες εγκάρσιες μετακινήσεις στην κορυφή δύο οποιωνδήποτε βάθρων δε διαφέρουν
κατά περισσότερο από 20% σε σχέση με τις μέσες εγκάρσιες μετακινήσεις στις κορυφές όλων των
βάθρων. Αυτή η συνθήκη μπορεί να ελεγχθεί με βάση στατική ανάλυση στην οποία ο φορέας
καταστρώματος θεωρείται εύκαμπτος και υπόκειται σε εγκάρσιες δυνάμεις που προσεγγίζουν τα
φορτία αδράνειας σύμφωνα με την πρώτη εγκάρσια ιδιομορφή (π.χ. δυνάμεις Fi = mig που
ασκούνται στις μάζες του φορέα καταστρώματος mi, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για το
πηλίκο Rayleigh στην Εξίσωση 5.5.2 της Ενότητας 5.6.5).Η πρώτη συνθήκη μπορεί εύκολα να
επαληθευτεί. Η δεύτερη συνθήκη, όμως, προϋποθέτει προσομοίωση και υπολογισμούς που
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λαμβάνουν υπόψη την παραμόρφωση του φορέα, δηλαδή παρόμοιους με αυτούς που απαιτούνται
για το Προσομοίωμα Εύκαμπτου Φορέα Καταστρώματος. Εφόσον πραγματοποιηθούν, δεν υπάρχει
λόγος να εγκαταλείψει ο μελετητής αυτό το προσομοίωμα και να επανέλθει στο Προσομοίωμα
Δύσκαμπτου Φορέα Καταστρώματος. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή του
Προσομοιώματος Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος μπορεί να αποκλειστεί κατά την κρίση του
μελετητή.
Η εφαρμογή του Προσομοιώματος Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος στην εγκάρσια
διεύθυνση διαφέρει ελάχιστα σε σχέση με τη διαμήκη διεύθυνση. Γενικά, υπάρχει μια θεωρητική
εκκεντρότητα eo μεταξύ του κέντρου της εγκάρσιας δυσκαμψίας των στηρίξεων και του κέντρου
μάζας του φορέα καταστρώματος (πρέπει να είναι μικρότερη από το 5% του μήκους του φορέα
καταστρώματος L, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προσομοίωμα είτε «εύκαμπτου» είτε
«άκαμπτου» φορέα καταστρώματος, βλ. την ειδική περίπτωση γ στην Ενότητα 5.6.1), η οποία
μπορεί να προκαλέσει στροφή του άκαμπτου φορέα καταστρώματος σε οριζόντιο επίπεδο. Οπότε, η
εγκάρσια μετακίνηση του φορέα καταστρώματος δεν είναι απαραιτήτως ίδια σε όλο το μήκος του
και βαθμός ελευθερίας θεωρείται η μέση εγκάρσια μετακίνηση σε σχέση με το έδαφος. Η μάζα M
είναι και πάλι η συνολική μάζα του φορέα καταστρώματος συν το άθροισμα των μαζών στο άνω
μισό όλων των βάθρων που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος (είτε μονολιθικά είτε
μέσω σταθερών εφεδράνων). Η συνολική δυσκαμψία Ktot ισούται με το άθροισμα των δυσκαμψιών
Kj των μεμονωμένων στηρίξεων j στην εγκάρσια διεύθυνση, περιλαμβάνοντας τις κινητές στηρίξεις
στην εγκάρσια διεύθυνση που βρίσκονται στα ακρόβαθρα. Εάν μια στήριξη περιλαμβάνει
εφέδρανα στην κορυφή ενός βάθρου ή βρίσκεται σε ακρόβαθρο εύκαμπτο στη διαμήκη διεύθυνση,
τότε Kj είναι η σύνθετη δυσκαμψία του συστήματος εφεδράνων-βάθρου-θεμελίωσης της Εξίσωσης
2.10 στην Ενότητα 2.3.2.5, με τη δυσκαμψία του βάθρου Kp να προκύπτει από την Εξίσωση 2.9γ
και τα σταθερά εφέδρανα να λαμβάνονται με μηδενική ευκαμψία 1/Kb = 0. Ακρόβαθρα δύσκαμπτα
στην εγκάρσια διεύθυνση που φέρουν κινητά εφέδρανα συμβάλλουν στην Ktot κατά Kj = Kb. Η
συμβολή των βάθρων Kp στη σύνθετη δυσκαμψία της Εξίσωσης 2.10 υπολογίζεται από την
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Εξίσωση 2.9α, όταν έχουν ένα υποστύλωμα, και από την Εξίσωση 2.9β, όταν έχουν πολλαπλά
υποστυλώματα.
Αντίθετα με ότι συμβαίνει στη διαμήκη διεύθυνση, η συνολική σεισμική δύναμη στην
εγκάρσια διεύθυνση Ftot = MSa,d(Tl) δεν κατανέμεται στις μεμονωμένες στηρίξεις j ανάλογα με την
Kj. Επειδή η Vtot προκαλείται από τις δυνάμεις αδράνειας που ασκούνται στις μάζες κατά μήκος του
φορέα καταστρώματος και στο άνω μισό των βάθρων που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα
καταστρώματος, κατανέμεται σε αυτές τις μάζες ανάλογα με το μέγεθός τους. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει μια φυσική εκκεντρότητα eo (ονομάζεται «θεωρητική» στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα
8) μεταξύ του κέντρου βάρους αυτών των μαζών και του κέντρου δυσκαμψίας των στηρίξεων στην
εγκάρσια διεύθυνση. Στο πλαίσιο του Προσομοιώματος Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος, η τιμή
της εκκεντρότητας υπολογίζεται ως:



eo  L

 j x jM j   j x jK j
jKj
L m( x)dx   j M j
x  m( x ) dx 

(5.50)

όπου m(x) είναι η κατανομή της μάζας του φορέα καταστρώματος στο μήκος του L, Mj είναι η μάζα
του άνω μισού του βάθρου στη στήριξη j (θεωρείται μηδενική, αν η σύνδεση στην οριζόντια
διεύθυνση γίνεται μέσω κινητών εφεδράνων), Kj είναι η εγκάρσια δυσκαμψία της στήριξης j
(υπολογίζεται με τον τρόπο που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο) και xj είναι η
συντεταγμένη της στήριξης j κατά μήκος της γέφυρας (υπολογίζεται από το ίδιο σημείο όπως και η
συντεταγμένη x που χρησιμοποιείται για την κατανομή της μάζας του φορέα καταστρώματος (π.χ.
στο L/2)).
Από την Εξίσωση 5.50 προκύπτει η τιμή της eo με πρόσημο, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη
σε όλους τους περαιτέρω υπολογισμούς (π.χ. στην Εξίσωση 5.51). Όπως αναφέρεται και στην
Ενότητα 5.7.2, για τις γέφυρες που υποβάλλονται σε «ισοδύναμη» στατική μέθοδο ανάλυσης στην
εγκάρσια διεύθυνση, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί μια επιπρόσθετη εκκεντρότητα ea ίση
με 0.05L, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις των τυχηματικών και δυναμικών
ενισχύσεων σε αυτή τη διεύθυνση. Αυτή η εκκεντρότητα προστίθεται στην eo με το ίδιο πρόσημο.
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Στη συνέχεια, η συνολική σεισμική δύναμη στην εγκάρσια διεύθυνση Ftot = MSa,d(Tl) κατανέμεται
στις μεμονωμένες στηρίξεις j ως:
 Kj
xjK j
F j  Ftot 
 ea  eo 
 Kj
 j x 2j K j
 j






(5.51)

Αφού κατανεμηθεί η Ftot στις στηρίξεις σύμφωνα με την Εξίσωση 5.51, οι ροπές και οι τέμνουσες
δυνάμεις στο επίπεδο του φορέα καταστρώματος προκύπτουν από ισορροπία.

5.6.5 Το Προσομοίωμα Εύκαμπτου Φορέα Καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση συνεχών,
οριζόντια εύκαμπτων και σχεδόν ευθύγραμμων φορέων με περίπου συμμετρική στήριξη
Όπως τονίστηκε και στην Ενότητα 5.6.4, σε αντίθεση με την πρώτη συνθήκη για την εφαρμογή του
Προσομοιώματος Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση, δεν είναι εύκολο
να ελεγχθεί αν ικανοποιείται η δεύτερη συνθήκη χωρίς να πραγματοποιηθούν λεπτομερείς
υπολογισμοί. Στην πράξη, τις περισσότερες φορές για την πραγματοποίηση «ισοδύναμης» στατικής
ανάλυσης σε αυτή τη διεύθυνση χρειάζεται μια ενδελεχής διακριτοποίηση του φορέα
καταστρώματος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη συνολικά η δυσκαμψία του σε οριζόντιο επίπεδο. Ο
μελετητής μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πλέγμα τόσο λεπτομερές όσο αυτό που περιγράφεται
στην Ενότητα 5.51 για την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, ειδικά αν έχει ήδη
κατασκευαστεί για την ανάλυση του φορέα καταστρώματος για τα φορτία βαρύτητας,
περιλαμβανομένων των φορτίων κυκλοφορίας. Όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πιο απλές
εναλλακτικές, που συνάδουν με τη δραστική απλοποίηση που γίνεται για την ιδιομορφική ανάλυση
φάσματος απόκρισης. Για κάθε κόμβο του φορέα καταστρώματος, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη
μόνο οι τρεις βαθμοί ελευθερίας στο επίπεδό του (οι δύο οριζόντιες μετακινήσεις και η στροφή
γύρω από τον κατακόρυφο άξονα). Οι ενδιάμεσοι κόμβοι κατά μήκος ενός βάθρου είναι
απαραίτητοι μόνο αν η διατομή του βάθρου μεταβάλλεται μεταξύ της κορυφής και της βάσης, και
όχι προκειμένου να προσομοιωθεί η κατανομή της μάζας καθ’ ύψος του βάθρου. Αρκεί να
συγκεντρωθεί το ήμισυ της μάζας του βάθρου σε κάθε άκρο.
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Η ανάλυση με Προσομοίωμα Εύκαμπτου Φορέα Καταστρώματος είναι αντίστοιχη της μεθόδου
ανάλυσης «με οριζόντιες δυνάμεις» ή αλλιώς «ισοδύναμης στατικής» μεθόδου ανάλυσης για
κτίρια, η οποία έχει αποτελέσει επί μακρόν βασικό εργαλείο του αντισεισμικού σχεδιασμού, χάρη
στην εξοικείωση και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι μηχανικοί στην ελαστική ανάλυση για
στατικά φορτία. Πρόκειται για γραμμική στατική ανάλυση της γέφυρας, κατά την οποία ασκούνται
οριζόντιες δυνάμεις στο φορέα καταστρώματος στην εγκάρσια διεύθυνση, με σκοπό να
προσομοιωθούν τα μέγιστα ελαστικά φορτία αδράνειας που προκαλεί η βασική ιδιομορφή της
γέφυρας σε αυτή τη διεύθυνση, όταν διεγείρεται από την αντίστοιχη οριζόντια συνιστώσα της
σεισμικής δράσης. Τα ελαστικά φορτία αδράνειας στους κόμβους υπολογίζονται από τις μάζες που
έχουν συγκεντρωθεί εκεί επί τις ιδιομορφικές επιταχύνσεις, οι οποίες με τη σειρά τους είναι
ανάλογες με τις συνιστώσες του διανύσματος της ιδιομορφής στους κόμβους. Συνεπώς, είναι
απαραίτητο να εκτιμηθεί το σχήμα της πρώτης ιδιομορφής στην εγκάρσια διεύθυνση. Μια πολύ
καλή επιλογή αποτελούν τα εγκάρσια βέλη κάμψης i του φορέα καταστρώματος λόγω εγκάρσιων
δυνάμεων Fi = mig στις μάζες των κόμβων mi (όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας). Αυτές οι
οριζόντιες δυνάμεις και τα βέλη κάμψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πηλίκο Rayleigh:
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από το οποίο προκύπτει μια αρκετά ακριβής εκτίμηση της βασικής περιόδου T1 και της κυκλικής
συχνότητας ω1 στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας.
Αφού υπολογιστεί η βασική περίοδος T1 στην εγκάρσια διεύθυνση, η μέγιστη συνολική δύναμη
για την πρώτη ιδιομορφή υπολογίζεται ως:
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(5.53)

όπου Sa,d(T1) είναι η φασματική επιτάχυνση από το φάσμα σχεδιασμού για τη βασική περίοδο T1.
Το κλάσμα με το οποίο πολλαπλασιάζεται είναι η συμμετέχουσα μάζα της πρώτης ιδιομορφής, η
οποία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ως σχήμα της πρώτης ιδιομορφής στην εγκάρσια διεύθυνση
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τις εγκάρσιες μετακινήσεις i του φορέα καταστρώματος (ομοίως και στην Εξίσωση 5.52).
Στην περίπτωση που θεωρείται μία μόνο ιδιομορφή, η μέγιστη οριζόντια δύναμη αδράνειας
στον κόμβο i είναι ανάλογη με Φimi, όπου mi είναι η μάζα του κόμβου και Φi η τιμή του
διανύσματος της ιδιομορφής στον κόμβο i· επομένως, η μέγιστη δύναμη που προκύπτει από την
Εξίσωση 5.53 αναλύεται σε οριζόντιες δυνάμεις αδράνειας στην εγκάρσια διεύθυνση, οι οποίες
ενεργούν στους κόμβους i του φορέα καταστρώματος. Λαμβάνοντας τη Φi της πρώτης ιδιομορφής
ως ανάλογη του i, η Ft,tot κατανέμεται στους κόμβους i του φορέα καταστρώματος ως εξής:

Ft,i  Ft,tot

 i mi
ii mi

(5.54)

όπου το άθροισμα στον παρονομαστή περιλαμβάνει όλους του κόμβους του φορέα καταστρώματος.
Η Εξίσωση 5.54 αντιστοιχεί στη γνώριμη διάταξη των οριζόντιων δυνάμεων σύμφωνα με την
πρώτη ιδιομορφή, όπως παρουσιάζεται στο Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8, ενώ η Εξίσωση 5.53 είναι
γνωστή από τη Δυναμική των Κατασκευών. Συνδυάζοντάς τες με την Εξίσωση 5.52, προκύπτει η
σχέση:
Ft,i 

12 S a,d (T1 )
g

 i mi

(5.55)

Η παραπάνω σχέση περιλαμβάνεται στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 και είναι ισοδύναμη με την
Εξίσωση 5.54, η οποία είναι πιο γνωστή.

5.6.6

Η κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης

Οι περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής
δράσης παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.1.2.4. Η κατακόρυφη συνιστώσα μπορεί κάλλιστα να
συμπεριληφθεί

σε

ιδιομορφική

ανάλυση

φάσματος

απόκρισης

με

«Πλήρες

Δυναμικό

Προσομοίωμα». Εφόσον πραγματοποιείται τέτοιου τύπου ανάλυση ούτως ή άλλως, συμφέρει από
πλευράς υπολογισμών να συμπεριληφθεί σε αυτή και η κατακόρυφη συνιστώσα. Από την άλλη,
ενδέχεται να πρέπει να υπολογιστούν πάρα πολλές ιδιομορφές, ώστε όλες μαζί να λαμβάνουν
υπόψη συνολική συμμετέχουσα ιδιομορφική μάζα στην κατακόρυφη διεύθυνση τουλάχιστον ίση με
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το 70% (πόσω μάλλον με το 90%) της συνολικής μάζας, όπως ορίζεται στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 ως ελάχιστη τιμή, με ή χωρίς επιβάρυνση των ιδιομορφικών αποτελεσμάτων (βλ.
Ενότητα 5.5.3). Οπότε, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
κατακόρυφη συνιστώσα ξεχωριστά, πραγματοποιώντας «ισοδύναμη» στατική ανάλυση με
«Προσομοίωμα Εύκαμπτου Φορέα Καταστρώματος», ακόμα και όταν πραγματοποιείται
ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης με «Πλήρες Δυναμικό Προσομοίωμα» για τις δύο
οριζόντιες συνιστώσες. Σε αυτή την περίπτωση, ο κανόνας για το 90% της συνολικής μάζας ισχύει
μόνο για τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις στο «Πλήρες Δυναμικό Προσομοίωμα». Η κατακόρυφη
μετακίνηση κάθε κόμβου περιλαμβάνεται βεβαίως στο «Πλήρες Δυναμικό Προσομοίωμα» ως
βαθμός ελευθερίας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η μάζα του κόμβου, διότι αυτή η
μάζα δε θα πολλαπλασιαζόταν με την κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής δράσης. Από την
άλλη πλευρά, μπορεί να είναι επίπονο να αφαιρεθούν οι μάζες των κόμβων από τους
κατακόρυφους μεταφορικούς βαθμούς ελευθερίας· ούτως ή άλλως δεν είναι κακό να
περιλαμβάνονται στο προσομοίωμα.
Ανεξαρτήτως εάν οι δύο οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης αναλύονται με
ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης με «Πλήρες Δυναμικό Προσομοίωμα» ή με
«ισοδύναμη» στατική ανάλυση με Προσομοίωμα «Άκαμπτου» ή «Εύκαμπτου» Φορέα
Καταστρώματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί ξεχωριστή «ισοδύναμη» στατική ανάλυση για την
κατακόρυφη συνιστώσα χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό (π.χ. όσον αφορά τη σχετική μάζα
των βάθρων). Είναι αυτονόητο ότι, αφού ο βασικός στόχος μιας τέτοιας ανάλυσης είναι να
συλλάβει τις επιδράσεις της κατακόρυφης ταλάντωσης του φορέα καταστρώματος, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο το Προσομοίωμα «Εύκαμπτου» Φορέα Καταστρώματος. Η διαδικασία
περιγράφεται στη συνέχεια.
Πραγματοποιείται γραμμική στατική ανάλυση της γέφυρας υπό κατακόρυφες δυνάμεις, οι
οποίες προσομοιώνουν τα μέγιστα ελαστικά φορτία αδράνειας που προκαλεί η πρώτη ιδιομορφή
της γέφυρας στην κατακόρυφη διεύθυνση. Τα ελαστικά φορτία αδράνειας στους κόμβους είναι ίσα
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με τις μάζες των κόμβων επί τις κατακόρυφες ιδιομορφικές επιταχύνσεις, οι οποίες είναι με τη
σειρά τους ανάλογες με το σχήμα της βασικής ιδιομορφής σε αυτή τη διεύθυνση. Ως εκ τούτου, το
σχήμα της ιδιομορφή ορίζεται από τα κατακόρυφα βέλη κάμψης i των κόμβων, τα οποία
οφείλονται στα αντίστοιχα βάρη Wi = mig. Για την ακρίβεια, μπορεί να έχει ήδη προηγηθεί
ανάλυση γι’ αυτά τα βάρη, προκειμένου να υπολογιστούν τα εντατικά μεγέθη λόγω των οιονείμόνιμων φορτίων βαρύτητας της γέφυρας, τα οποία στη συνέχεια προστίθενται στα σεισμικά
εντατικά μεγέθη σύμφωνα με την Ενότητα 5.4. Η Εξίσωση 5.52 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
υπολογιστεί η βασική περίοδος T1 και η κυκλική συχνότητα ω1 στην κατακόρυφη διεύθυνση. Η
μέγιστη συνολική δύναμη των κατακόρυφων δυνάμεων υπολογίζεται ως:
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όπου Sav,d(T1) είναι η φασματική επιτάχυνση από το φάσμα σχεδιασμού για τη βασική περίοδο T1
(βλ. Ενότητα 5.3) και i είναι το κατακόρυφο βέλος κάμψης λόγω των βαρών Wi = mig, που
χρησιμοποιήθηκε στην Εξίσωση 5.52.
Η μέγιστη δύναμη που προκύπτει από την Εξίσωση 5.53α αναλύεται σε κατακόρυφες δυνάμεις
στους κόμβους, ανάλογες με τη μάζα των κόμβων mi και την τιμή του διανύσματος της πρώτης
ιδιομορφής στον κόμβο, η οποία λαμβάνεται εδώ ως ανάλογη του i:

Fv,i  Fv,tot

 i mi
ii mi

(5.54α)

όπου το άθροισμα στον παρονομαστή περιλαμβάνει όλους τους κόμβους της γέφυρας. Από τις
Εξισώσεις 5.52, 5.53α και 5.54α προκύπτει μια σχέση ισοδύναμη με την Εξίσωση 5.54α:
Fi 

5.7
5.7.1

12 S av,d (T1 )
g

 i mi

(5.55α)

Στρεπτικά φαινόμενα στη γραμμική ανάλυση
Η ειδική περίπτωση λοξών φορέων καταστρώματος ή μεγάλου πλάτους

Οι μόνες περιπτώσεις που σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιβάλλεται να ληφθεί
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υπόψη η επίδραση της στρεπτικής απόκριση της γέφυρας γύρω από κατακόρυφο άξονα,
ανεξάρτητα από τον τύπο ανάλυσης, είναι όταν (βλ. Σχήμα 5.5):
 η γέφυρα είναι λοξή, δηλαδή όταν η γωνία που σχηματίζει ο άξονας της γέφυρας και η
κάθετος στη γραμμή στήριξης στα ακρόβαθρα είναι  > 20o (όπου  η «γωνία λοξότητας»),
 το πλάτος του φορέα καταστρώματος B παράλληλα στη γραμμή στήριξης στα ακρόβαθρα
είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του συνολικού ανοίγματος, μετρημένο κατά μήκος της
άκρης του φορέα καταστρώματος L, δηλαδή B/L > 2.

Σχήμα 5.5 Γεωμετρικές παράμετροι του φορέα καταστρώματος στο επίπεδό του [2]

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η στρεπτική απόκριση της γέφυρας
γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, διότι, όταν ο αρμός μεταξύ ενός ακρόβαθρου (ή του θωράκιού
του) και ενός άκρου του φορέα καταστρώματος κλείσει εξαιτίας της εγκάρσιας απόκρισης της
γέφυρας, η γέφυρα τείνει να στραφεί γύρω από την αμβλεία γωνία που σχηματίζεται στη στήριξη
του φορέα καταστρώματος με το ακρόβαθρο. Αυτή η ακούσια αλλά αρκετά δύσκαμπτη εγκάρσια
στήριξη επηρεάζει –λόγω της αντίδρασής της– την ισορροπία των στρεπτικών ροπών γύρω από τον
κατακόρυφο άξονα στο κέντρο μάζας της γέφυρας, με αποτέλεσμα να προκύψει μια σχετικά
απρόβλεπτη στρεπτική απόκριση. Άλλωστε, εάν η διαγώνιος μεταξύ των δύο αμβλειών γωνιών
σχηματίζει γωνία >90o με τα δύο αντικρινά άκρα όπου ο φορέας καταστρώματος στηρίζεται στα
ακρόβαθρα (δηλ. εάν sinφ > B/L), η στρέψη του φορέα θα αυξήσει το πλάτος του αρμού σε όλο το
πλάτος B της στήριξης, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος πτώσης του φορέα καταστρώματος. Γι’
αυτούς τους λόγους, σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 σε περιοχές υψηλής
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σεισμικότητας πρέπει να αποφεύγονται οι γέφυρες με γωνία λοξότητας  > 45ο. Σε αντίθετη
περίπτωση, και επιπλέον αν η λοξή γέφυρα στηρίζεται στα ακρόβαθρα μέσω εφεδράνων, το
προσομοίωμα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματική οριζόντια δυσκαμψία των εφεδράνων,
λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των κατακόρυφων αντιδράσεων (οι οποίες συγκεντρώνονται
κοντά στην αμβλεία γωνία και είναι μικρές ή ακόμα και μηδενικές κοντά στην οξεία γωνία). Αντί
γι’ αυτή τη λεπτομερή προσομοίωση των εφεδράνων, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει
εναλλακτικά να αυξηθεί η τυχηματική εκκεντρότητα πάνω από τη συμβατική τιμή του 3% της
διάστασης του φορέα καταστρώματος που είναι κάθετη στην οριζόντια σεισμική συνιστώσα που
εξετάζεται (βλ. παρακάτω), χωρίς όμως να προσδιορίζεται κατά πόσο.
Ο αρμός μεταξύ του ακρόβαθρου (ή του θωράκιού του) και του άκρου ενός φορέα
καταστρώματος με μεγάλο πλάτος αλλά μικρό μήκος μπορεί να είναι πολύ στενός και να κλείνει
ακόμη και για μικρές γωνίες λοξότητας ( < 20ο). Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, σε
μια τέτοια περίπτωση ισχύει ό,τι και για τις γέφυρες με γωνία λοξότητας  > 20ο.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σχετικά απρόβλεπτες επιδράσεις που περιγράφηκαν
παραπάνω, στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό της γέφυρας και των
στηρίξεών της μια τυχηματική μετατόπιση ea των μαζών από την ονομαστική τους θέση, σε
οποιαδήποτε οριζόντια διεύθυνση. Για λόγους ευκολίας, η ea μπορεί να θεωρηθεί τυχηματική
εκκεντρότητα της συνισταμένης των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων που ασκείται στη γέφυρα για
την οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης που εξετάζεται (εγκάρσια ή διαμήκη). Το μέγεθός
της λαμβάνεται συμβατικά ίσο με το 3% της διάστασης του φορέα καταστρώματος που είναι
κάθετη στη συγκεκριμένη οριζόντια συνιστώσα. Οι επιδράσεις της υπολογίζονται από τη γραμμική
στατική ανάλυση του προσομοιώματος της γέφυρας που χρησιμοποιείται για τις οριζόντιες
συνιστώσες της σεισμικής δράσης, αυτή τη φορά όμως με ροπή στρέψης ίση με ea φορές τη
συνολική οριζόντια σεισμική δύναμη που ασκείται στη γέφυρα λόγω της οριζόντιας συνιστώσας
της σεισμικής δράσης που εξετάζεται. Εάν χρησιμοποιηθεί ο αυστηρός κανόνας SRSS (Εξίσωση
5.1) προκειμένου να συνδυαστούν οι μέγιστες εντάσεις των μεμονωμένων συνιστωσών της
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σεισμικής δράσης, τότε πρέπει να εφαρμοστεί ο ίδιος κανόνας και για τις τυχηματικές
εκκεντρότητες: μπορεί να εφαρμοστεί η ίδια ροπή στρέψης και για τις δύο οριζόντιες συνιστώσες,
που λαμβάνεται ίση με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων: (α) της σεισμικής
δύναμης που ασκείται στη γέφυρα λόγω της διαμήκους συνιστώσας της σεισμικής δράσης επί την
τυχηματική εκκεντρότητα, η οποία είναι ίση με το 3% του πλάτους του φορέα καταστρώματος
κάθετα στο διαμήκη άξονα, και (β) της σεισμικής δύναμης που οφείλεται στην εγκάρσια
συνιστώσα επί την αντίστοιχη εκκεντρότητα, η οποία είναι ίση με το 3% της διάστασης του φορέα
καταστρώματος στη διαμήκη διεύθυνση. Τα εντατικά μεγέθη της επιπρόσθετης αυτής φόρτισης
προστίθενται –με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, όποιο είναι δυσμενέστερο– σε αυτά της Εξίσωσης
5.1 για τις οριζόντιες συνιστώσες. Εάν, αντίθετα, οι μέγιστες εντάσεις των μεμονωμένων
συνιστωσών της σεισμική δράσης συνδυαστούν μέσω του απλοποιημένου κανόνα που
περιγράφεται από τις Εξισώσεις 5.2, τότε και οι εντάσεις που οφείλονται στις τυχηματικές
εκκεντρότητες πρέπει να συνδυαστούν με τον ίδιο τρόπο: μπορεί για κάθε οριζόντια συνιστώσα να
θεωρηθεί ως ξεχωριστή φόρτιση η ροπή στρέψης, η οποία ισούται με την αντίστοιχη συνολική
σεισμική δύναμη επί το 3% της διάστασης του φορέα καταστρώματος που είναι κάθετη στη
συνιστώσα που εξετάζεται, και τα αποτελέσματα να προστεθούν –με θετικό ή αρνητικό πρόσημο,
όποιο δίνει δυσμενέστερο αποτέλεσμα– στις μέγιστες εντάσεις λόγω της αντίστοιχης οριζόντιας
συνιστώσας της σεισμικής δράσης. Οι Εξισώσεις 5.2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια
ώστε να συνδυαστούν οι μέγιστες εντάσεις των δύο οριζόντιων συνιστωσών της σεισμικής δράσης,
καθεμία με τη δική της τυχηματική εκκεντρότητα.
Εφόσον πραγματοποιηθεί «ισοδύναμη» στατική ανάλυση της γέφυρας, το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 αυξάνει την εν λόγω εκκεντρότητα στο 8% (από 3%) της διάστασης του φορέα
καταστρώματος που είναι κάθετη στην οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης, προκειμένου
να ληφθεί υπόψη η δυναμική σύζευξη των μεταφορικών και των στρεπτικών ταλαντώσεων, η οποία
αγνοείται στην «ισοδύναμη» στατική ανάλυση.
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5.7.2 Τυχηματική εκκεντρότητα και δυναμική ενίσχυση της στρέψης στο «Προσομοίωμα
Εύκαμπτου Φορέα Καταστρώματος»
Στην Ενότητα 5.6.4 παρουσιάστηκε η επιπρόσθετη εκκεντρότητα ea = 0.05L. Σύμφωνα με το
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 είναι απαραίτητη προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τυχηματικές
και οι δυναμικές ενισχύσεις στην εγκάρσια διεύθυνση γεφυρών που υποβάλλονται σε «ισοδύναμη»
στατική ανάλυση σε αυτή τη διεύθυνση. Στην ίδια ενότητα (βλ. Εξίσωση 5.51) αναφέρθηκε πώς
αντιμετωπίζεται αυτή η εκκεντρότητα όταν χρησιμοποιείται το «Προσομοίωμα Άκαμπτου Φορέα
Καταστρώματος» για την εγκάρσια διεύθυνση.
Όταν υιοθετείται το «Προσομοίωμα Εύκαμπτου Φορέα Καταστρώματος», το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια προσέγγιση και η Εξίσωση 5.51 και για την ea
και για τη φυσική εκκεντρότητα eo (ονομάζεται «θεωρητική» στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8)
μεταξύ του κέντρου μάζας και του κέντρου εγκάρσιας δυσκαμψίας των στηρίξεων. Το
«Προσομοίωμα Εύκαμπτου Φορέα Καταστρώματος», ωστόσο, λαμβάνει υπόψη αυτόματα τη
φυσική εκκεντρότητα. Άλλωστε σε ένα τέτοιο προσομοίωμα είναι δύσκολο να διαχωριστεί και να
ποσοτικοποιηθεί αυτή η εκκεντρότητα, διότι η εγκάρσια δυσκαμψία των στηρίξεων που συνδέονται
μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος δεν είναι ανεξάρτητη από τη δυσκαμψία και τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φορέα. Οπότε, εάν χρησιμοποιηθεί το «Προσομοίωμα Εύκαμπτου
Φορέα Καταστρώματος» στην εγκάρσια διεύθυνση, πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά μόνο οι
επιδράσεις των τυχηματικών και των δυναμικών ενισχύσεων, και μάλιστα χωρίς την απλοποιημένη
παραδοχή της Εξίσωσης 5.51. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιπρόσθετη εκκεντρότητα ea =
0.05L, οι δυνάμεις Ft,i από την Εξίσωση 5.54 (ή ισοδύναμα την Εξίσωση 5.55) πρέπει να ασκηθούν
μετατοπισμένες κατά ±ea = ±0.05L σε σχέση με τον κόμβο i του φορέα καταστρώματος. Για τον
ίδιο λόγο, μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 ροπή στρέψης γύρω
από τον κατακόρυφο άξονα στο (ή κοντά στο) κέντρο μάζας. Το μέγεθός της ισούται με Ta =
0.05LFt,tot (η Ft,tot προκύπτει από την Εξίσωση 5.53). Τα εντατικά της μεγέθη προστίθενται με
θετικό ή αρνητικό πρόσημο σε αυτά που προκύπτουν λόγω των δυνάμεων Ft,i (από την Εξίσωση
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5.54 ή ισοδύναμα την 5.55) που ασκούνται στους κόμβους i. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα άλμα
στο διάγραμμα ροπής του φορέα καταστρώματος στο επίπεδό του, στο σημείο εφαρμογής της
ροπής στρέψης. Προκειμένου να αποφευχθεί, μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένες ροπές
στρέψης Ta,i = 0.05LFt,i σε όλους του κόμβους i κατά μήκος του φορέα καταστρώματος.
Θεωρούνται ξεχωριστή φόρτιση, και τα εντατικά τους μεγέθη προστίθενται με θετικό ή αρνητικό
πρόσημο σε αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή των δυνάμεων Ft,i στους κόμβους. Τα
αποτελέσματα λαμβάνονται ως τα συνολικά εντατικά μεγέθη για την εγκάρσια οριζόντια
συνιστώσα, και στη συνέχεια συνδυάζονται με αυτά για τη διαμήκη συνιστώσα της σεισμικής
δράσης μέσω των Εξισώσεων 5.1 ή 5.2.
Η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης θεωρείται ότι λαμβάνει υπόψη αυτόματα τη
δυναμική ενίσχυση και τη σύζευξη της μετακίνησης και της στρέψης του φορέα καταστρώματος,
οπότε η επιπρόσθετη εκκεντρότητα ea = 0.05L δε λαμβάνεται. Εξαίρεση αποτελούν οι λοξές
γέφυρες ή οι γέφυρες με φορέα καταστρώματος πολύ μεγάλου πλάτους, οπότε ισχύει η Ενότητα
5.7.1. Σε αυτή την περίπτωση η ea έχει μικρότερη τιμή αλλά συνδέεται και με τις δύο οριζόντιες
συνιστώσες της σεισμικής δράσης.

5.8
5.8.1

Ενεργός δυσκαμψία για την ανάλυση
Ενεργός καμπτική δυσκαμψία

Στον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση τις δυνάμεις για πλαστιμότητα, χρησιμοποιώντας γραμμική
ανάλυση και το ελαστικό φάσμα απόκρισης με 5% απόσβεση διαιρεμένο με ένα συντελεστή
μείωσης των ελαστικών δυνάμεων (το «συντελεστή συμπεριφοράς» q), γίνεται η παραδοχή ότι η
κατασκευή συνολικά, και ειδικά τα μέλη που αναπτύσσουν ανελαστικές παραμορφώσεις και
πλαστιμότητα, παρουσιάζουν μια κατά προσέγγιση διγραμμική μονοτονική απόκριση δύναμηςμετακίνησης, σχεδόν ελαστική-πλήρως πλαστική. Κατ’ αναλογία, η ελαστική δυσκαμψία που
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(α)

(β)

Σχήμα 5.6 Ελαστική-πλήρως πλαστική προσέγγιση της απόκρισης δύναμης-μετακίνησης των
πλάστιμων μελών, όταν η πραγματική μονοτονική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης διαμορφώνεται
με βάση: (α) τη ροπή-καμπυλότητα ϕ της διατομής (β) τη ροπή-στροφή θ στο άκρο μέλους [2]

χρησιμοποιείται στην ανάλυση πρέπει να αντιστοιχεί στη δυσκαμψία του ελαστικού κλάδου της
διγραμμικής απόκρισης δύναμης-μετακίνησης των πλάστιμων μελών. Όταν η πραγματική
μονοτονική καμπύλη δύναμης-μετακίνησης (είτε με βάση τη στροφή θ στο άκρο του μέλους είτε
την καμπυλότητα ϕ της διατομής, βλ. Σχήμα 5.6) ενός μέλους που αναμένεται να διαρρεύσει υπό τη
σεισμική δράση σχεδιασμού θεωρείται κατά προσέγγιση ως διγραμμική, πρέπει να λαμβάνεται ως
ελαστική δυσκαμψία το επιβατικό μέτρο δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής (EI)eff.
Τα παραπάνω ισχύουν ειδικά για τα βάθρα (είτε από χάλυβα είτε από σκυρόδεμα) που
συνδέονται στην κορυφή τους άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος (είτε μονολιθικά είτε μέσω
σταθερού εφεδράνου) σε γέφυρες σχεδιασμένες για «πλάστιμη συμπεριφορά», δηλαδή, σύμφωνα
με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, για q > 1.5 (βλ. Ενότητα 2.3.2). Όσον αφορά το φορέα
καταστρώματος, τον οποίο ο αντισεισμικός σχεδιασμός στοχεύει να προστατεύσει από ανελαστικές
παραμορφώσεις και να διατηρήσει στην ελαστική περιοχή, χρησιμοποιείται η θεωρητική ελαστική
δυσκαμψία της πλήρους διατομής, θεωρώντας ότι το σκυρόδεμα δεν είναι ρηγματωμένο (ακόμα και
σε μη-προεντεταμένο ή σύμμικτο –από χάλυβα και σκυρόδεμα– φορέα καταστρώματος).
Εάν η γέφυρα έχει σχεδιαστεί για «μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά» (βλ. Ενότητα 2.3.3),
δηλαδή με q μεταξύ 1.0 και 1.5, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να χρησιμοποιείται για
βάθρα από σκυρόδεμα:
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 είτε η καμπτική δυσκαμψία της πλήρους αρηγμάτωτης διατομής σκυροδέματος (EI)c
 είτε το επιβατικό μέτρο δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής (EI)eff.
Η πρώτη επιλογή αποδίδει καλύτερα την πραγματικότητα, εάν η θλιπτική τάση στο βάθρο
είναι υψηλή και/ή δεν αναμένεται να σχηματιστούν εκεί πλαστικές αρθρώσεις για τη σεισμική
δράση σχεδιασμού. Επιπλέον είναι μια συντηρητική (υπέρ της ασφάλειας) επιλογή, στα πλαίσια
του αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις. Η δεύτερη επιλογή προσεγγίζει καλύτερα τις
απαιτούμενες σεισμικές μετακινήσεις και είναι κατάλληλη για βάθρα με χαμηλές θλιπτικές τάσεις ή
βάθρα που αναμένεται ότι θα διαρρεύσουν υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού.
Το Πληροφοριακό Παράρτημα C στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 παρέχει οδηγίες για τον
υπολογισμό του επιβατικού μέτρου δυσκαμψίας (EI)eff στο σημείο διαρροής βάθρων από
σκυρόδεμα. Προτείνει δύο «Μεθόδους»:
1. Η «Μέθοδος 1» βασίζεται στην ακόλουθη σχέση, η οποία έχει προσαρμοστεί στα
αποτελέσματα

παραμετρικής

ανάλυσης

ενός

απλοποιημένου

μη-γραμμικού

προσομοιώματος ενός βάθρου-προβόλου με σταθερή κοίλη ορθογωνική ή κυκλική διατομή
(συμπαγή ή κοίλη):
(EI)eff = 0.08(EI)c + My/ϕy

(5.56α)

όπου:
 My και ϕy είναι η ροπή και η καμπυλότητα στη διαρροή του εφελκυόμενου οπλισμού, οι
οποίες προκύπτουν από την ανάλυση της διατομής,
 (EI)c είναι η καμπτική δυσκαμψία της πλήρους αρηγμάτωτης διατομής σκυροδέματος.
2. Η «Μέθοδος 2» είναι πιο πρακτική: λαμβάνει υπόψη την αύξηση δυσκαμψίας λόγω
συνάφειας σε ολόκληρο το βάθρο αυξάνοντας κατά 20% τη δυσκαμψία (δηλ. το επιβατικό
μέτρο δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής) της διατομής που διαρρέει. Επιτρέπει επίσης να
θεωρηθεί η My ίση με MRd, όπου MRd είναι η τιμή σχεδιασμού της ροπής αντοχής της
διατομής:
(EI)eff = 1.2MRd/ϕy
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(5.56β)

Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ακόλουθη εκτίμηση της ϕy:
ϕy = asy/d

(5.57)

όπου d είναι το ενεργό ύψος της διατομής, sy η παραμόρφωση διαρροής του εφελκυόμενου
οπλισμού του βάθρου και a ένας εμπειρικός συντελεστής, ίσος με:
 για ορθογωνικές διατομές:

a = 2.1

(5.58α)

 για κυκλικές διατομές:

a = 2.4

(5.58β)

Και οι δύο αυτές μέθοδοι βασίζονται σε παλαιότερες αναλυτικές παραμετρικές μελέτες, οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη τις καμπτικές παραμορφώσεις και αγνοούν τις διατμητικές και εκείνες που
οφείλονται στη στροφή του βάθρου λόγω ολίσθησης των κατακόρυφων ράβδων στην περιοχή
αγκύρωσής τους (εντός της θεμελίωσης ή του φορέα καταστρώματος). Όσον αφορά την
καμπυλότητα στο σημείο διαρροής του εφελκυόμενου οπλισμού ϕy αυτή καθαυτήν, πιο διεξοδικές
μελέτες έχουν δείξει ότι, για τιμές ϕy συμβατές με τις τιμές My που έχουν καταγραφεί σε
περισσότερες από 2000 δοκιμές σε συμπαγείς ορθογωνικές διατομές, ειδικότερα σε πάνω από 130
ορθογωνικά τοιχώματα και περίπου 160 κοίλες ορθογωνικές διατομές ή διατομές παρόμοιου
σχήματος (T, C ή H), ο συντελεστής a στην Εξίσωση 5.57 πρέπει, κατά μέσο όρο, να ισούται με a
= 1.54, a = 1.34 ή a = 1.47, αντίστοιχα για τους τρεις τύπους διατομής [31]. Οι τιμές αυτές
αντιστοιχούν σε ενεργό δυσκαμψία πολύ μικρότερη από αυτήν που υπολογίζεται από τις Εξισώσεις
5.56β, 5.57 και 5.58. Ωστόσο, η αύξηση της δυσκαμψίας λόγω του πρώτου όρου της Εξίσωσης
5.56α ή του συντελεστή 1.2 στην Εξίσωση 5.56β, καθώς και παράγοντες που δε λαμβάνονται
υπόψη στις Εξισώσεις 5.56 (κυρίως διατμητικές παραμορφώσεις και στροφές του βάθρου λόγω
ολίσθησης των ράβδων στην περιοχή αγκύρωσης), αντισταθμίζουν εν μέρει τις διαφορές. Πιο
συγκεκριμένα, ο λόγος του πειραματικού επιβατικού μέτρου δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής ως
προς την τιμή της Εξίσωσης 5.56α απεικονίζεται στο Σχήμα 5.7 ως συνάρτηση του λόγου
διάτμησης. Το ίδιο ισχύει και στο Σχήμα 5.8, αυτή τη φορά όμως με βάση τις Εξισώσεις 5.56β,
5.57 και 5.58. Αφού στον αριθμητή της Εξίσωσης 5.56β χρησιμοποιείται η τιμή σχεδιασμού της
ροπής αντοχής, χρησιμοποιούνται στον παρονομαστή, δηλαδή στην Εξίσωση 5.57, οι τιμές
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σχεδιασμού για τις ιδιότητες των υλικών. Αντίθετα, στο Σχήμα 5.7 φαίνεται το αποτέλεσμα της
Εξίσωσης 5.56α χρησιμοποιώντας είτε τις τιμές σχεδιασμού είτε τις μέσες τιμές για τις ιδιότητες
των υλικών. Οι Εξισώσεις 5.56-5.58 υπερεκτιμούν, κατά μέσο όρο, την πειραματική δυσκαμψία
κατά σχεδόν 40% όταν χρησιμοποιούνται οι τιμές σχεδιασμού για τις ιδιότητες των υλικών, ενώ η
Εξίσωση 5.56α την υπερεκτιμά κατά σχεδόν 50% όταν χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές αντοχής.
Και στις δύο περιπτώσεις υπερεκτιμάται η ενεργός δυσκαμψία των κοντών βάθρων και
υποεκτιμάται των πιο λυγηρών.
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Σχήμα 5.7 Λόγος του πειραματικού επιβατικού μέτρου δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής ως προς
το αποτέλεσμα της Εξίσωσης 5.56α, χρησιμοποιώντας μέσες τιμές ή τιμές σχεδιασμού για την
αντοχή των υλικών σε: (α) κυκλικές, (β) συμπαγείς ορθογωνικές, (γ) κοίλες ορθογωνικές διατομές
ή διατομές με πέλματα και (δ) τοιχοειδείς ορθογωνικές διατομές, ως συνάρτηση του λόγου
διάτμησης
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Σχήμα 5.8 Λόγος του πειραματικού επιβατικού μέτρου δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής ως προς
το αποτέλεσμα των Εξισώσεων 5.56β, 5.57 και 5.58, χρησιμοποιώντας τιμές σχεδιασμού για τις
ιδιότητες των υλικών σε: (α) κυκλικές, (β) συμπαγείς ορθογωνικές, (γ) κοίλες ορθογωνικές
διατομές ή διατομές με πέλματα και (δ) τοιχοειδείς ορθογωνικές διατομές, ως συνάρτηση του
λόγου διάτμησης
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Σχήμα 5.9 Λόγος του πειραματικού επιβατικού μέτρου δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής ως προς
την ενεργό δυσκαμψία σύμφωνα με το Μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 σε: (α) κυκλικές, (β) συμπαγείς
ορθογωνικές, (γ) κοίλες ορθογωνικές διατομές ή διατομές με πέλματα και (δ) τοιχοειδείς
ορθογωνικές διατομές, ως συνάρτηση του λόγου διάτμησης
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Το Σχήμα 5.9 αποδεικνύει ότι οι απλές σχέσεις για τον υπολογισμό της (EI)eff που
περιλαμβάνει το μέρος «Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων και επεμβάσεις» [4] του
Ευρωκώδικα 8 προσαρμόζονται πολύ καλύτερα στα πειραματικά δεδομένα σε σχέση με

τις

Εξισώσεις 5.56-5.58 για κοντά ή ψηλά βάθρα και για τους τέσσερις τύπους διατομής που
εξετάζονται – αν και η διασπορά παραμένει σημαντική.

5.8.2

Εκτίμηση της ενεργού καμπτικής δυσκαμψίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι Εξισώσεις 5.56 –ή οι σχέσεις για τον υπολογισμό της (EI)eff κατά
το Μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 [4]–, πρέπει να είναι γνωστή η ποσότητα του κατακόρυφου
οπλισμού και η διάταξή του στη διατομή του βάθρου. Ο τελικός οπλισμός, ωστόσο, είναι γνωστός
μόνο αφού διαστασιολογηθούν τα βάθρα βάσει των σεισμικών ροπών κάμψης και άλλων εντατικών
μεγεθών που προκύπτουν από την ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού. Ένας τρόπος για να
παρακαμφθεί αυτή η δυσκολία είναι να χρησιμοποιηθεί στις Εξισώσεις 5.56 ο οπλισμός του
βάθρου που προκύπτει από το σχεδιασμό της γέφυρας για τις μη σεισμικές δράσεις (σε αυτή την
περίπτωση χρησιμοποιείται στην ανάλυση η δυσκαμψία του μη-ρηγματωμένου βάθρου (EI)c),
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Μέρους 2 του Ευρωκώδικα 8 για τη διαμόρφωση των
λεπτομερειών και τον ελάχιστο οπλισμό των βάθρων (οι οποίες είναι συχνά καθοριστικές).
Συμπληρωματικά, ή εναλλακτικά, ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιήσει καθαρά εμπειρικές
σχέσεις για τον υπολογισμό της (EI)eff, οι οποίες βασίζονται σε παραμέτρους που είναι διαθέσιμες
πριν πραγματοποιηθεί η ανάλυση:
 τη γεωμετρία της διατομής του βάθρου,
 το αξονικό φορτίο του βάθρου N,
 το μήκος διάτμησης (λόγος ροπής προς διάτμηση) Ls.
Για παράδειγμα [31]:


( EI ) eff
L 
N

 a 0.8  ln s 1  0.048 MPa
( EI ) c
h 
Ac
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(5.59)

όπου Ac και h είναι αντίστοιχα το εμβαδό και το ύψος της διατομής του βάθρου και
 για κυκλικά ή ορθογωνικά βάθρα

a = 0.081

(5.60α)

 για κοίλα ορθογωνικά βάθρα

a = 0.09

(5.60β)

Οι Εξισώσεις 5.59 και 5.60 ισχύουν αυστηρά εντός του εύρους τιμών των παραμέτρων στις οποίες
έχουν προσαρμοστεί:
 για κυκλικά βάθρα: ο λόγος διάτμησης Ls/D κυμαίνεται μεταξύ 1.0 και 8.5 (μέση τιμή 3.25),
η αντοχή του σκυροδέματος fc από 19 έως 90 MPa (μέση τιμή περίπου 35MPa), το
ανηγμένο αξονικό φορτίο N/Acfc από -0.1 έως 0.7 (μέση τιμή περίπου 0.15), το ποσοστό
κατακόρυφου οπλισμού από 0.5 έως 5.7% (μέσος όρος 2.5%),
 για κοίλα ορθογωνικά βάθρα: ο λόγος διάτμησης Ls/h κυμαίνεται μεταξύ 0.6 και 8.3 (μέση
τιμή 2.6), το ανηγμένο αξονικό φορτίο N/Acfc από 0 έως 0.5 (μέσος όρος περίπου 0.075), το
πάχος των τοιχωμάτων bw από 50 έως 500 mm (μέσος όρος 120 mm), η λυγηρότητα των
τοιχωμάτων h/bw από 2.5 έως 36 (μέση τιμή 12.5), το ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού από
0.34 έως 6.2% (μέσος όρος 1.35%), η αντοχή του σκυροδέματος fc από 20 έως 102 MPa
(μέση τιμή 43MPa).
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.10, η Εξίσωση 5.59 προσαρμόζεται εξίσου καλά στα δεδομένα όπως
και οι σχέσεις που συνιστά το Μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 [4], με μια μικρή μόνο αύξηση της
διασποράς.
Εάν η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού agS είναι υψηλή, ο κατακόρυφος οπλισμός ενός βάθρου
που συνδέεται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος μπορεί να καθορίζεται από την Οριακή
Κατάσταση Αστοχίας της σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού – αντί για άλλες καταστάσεις
σχεδιασμού ή απαιτήσεις για τη διαμόρφωση λεπτομερειών όσον αφορά τον αριθμό, την απόσταση
και το ποσοστό των κατακόρυφων ράβδων. Τότε, ο μελετητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το
Προσομοίωμα Μεμονωμένου Βάθρου της Ενότητας 5.6.2 για μια πρόχειρη εκτίμηση της τιμής MRd
που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας και να είναι συνεπής με τις
Εξισώσεις 5.56β, 5.57 και 5.58. Πιο συγκεκριμένα, αν η μάζα που αναλογεί σε ένα βάθρο είναι M,
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Σχήμα 5.10 Λόγος του πειραματικού επιβατικού μέτρου δυσκαμψίας στο σημείο διαρροής ως προς
το αποτέλεσμα της Εξίσωσης 5.59 σε: (α) κυκλικές, (β) συμπαγείς ορθογωνικές, (γ) κοίλες
ορθογωνικές διατομές ή διατομές με πέλματα και (δ) τοιχοειδείς ορθογωνικές διατομές, ως
συνάρτηση του λόγου διάτμησης

το καθαρό του ύψος H και το βάθρο αποτελείται από n υποστυλώματα, η δυσκαμψία του προκύπτει
από τις Εξισώσεις 2.9β ή 2.9γ –όποια είναι κατάλληλη–, με τη δυσκαμψία (EI)n να λαμβάνεται ίση
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με την ενεργό δυσκαμψία (EI)eff από τις Εξισώσεις 5.56β, 5.57 και 5.58. Η βασική περίοδος στο
Προσομοίωμα Μεμονωμένου Βάθρου είναι:

T  2

M
1.2nM Rd d
k
a y H 3

(5.61)

όπου k = 12 για αμφίπακτα υποστυλώματα (στη θεμελίωση και στο φορέα καταστρώματος) και k =
3 αν τα υποστυλώματα λειτουργούν ως κατακόρυφοι πρόβολοι (δηλ. αν η κορυφή τους συνδέεται
με την κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος μέσω άρθρωσης ή αν εξετάζεται η εγκάρσια
διεύθυνση γέφυρας με μονά βάθρα που συνδέονται μονολιθικά με το φορέα καταστρώματος). Σε
αυτή την περίπτωση, τα n υποστυλώματα πρέπει να έχουν συνολική ροπή αντοχής σχεδιασμού
τουλάχιστον:
nMRd = λHSa,d(T)M

(5.62)

όπου Sa,d(T) είναι η φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού από τις Εξισώσεις 3.12 της Ενότητας 3.1.3,
και λ = 0.5 για αμφίπακτα υποστυλώματα (στη θεμελίωση και στο φορέα καταστρώματος) ή λ = 1
για υποστυλώματα που λειτουργούν ως κατακόρυφοι πρόβολοι. Διακρίνονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:
1. Υψηλή εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού:

ag STC
q

2
 2H  a y


 3  TC d

(5.63α)

Τότε η απαιτούμενη τιμή nMRd είναι:

nM Rd  H

2.5a g S
q

M (για TC ≥ T)

(5.64α)

και η περίοδος του Προσομοιώματος Μεμονωμένου Βάθρου είναι μικρότερη από τη
χαρακτηριστική περίοδο TC του φάσματος.
2. Ενδιάμεση εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού:
2
2
 2H  a y a g STC  2H  a y






q
 3  TC d
 3  TD d
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(5.63β)

Τότε η απαιτούμενη τιμή nMRd είναι:

nM Rd

 a ST
 22.5 g C
 2q

2

 M d

(για Tβ ≥ TD ≥ T ≥ TC)
 a y H

(5.64β)

και η περίοδος του Προσομοιώματος Μεμονωμένου Βάθρου που προκύπτει είναι:
 2H   qa  y
T 

 3  a g STC d
2

(5.65)

η οποία βρίσκεται μεταξύ της TC και της χαρακτηριστικής περιόδου TD, όπου ξεκινά ο
κλάδος σταθερής φασματικής μετακίνησης. Εάν η TD είναι μεγαλύτερη από την περίοδο
πέρα από την οποία η τιμή Sa,d(T) της Εξίσωσης 3.12γ καθορίζεται από το κάτω όριο βag,
δηλαδή αν:

T  2.5

STC
 TD
q

(5.66α)

τότε η πρώτη εκτίμηση της απαιτούμενης τιμής nMRd είναι:
nMRd = λHβagM (for TD ≥ Tβ ≥ T ≥ TC)

(5.64γ)

Σημειώνεται ότι η περίοδος Tβ, η οποία εμφανίζεται στο εύρος τιμών που ορίζουν το πεδίο
εφαρμογής των Εξισώσεων 5.64β και 5.64γ, υπολογίζεται από την Εξίσωση 5.66α.
3. Χαμηλή εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού:
2
 2H  a y a g STC



q
 3  TD d

(5.63γ)

Αυτή η περίπτωση παρουσιάζει περιορισμένο ενδιαφέρον στην πράξη, διότι η τιμή nMRd
που προκύπτει είναι μικρότερη από αυτήν που απαιτείται για τις μη σεισμικές καταστάσεις
σχεδιασμού ή προκύπτει από τις απαιτήσεις για τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των
κατακόρυφων ράβδων. Παρ’ όλα αυτά, αν η TD είναι μικρότερη από την περίοδο πέρα από
την οποία η τιμή Sa,d(T) στην Εξίσωση 3.12δ καθορίζεται από το κάτω όριο βag, δηλαδή αν:
T  2.5

STC TD
 TD
q

(5.66δ)

(που είναι ισοδύναμο με την αντιστροφή της φοράς της ανισότητας στην Εξίσωση 5.66α),
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τότε η πρώτη εκτίμηση της απαιτούμενης τιμής nMRd υπολογίζεται και πάλι από την
Εξίσωση 5.64γ.

5.8.3

Ενεργός στρεπτική δυσκαμψία φορέων καταστρώματος από σκυρόδεμα

Η στρέψη μεμονωμένων μελών κανονικά είναι ασήμαντη για τη σεισμική συμπεριφορά των ίδιων
των μελών αλλά και για τη συνολική σεισμική απόκριση. Η μόνη περίπτωση που έχει μεγάλη
σημασία είναι η στρέψη λόγω ισορροπίας, δηλ. όταν το μέγεθος της ροπής στρέψης ενός μέλους
καθορίζεται από την ισορροπία, ανεξάρτητα από τη στρεπτική δυσκαμψία του. Παραδείγματος
χάριν:
 Μονό βάθρο σχήματος Γ, το οποίο συνδέεται με το φορέα καταστρώματος μέσω προβόλου.
Θα αναπτυχθεί στρέψη λόγω ισορροπίας στο βάθρο ώστε να μεταφερθεί στο έδαφος
οποιαδήποτε οριζόντια σεισμική δύναμη είναι κάθετη στον πρόβολο.
 Φορέας καταστρώματος που συνδέεται μονολιθικά μόνο με ένα μονό βάθρο, ενώ σε όλες οι
υπόλοιπες στηρίξεις υπάρχουν κινητά εφέδρανα στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας. Εάν
η εγκάρσια σεισμική δράση ασκείται έκκεντρα σε σχέση με το βάθρο, τότε παρατηρείται
στρέψη λόγω ισορροπίας στο υποστύλωμα του βάθρου.
Η σεισμική απόκριση σε περιπτώσεις όπως αυτές μου μόλις περιγράφηκαν είναι απρόβλεπτη.
Το πιθανότερο είναι ότι η συμπεριφορά θα επηρεαστεί δυσμενώς. Οπότε πρέπει να αποφεύγονται
ήδη από το στάδιο της αρχικής σύλληψης (π.χ. όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, προσθέτοντας
κάποιες άκαμπτες στηρίξεις στην εγκάρσια διεύθυνση).
Ο τύπος στρέψης που απαντάται συχνότερα είναι η στρέψη λόγω συμβιβαστού, κατά την οποία
η ροπή στρέψης ενός μέλους είναι περίπου ανάλογη με τη στρεπτική του δυσκαμψία. Η στρεπτική
δυσκαμψία ενός μέλους από σκυρόδεμα μειώνεται δραματικά όταν το μέλος ρηγματώνεται
διαγώνια λόγω στρέψης με ή χωρίς την επίδραση της διάτμησης – πολύ περισσότερο απ’ ό,τι
μειώνεται η διατμητική ή καμπτική δυσκαμψία. Η στρέψη λόγω συμβιβαστού μειώνεται δραστικά
όταν παρατηρείται διαγώνια ρηγμάτωση. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αυτά τα φαινόμενα,
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χρησιμοποιείται στην ανάλυση μια χαμηλή τιμή ενεργού στρεπτικής δυσκαμψίας (GC)eff για τα
μέλη από σκυρόδεμα. Αν χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη τιμή, μπορεί ο σχεδιασμός να βασιστεί
υπερβολικά στη σεισμική αντοχή που οφείλεται στη ροπή στρέψης των μελών, και να
υποεκτιμηθούν άλλα πιο σημαντικά σεισμικά εντατικά μεγέθη (ροπές, τέμνουσες δυνάμεις,
αντιδράσεις στα εφέδρανα κτλ.).
Όταν παρατηρούνται διαφορετικές στροφές στις κορυφές παρακείμενων βάθρων υπό την
εγκάρσια σεισμική δράση, τότε προκαλείται στρέψη λόγω συμβιβαστού σε φορέα καταστρώματος
που συνδέεται μονολιθικά με (κάποια από) τα βάθρα ή που στηρίζεται σε κάθε βάθρο μέσω
περισσότερων από ένα εφέδρανο. Εάν η στρεπτική του δυσκαμψία είναι υψηλή, τότε ο φορέας
καταστρώματος που συνδέεται στα ακρόβαθρα μέσω ενός ζεύγους εφεδράνων μπορεί να
αποκολληθεί από το ένα εφέδρανο, ακριβώς όταν η τιμή της ροπής στρέψης του φορέα
καταστρώματος φτάσει τη συνολική κατακόρυφη αντίδραση στα εφέδρανα επί το ήμισυ της
απόστασης μεταξύ τους. Μια τέτοια αποκόλληση ναι μεν θέτει ένα άνω όριο στο μέγεθος της
ροπής στρέψης που μπορεί να αναπτυχθεί στο φορέα καταστρώματος, αλλά μπορεί να είναι
επιζήμια για τα εφέδρανα, αν δεν ληφθεί φροντίδα κατά το σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τέτοια φαινόμενα και η σύζευξη μεταξύ διαφορετικών βάθρων που
οφείλεται

στη

στρέψη

του

φορέα

καταστρώματος,

πρέπει

να

χρησιμοποιείται

μια

αντιπροσωπευτική τιμή για την ενεργό στρεπτική δυσκαμψία του φορέα καταστρώματος. Γι’ αυτό
το σκοπό, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση η μείωση
της στρεπτική δυσκαμψίας των φορέων καταστρώματος από σκυρόδεμα λόγω ρηγμάτωσης. Εάν
δεν υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτή η μειωμένη δυσκαμψία, τότε το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ενεργός στρεπτική δυσκαμψία (GC)eff τα
ακόλουθα κλάσματα της στρεπτικής δυσκαμψίας της πλήρους αρηγμάτωτης διατομής:
 για ανοιχτές διατομές (δηλ. όσες αποτελούνται από μία ή περισσότερες δοκούς με συμπαγή
διατομή) και για πλάκες: (GC)eff = 0
 για κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα: 30% της στρεπτικής δυσκαμψίας της πλήρους
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αρηγμάτωτης διατομής, (GC)eff = 0.3(GC)c
 για προεντεταμένα κιβώτια: 50% της στρεπτικής δυσκαμψίας της πλήρους αρηγμάτωτης
διατομής, (GC)eff = 0.5(GC)c.
Για την ακρίβεια, πρόσφατες παραμετρικές αναλύσεις [32] προεντεταμένων κιβωτίων
διάφορων διαστάσεων, με διαφορετικές ποσότητες διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού και
διαφορετικές δυνάμεις προέντασης, έδειξαν ότι η (GC)eff μειώνεται λόγω της ρηγμάτωσης που
οφείλεται στη στρέψη σε τιμές μεταξύ του 10% και του 30% της (GC)c (η τιμή 0.2(GC)c αποτελεί
μια αντιπροσωπευτική μέση τιμή) και μειώνεται ακόμα περισσότερο με περαιτέρω στρεπτική
παραμόρφωση. Διαπιστώθηκε ότι το ακριβές μέγεθος της μείωσης αυτής εξαρτάται από τις
διαστάσεις της διατομής και την ποσότητα εγκάρσιου οπλισμού και χάλυβα προέντασης, ενώ η
ποσότητα χαλαρού διαμήκους οπλισμού δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Αυτά τα αποτελέσματα, ή μια
ανάλυση παρόμοια με εκείνη που οδήγησε σε αυτά, αποτελούν μια καλή βάση για να υπολογιστεί η
(GC)eff με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις πρόχειρες (και προφανώς πιο υψηλές) εκτιμήσεις
που συνιστά το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για φορείς καταστρώματος με κιβωτιοειδή διατομή.

5.8.4

Επιβεβαίωση της ενεργού δυσκαμψίας μετά την ανάλυση με επαναλήψεις

Στον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση τις δυνάμεις, οι εσωτερικές δυνάμεις που προκύπτουν από
γραμμική σεισμική ανάλυση είναι σε γενικές γραμμές υπέρ της ασφάλειας, εφόσον έχουν
υπερεκτιμηθεί οι τιμές δυσκαμψίας (άρα έχουν υποεκτιμηθεί οι περίοδοι των ιδιομορφών).
Αντίθετα, υποεκτιμώνται οι σεισμικές μετακινήσεις και παραμορφώσεις που προκύπτουν από μια
τέτοια ανάλυση. Συμβαίνει το αντίθετο εάν η ανάλυση βασίζεται σε χαμηλότερες από τις
πραγματικές τιμές δυσκαμψίας. Γι’ αυτό το λόγο, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 συνιστά να
ελέγχεται εκ των υστέρων αν οι τιμές δυσκαμψίας των μελών που θεωρήθηκαν αρχικά είναι
συνεπείς με τις ροπές που προέκυψαν από αυτές. Αν οι τιμές αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες,
τότε πρέπει να επικαιροποιηθούν και να επαναληφθεί η ανάλυση. Αν διαπιστωθεί ότι είναι
υψηλότερες, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 αρκείται στον πολλαπλασιασμό των παραμορφώσεων
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των μελών επί το λόγο της δυσκαμψίας τους που χρησιμοποιείται στην ανάλυση διά τη δυσκαμψία
που αντιστοιχεί στις εσωτερικές τους δυνάμεις που προκύπτουν από την ανάλυση. Βεβαίως, αυτή η
διόρθωση ναι μεν αρκεί για τις τοπικές παραμορφώσεις, αλλά μπορεί να μην είναι επαρκής για τις
μετακινήσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της παραμόρφωσης πολλών μελών.

5.9

Υπολογισμός σεισμικών μετακινήσεων με γραμμική ανάλυση

Στον αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση τις δυνάμεις, βασικό στόχο της σεισμικής ανάλυσης
αποτελεί ο υπολογισμός των εσωτερικών δυνάμεων λόγω του σεισμού, που χρησιμοποιούνται στη
διαστασιολόγηση ή στον έλεγχο των μελών με βάση τις δυνάμεις. Όλοι οι σύγχρονοι κανονισμοί,
περιλαμβανομένου του Μέρους 2 του Ευρωκώδικα 8, θεωρούν ότι γενικά ο σκοπός αυτός
επιτυγχάνεται όταν πραγματοποιείται γραμμική ανάλυση με βάση το ελαστικό φάσμα απόκρισης
για απόσβεση 5% διαιρεμένο με το συντελεστή συμπεριφοράς q. Οι απαιτούμενες σεισμικές
μετακινήσεις και παραμορφώσεις επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση και τη διαμόρφωση των
λεπτομερειών των μελών με έμμεσο τρόπο, μέσω του λόγου πλαστιμότητας που χρησιμοποιείται
στη διαμόρφωση των λεπτομερειών των μελών, ο οποίος αντιστοιχεί στην τιμή του q που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σεισμικών εσωτερικών δυνάμεων. Το απόλυτο μέγεθος
των μετακινήσεων είναι απαραίτητο μόνο για τον έλεγχο της ακεραιότητας των συνδέσεων μεταξύ
τμημάτων της γέφυρας που δε συνδέονται άκαμπτα μεταξύ τους (κενά και μήκη υπερκάλυψης σε
αρμούς και σε κινητές στην οριζόντια διεύθυνση στηρίξεις κτλ.). Χρησιμοποιείται επίσης στον
υπολογισμό των επιρροών δευτέρας τάξης.
Για τον υπολογισμό των σεισμικών μετακινήσεων στις γέφυρες, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα
8 υιοθετεί μια τροποποιημένη εκδοχή του κανόνα ίσης μετακίνησης. Πιο συγκεκριμένα,
προκειμένου να υπολογιστούν οι πραγματικές μετακινήσεις, επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι
μετακινήσεις dEe που έχουν υπολογιστεί με γραμμική ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού:
dE = μδdEe

(5.67)

όπου  είναι ο διορθωτικός συντελεστής από την Ενότητα 3.1.2.3, που λαμβάνει υπόψη τιμές της
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απόσβεσης  διαφορετικές από την τιμή αναφοράς 5%. Οι τιμές της απόσβεσης σύμφωνα με το
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] για διαφορετικά υλικά δίνονται στον Πίνακα 3.1. Σύμφωνα με το
[2], αν η γέφυρα περιλαμβάνει μέλη από διαφορετικά υλικά, οι τιμές απόσβεσής τους μπορούν να
σταθμιστούν σύμφωνα με τη συμβολή κάθε μέλους i στην ενέργεια παραμόρφωσης Edi που
προκαλείται από τη σεισμική δράση:
ξ eff 

Σ ξ i E di
i
Σ E di
i

(5.68)

Σύμφωνα πάντα με το [2], μπορεί να υιοθετηθεί ένας ξεχωριστός λόγος απόσβεσης για κάθε
ιδιομορφή βάσει της σχετικής τιμής Edi. Δεδομένου ότι στην ελαστική περιοχή η ενέργεια
παραμόρφωσης είναι ίση με Kδ2/2, όπου K είναι η δυσκαμψία και δ η (σχετική) μετακίνηση, τότε:

n = ΦnTKΦn/ΦnTKΦn

(5.69)

όπου Φn είναι το διάνυσμα της ιδιομορφής n, K είναι το μητρώο δυσκαμψίας του συνόλου, το
οποίο κατασκευάζεται με βάση τα μητρώα δυσκαμψίας των μελών i στα οποία έχει διακριτοποιηθεί
η γέφυρα, και K είναι ένα μητρώο δυσκαμψίας που υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το K, με
όλα όμως τα στοιχεία του μητρώου δυσκαμψίας του μέλους i πολλαπλασιασμένα με την τιμή της
απόσβεσης i που αντιστοιχεί στο υλικό του μέλους. Στη συνέχεια υπολογίζεται ένας ξεχωριστός
διορθωτικός συντελεστής n με βάση την τιμή της ιδιομορφικής απόσβεσης n, σύμφωνα με την
Ενότητα 3.1.2.3, με τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι ιδιομορφικές μετακινήσεις πριν συνδυαστούν
μέσω των Εξισώσεων 5.9.
Πράγματι, στις περισσότερες γέφυρες η σταθμισμένη μέση τιμή απόσβεσης επηρεάζεται
κυρίως από το υλικό των βάθρων. Σημειώνεται ότι για το συνηθέστερο υλικό των βάθρων, το
οπλισμένο σκυρόδεμα, ο Πίνακας 3.1 δίνει  = 5%, δηλαδή την τιμή αναφοράς. Επίσης,
ανεξάρτητα από την τιμή της απόσβεσης που λαμβάνεται για τον υπολογισμό των σεισμικών
μετακινήσεων, οι σεισμικές δυνάμεις υπολογίζονται πάντα με βάση την τιμή αναφοράς  = 5%. Η
τιμή q που χρησιμοποιείται στο φάσμα σχεδιασμού θεωρείται ότι λαμβάνει υπόψη και τιμές
απόσβεσης διαφορετικές από 5%.
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Η τιμή του συντελεστή πλαστιμότητας μετακινήσεων μδ που χρησιμοποιείται στην Εξίσωση
5.67 σχετίζεται με την τιμή q που χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό μέσω της σχέσης q--T
(«ανελαστικό φάσμα»), η οποία υιοθετείται στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 με τη μορφή των
Εξισώσεων 2.1. Η τιμή T που εισάγεται στις Εξισώσεις 2.1, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η
Εξίσωση 5.67, είναι η πρώτη περίοδος της γέφυρας στη διεύθυνση της σεισμικής συνιστώσας που
εξετάζεται. Τουλάχιστον στις οριζόντιες διευθύνσεις, η T είναι συνήθως μεγαλύτερη από τη
μεταβατική περίοδο 1.25TC. Τότε μδ = q και η Εξίσωση 5.67 αφαιρεί ουσιαστικά το συντελεστή q
από τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης dEe, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να είναι ίδιες
με αυτές που θα προέκυπταν από γραμμική ανάλυση με βάση το ελαστικό φάσμα (Εξισώσεις 3.8 ή
3.10 αντίστοιχα στις Ενότητες 3.1.2.2 και 3.1.2.4) αντί για το φάσμα σχεδιασμού (Εξισώσεις 5.3).
Πράγματι, αν η γραμμική ελαστική ανάλυση βασίζεται στο ελαστικό φάσμα με q = 1.0, το Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8 ορίζει ότι dE = dEe. Τονίζεται ότι, για γέφυρες πολύ βραχείας περιόδου, η
Εξίσωση 5.3α και ειδικά ο συντελεστής 2/3 στην παρένθεση μπορεί να δώσει αμφισβητήσιμα
αποτελέσματα όσον αφορά τις μετακινήσεις, εφόσον συνδυαστεί με την Εξίσωση 5.67. Το Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8 ορίζει για τέτοιες γέφυρες q = 1.0, ενώ από την Εξίσωση 2.1γ προκύπτει μδ = 1.
Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται απευθείας το ελαστικό φάσμα με q =
1.0, λαμβάνοντας υπόψη το διορθωτικό συντελεστή  αν η απόσβεση δεν είναι 5%.
Ο κανόνας ίσης μετακίνησης, με παραλλαγές όπως είναι η σχέση q--T στις Εξισώσεις 2.1,
είναι μια καλή προσέγγιση για τον υπολογισμό της συνολικής απαιτούμενης μετακίνησης σε ένα
διγραμμικό μονοβάθμιο σύστημα, ακόμα κι αν πρόκειται για ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα.
Παρ’ όλα αυτά, η γενικευμένη εφαρμογή του ακόμα και για τις μετακινήσεις των κόμβων ή τις
παραμορφώσεις των μελών, απλά και μόνο επειδή έχουν δευτερεύουσα σημασία στον
αντισεισμικό σχεδιασμό με βάση τις δυνάμεις, χρειάζεται περαιτέρω αιτιολόγηση. Σε μια τέτοια
γενίκευση γίνεται η σιωπηρή παραδοχή ότι η απαίτηση ανελαστικών παραμορφώσεων εκτείνεται
σε όλο το δομικό σύστημα. Όντως, σκοπός των κανονισμών είναι να αποφευχθούν οι ανελαστικές
παραμορφώσεις στο φορέα καταστρώματος και να συγκεντρωθούν στα βάθρα. Στα [23, 33]
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συγκρίνονται οι απαιτούμενες σεισμικές παραμορφώσεις (δηλ. καμπυλότητες στο φορέα
καταστρώματος, γωνίες στροφής χορδής στα άκρα των βάθρων) που προέκυψαν από εκατοντάδες
μη-γραμμικές δυναμικές αναλύσεις με τα αποτελέσματα γραμμικής ανάλυσης χρονοϊστορίας για
απόσβεση 5% σε γέφυρες από σκυρόδεμα με συνεχή φορέα καταστρώματος σχετικά μεγάλου
μήκους, ο οποίος συνδέεται μονολιθικά με τα βάθρα και είναι δεσμευμένος στην εγκάρσια
διεύθυνση στα ακρόβαθρα, αλλά ελεύθερος στη διαμήκη.

Σχήμα 5.11 Λόγος της μέγιστης απαιτούμενης γωνίας στροφής χορδής στα άκρα των βάθρων από
μη-γραμμική δυναμική ανάλυση ως προς αυτήν από ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας σε γέφυρες
που έχουν σχεδιαστεί: (a) κατά τον Ευρωκώδικα 8, με ελάχιστο ποσοστό οπλισμού των βάθρων
1%, (b) με λιγότερη υπεραντοχή στα βάθρα (0.2% ελάχιστος λόγος χάλυβα) [33]

Σχήμα 5.12 Λόγος μέγιστης καμπυλότητας στις διατομές του φορέα καταστρώματος από μηγραμμική δυναμική ανάλυση ως προς αυτήν από ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας σε γέφυρες που
έχουν σχεδιαστεί: (a) κατά τον Ευρωκώδικα 8, με ελάχιστο λόγο οπλισμού των βάθρων 1%, (b) με
λιγότερη υπεραντοχή στα βάθρα (0.2% ελάχιστος λόγος χάλυβα) [33]
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Μελετήθηκαν οκτώ μορφές γεφυρών, με προεντεταμένο φορέα καταστρώματος με κιβωτιοειδή
διατομή τριών ή πέντε ανοιγμάτων, που στηρίζεται σε βάθρα με διάφορες διατομές και περίπου
ίσα ή πολύ διαφορετικά ύψη. Εξετάστηκαν δύο εκδοχές για κάθε γέφυρα: μία σύμφωνα με τις
οδηγίες σχεδιασμού του Ευρωκώδικα 8 και με ελάχιστο ποσοστό οπλισμού των βάθρων 1%, και
μία με πολύ λιγότερη υπεραντοχή στα βάθρα (ελάχιστο ποσοστό χάλυβα 0.2%, σύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα 2). Στη δεύτερη περίπτωση αναπτύσσεται λιγότερη ανελαστική δράση στο φορέα
καταστρώματος, συγκριτικά με το σχεδιασμό κατά τον Ευρωκώδικα 8, αλλά περισσότερη στα
βάθρα. Τα συμπεράσματα είναι τα εξής (βλ. Σχήματα 5.11 και 5.12):
 Όσον αφορά τις κανονικές γέφυρες, προκύπτουν από την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος
απόκρισης για απόσβεση 5% κατά μέσο όρο καλές –ή τουλάχιστον συντηρητικές–
εκτιμήσεις των ανελαστικών παραμορφώσεων (κυρίως) στα βάθρα και στο φορέα
καταστρώματος, ειδικά υπό τη σεισμική δράση στη διαμήκη διεύθυνση. Η ανάλυση αυτή
υποεκτιμά σε γενικές γραμμές τις ανελαστικές παραμορφώσεις που οφείλονται σε εδαφικές
κινήσεις περίπου ίσες ή μικρότερες από τη σεισμική δράση σχεδιασμού, οι οποίες
προκαλούν περιορισμένη μη-γραμμικότητα τόσο στο φορέα καταστρώματος όσο και στα
βάθρα. Αντίθετα τις υπερεκτιμά όταν πρόκειται για ισχυρές κινήσεις που προκαλούν
γενικευμένη ανελαστική δράση στη γέφυρα.
 Η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης υποεκτιμά τις ανελαστικές παραμορφώσεις
που αναπτύσσονται σε γέφυρες με βάθρα πολύ διαφορετικού ύψους, ακόμα και όταν όλα τα
βάθρα έχουν μορφή ζεύγους λεπίδων στο ίδιο ύψος, προκειμένου να έχουν ομοιόμορφη
δυσκαμψία.
 Η ελαστική πρόβλεψη των ανελαστικών παραμορφώσεων συμφωνεί καλύτερα με τη μηγραμμική δυναμική ανάλυση όταν μειώνεται η υπεραντοχή των βάθρων και η ανελαστική
δράση κατανέμεται ομοιόμορφα στο φορέα καταστρώματος και στα βάθρα.
 Ακόμα και υπό εδαφικές κινήσεις μέτριας έντασης η απόθλιψη ή/και η ρηγμάτωση του
φορέα καταστρώματος έχει ως αποτέλεσμα αυτός να παρεκκλίνει από τη γραμμική-
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ελαστική συμπεριφορά. Οι διαμήκεις σεισμικές δράσεις που είναι ισχυρότερες από τη
σεισμική δράση σχεδιασμού μπορούν να προκαλέσουν διαρροή του χαλαρού οπλισμού στην
πλευρά της διατομής απέναντι από τον μεσαίο τένοντα. Όσο μεγαλύτερη είναι η
υπεραντοχή των βάθρων που οφείλεται στον ελάχιστο κατακόρυφο οπλισμό, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η απόκλιση του φορέα καταστρώματος από τη γραμμική
συμπεριφορά. Η διαπίστωση αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τη σύσταση του Ευρωκώδικα 8
να θεωρούνται οι φορείς καταστρώματος από προεντεταμένο σκυρόδεμα ως αρηγμάτωτοι
υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού, καθώς και τη συνήθη πρακτική να μην ελέγχονται οι
φορείς καταστρώματος σε κάμψη για τα σεισμικά εντατική μεγέθη.

5.10 Μη-γραμμική ανάλυση
5.10.1

Πεδίο εφαρμογής της μη-γραμμικής ανάλυσης γεφυρών

Η μη-γραμμική ανάλυση εφαρμόζεται σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για τον
υπολογισμό όλων των σεισμικών εντατικών μεγεθών (όχι μόνο των μετακινήσεων) κατά το
σχεδιασμό:
 «μη κανονικών» πλάστιμων γεφυρών, δηλ. όσων έχουν βάθρα με πολύ διαφορετική
υπεραντοχή, σχεδιασμένα για πλάστιμη συμπεριφορά (βλ. Ενότητα 5.10.2) και
 γεφυρών με φορέα καταστρώματος που εδράζεται σε συσκευές σεισμικής μόνωσης με μηγραμμική συμπεριφορά δύναμης-μετακίνησης.

5.10.2 Εφαρμογή της μη-γραμμικής ανάλυσης σε μη κανονικές πλάστιμες γέφυρες
5.10.2.1

Κριτήριο μη κανονικότητας

Ο αντισεισμικός σχεδιασμός για πλαστιμότητα αποσκοπεί σε μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή
της πλαστιμότητας στις επιδιωκόμενες πλαστικές αρθρώσεις. Εάν η ανάλυση για τη σεισμική
δράση σχεδιασμού είναι ελαστική, ένα πρόσφορο μέτρο της απαιτούμενης τοπικής πλαστιμότητας
είναι ο λόγος έντασης προς αντοχή D/C σε κάμψη, όπου:
 D είναι η ελαστική ροπή κάμψης στο άκρο ενός μέλους λόγω της σεισμικής δράσης
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σχεδιασμού –χωρίς διαίρεση με q– και των φορτίων βαρύτητας της σεισμικής κατάστασης
σχεδιασμού, και
 C είναι η αντίστοιχη ροπή αντοχής.
Εφόσον μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας ίσης μετακίνησης, ο λόγος D/C είναι περίπου ίσος με την
απαιτούμενη τιμή του συντελεστή πλαστιμότητας στροφών χορδής θ στη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού. Για λόγους ευκολίας, η τιμή D στην επιδιωκόμενη θέση σχηματισμού πλαστικής
άρθρωσης i λαμβάνεται ίση με qMEd,i, όπου MEd,i είναι η μέγιστη τιμή της ροπής σχεδιασμού από
την ελαστική ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού με βάση το φάσμα απόκρισης
σχεδιασμού της Ενότητας 3.1.3. Η C λαμβάνεται ίση με την καμπτική αντοχή σχεδιασμού στην ίδια
θέση MRd,i, όπως υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό οπλισμό και το αξονικό φορτίο λόγω των
μη-σεισμικών εντατικών μεγεθών στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού:

 ,i  ri 

Di qM Ed,i

Ci
M Rd,i

(5.70)

Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 χαρακτηρίζει ως «μη κανονική» μια γέφυρα που έχει
σχεδιαστεί για πλαστιμότητα, εφόσον στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού η κατανομή των
απαιτούμενων ανελαστικών παραμορφώσεων στις επιδιωκόμενες πλάστιμες περιοχές των βάθρων
είναι ιδιαίτερα ανομοιόμορφη, επειδή οι υπεραντοχές των βάθρων διαφέρουν κατά πολύ. Γι’ αυτό
ορίζει τον εξής λόγο:
ρ

rmax
rmin

(5.71)

όπου rmax και rmin είναι αντίστοιχα η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή ri μεταξύ όλων των θέσεων όπου
επιδιώκεται σχηματισμός πλαστικής άρθρωσης i. Εάν η τιμή  από την Εξίσωση 5.71 υπερβαίνει το
όριο o (αποτελεί Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρο με συνιστώμενη τιμή 2.0), τότε το Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8 ορίζει τη γέφυρα ως «μη κανονική».
Μια γέφυρα χαρακτηρίζεται ως «μη κανονική» ή «κανονική» ξεχωριστά στη διαμήκη και την
εγκάρσια διεύθυνση. Για λόγους ευκολίας, οι Εξισώσεις 5.70 και 5.71 μπορούν να εφαρμοστούν
στις δύο βασικές διευθύνσεις της διατομής του βάθρου. Η τιμή ri στο κατακόρυφο επίπεδο κάμψης
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(δηλ. κάθετα στα διανύσματα των MEd,i και MRd,i) που είναι πλησιέστερο στην οριζόντια διεύθυνση
που εξετάζεται (διαμήκη ή εγκάρσια) μπορεί να συσχετιστεί με αυτή τη διεύθυνση. Η τιμή MEd,i για
τις δύο βασικές διευθύνσεις του βάθρου προκύπτει συνδυάζοντας τις εντάσεις των δύο οριζόντιων
συνιστωσών είτε μέσω της Εξίσωσης 5.1 είτε μέσω των Εξισώσεων 5.2α και 5.2β.
Προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι γέφυρες όταν παρουσιάζουν πολύ υψηλές ή πολύ
χαμηλές υπεραντοχές (δηλ. τιμές ri) σε πλάστιμα βάθρα μικρής σημασίας, το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να εξαιρούνται ορισμένα βάθρα από τη σύγκριση των ri για τον
προσδιορισμό των rmin και rmax, αρκεί αυτά τα βάθρα να αναλαμβάνουν συνολικά λιγότερο από το
20% της συνολικής σεισμικής τέμνουσας δύναμης στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται.

5.10.2.2

Ανάλυση και σχεδιασμός μη κανονικών πλάστιμων γεφυρών

Εάν μια γέφυρα χαρακτηριστεί «μη κανονική» σε μια οριζόντια διεύθυνση, τα βάθρα με τις
χαμηλότερες τιμές ri δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την ικανότητα πλαστιμότητας που
αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή q που ισχύει για το σχεδιασμό σε αυτή τη διεύθυνση σύμφωνα με τον
Πίνακα 5.1· αντίθετα, τα βάθρα με τις υψηλότερες τιμές ri είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν
εξολοκλήρου. Πιο σημαντικό ακόμα είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη
γραμμική ανάλυση με βάση το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού της Ενότητας 3.1.3 δεν μπορούν να
αποτυπώσουν τη μεγάλη διασπορά της απαιτούμενης πλαστιμότητας των βάθρων, και ως εκ τούτου
η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων είναι αμφισβητήσιμη. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 παραθέτει
μόνο δύο επιλογές για τέτοιες γέφυρες:
1. Να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός με βάση γραμμική ανάλυση και το φάσμα απόκρισης
σχεδιασμού της Ενότητας 3.1.3, χρησιμοποιώντας όμως μια μειωμένη τιμή του συντελεστή
q:
q q
r

ρ

o

ρ

 1.0

(5.72)

όπου ο λόγος  προκύπτει από την Εξίσωση 5.71 και o είναι η οριακή του τιμή (Εθνικά
Προσδιοριζόμενη Παράμετρος με συνιστώμενη τιμή 2.0), ή
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2. Να σχεδιαστεί η γέφυρα σύμφωνα με μία από τις δύο μη-γραμμικές μεθόδους ανάλυσης που
παρουσιάστηκαν στις Ενότητες 5.10.3 ή 5.10.4.
Η πρώτη επιλογή είναι πολύ πιο βολική για τον μέσο μελετητή. Άλλωστε, εάν η γέφυρα
χαρακτηριστεί «μη κανονική» σε μία μόνο οριζόντια διεύθυνση, τότε η μείωση του συντελεστή q
αφορά μόνο τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Η δεύτερη επιλογή είναι πιο επίπονη, και απαιτεί πιο
εξειδικευμένες γνώσεις και υπολογιστικά εργαλεία. Εφόσον όμως εφαρμοστεί σωστά, καταλήγει σε
έναν πιο ισορροπημένο και οικονομικό σχεδιασμό.
5.10.3 Μη-γραμμική δυναμική ανάλυση
Δεδομένων των εγγενών περιορισμών της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης, επιλέγεται η δυναμική
της εκδοχή (ανάλυση χρονοϊστορίας) για τη μη-γραμμική ανάλυση γεφυρών. Στην πράξη
εφαρμόζεται περισσότερο σε γέφυρες με σεισμική μόνωση και/ή με συσκευές απορρόφησης
ενέργειας, διότι η απόκριση ελέγχεται από λίγες συσκευές με σύνθετη, έντονα μη-γραμμική
συμπεριφορά δύναμης-μετακίνησης και απορρόφησης ενέργειας, η οποία συχνά χαρακτηρίζει τη
συγκεκριμένη συσκευή και μόνο. Εφαρμόζεται ενίοτε και σε γέφυρες με πλάστιμα βάθρα· επιτρέπει
να εντοπιστεί η πιθανή θέση όπου θα σχηματιστούν πλαστικές αρθρώσεις υπό τη σεισμική δράση
σχεδιασμού και να εκτιμηθούν οι αναμενόμενες μέγιστες μη-γραμμικές ή παραμένουσες
παραμορφώσεις, καθώς και η κατανομή των δυνάμεων στο τμήμα του συστήματος που ελέγχεται
από τις δυνάμεις – περιλαμβανομένης της θεμελίωσης.
Η μη-γραμμική δυναμική ανάλυση δεν απαιτεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων και κατά
προσέγγιση η μη-γραμμική σεισμική απαίτηση για το σύνολο (βλ. Ενότητα 5.10.4.3 για τη
«μετακίνηση-στόχο» στη μη-γραμμική στατική ανάλυση). Οι απαιτήσεις μετακινήσεων για το
σύνολο ορίζονται κατά την ανάλυση της απόκρισης. Αντίθετα με την ιδιομορφική ανάλυση
φάσματος απόκρισης ή τη μη-γραμμική στατική ανάλυση, από τις οποίες προκύπτουν μόνο
εκτιμήσεις της μέγιστης απόκρισης (με στατιστικά μέσα, όπως οι κανόνες SRSS και CQC), οι
μέγιστες αποκρίσεις που υπολογίζονται με τη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση είναι ακριβείς,
λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τους περιορισμούς στην αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα
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μιας μη-γραμμικής προσομοίωσης της κατασκευής. Τα μοναδικά της μειονεκτήματα είναι ότι είναι
μια πολύπλοκη μέθοδος ανάλυσης και ότι τα αποτελέσματα επηρεάζονται από την επιλογή των
εδαφικών κινήσεων που εισάγονται ως δεδομένα.
Σε μια μη-γραμμική δυναμική ανάλυση, η σεισμική δράση εκφράζεται με τη μορφή
χρονοϊστοριών (επιταχυνσιογραφημάτων) της εδαφικής κίνησης. Οι σχετικές απαιτήσεις που
αναφέρονται

στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 όσον

αφορά τον ελάχιστο

αριθμό

επιταχυνσιογραφημάτων και τη συμβατότητά τους –κατά μέσο όρο, αλλά και μεμονωμένα– με το
ελαστικό φάσμα απόκρισης για απόσβεση 5% που ορίζει τη σεισμική δράση παρουσιάστηκαν
αναλυτικά στην Ενότητα 3.1.4.
Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2], πρέπει να πραγματοποιείται ιδιομορφική
ανάλυση φάσματος απόκρισης παράλληλα με τη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση, προκειμένου να
διασταυρώνονται τα αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις που η μη-γραμμική δυναμική ανάλυση
θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος, δηλαδή αν η γέφυρα περιλαμβάνει συσκευές σεισμικής
μόνωσης και/ή απορρόφησης ενέργειας ή χαρακτηρίζεται μη κανονική πλάστιμη, σύμφωνα με τα
κριτήρια της Ενότητας 5.10.2.1, τότε το [2] επιτρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα
αποτελέσματα της μη-γραμμικής δυναμικής ανάλυσης, ανεξάρτητα αν είναι πιο ευνοϊκά –δηλαδή
λιγότερο συντηρητικά– από αυτά της ιδιομορφικής ανάλυσης φάσματος απόκρισης. Σε περίπτωση
όμως που, σύμφωνα με το [2], επιτρέπεται η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης, τότε δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ευνοϊκότερα αποτελέσματα της μη-γραμμικής ανάλυσης στη θέση
αυτών της ανάλυσης φάσματος απόκρισης.
Σημειώνεται ότι, παρόλο που κύριος στόχος της είναι ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της μηγραμμικής ανάλυσης, η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης που περιγράφηκε στην
προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται εκ των προτέρων, προκειμένου να υποδείξει τα μέλη ή
τις περιοχές της γέφυρας που είναι πιθανό να εισέλθουν στη μη-γραμμική περιοχή υπό τη σεισμική
δράση σχεδιασμού. Όπως τονίστηκε στην Ενότητα 5.10.5, η μη-γραμμική προσομοίωση για την
πραγματοποίηση μη-γραμμικής ανάλυσης, ειδικά δυναμικής, πρέπει να περιορίζεται στον ελάχιστο
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δυνατό αριθμό μελών και περιοχών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αριθμητικές δυσκολίες
και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης
βοηθά να εντοπιστούν τα μέλη εκείνα και οι περιοχές που θα παραμείνουν σίγουρα ελαστικά, και
άρα μπορούν να εξαιρεθούν από τη μη-γραμμική προσομοίωση.

5.10.4 Μη-γραμμική στατική ανάλυση
5.10.4.1

Εισαγωγή και πεδίο εφαρμογής

Η μη-γραμμική στατική ανάλυση (κοινώς ανάλυση «pushover») πραγματοποιείται υπό σταθερά
φορτία βαρύτητας και μονοτονικά αυξανόμενες οριζόντιες δυνάμεις, οι οποίες εφαρμόζονται στις
θέσεις όπου συγκεντρώνονται οι μάζες στο προσομοίωμα προκειμένου να προσομοιωθούν οι
δυνάμεις αδράνειας που προκαλούνται από μία μόνο οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης. Η
μέθοδος αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια προέκταση της «ισοδύναμης» στατικής μεθόδου ανάλυσης
στη μη-γραμμική περιοχή. Μπορεί να εφαρμοστεί για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής
δράσης, αλλά όχι για την κατακόρυφη.
Ο ρόλος της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 εξαρτάται από
την καμπύλη δύναμης-μετακίνησης (ονομάζεται και «καμπύλη ικανότητας»), η οποία συνδέει την
τέμνουσα βάσης σε μια συγκεκριμένη οριζόντια διεύθυνση με μια ισοδύναμη μετακίνηση ή τη
μετακίνηση ενός χαρακτηριστικού σημείου της γέφυρας στην ίδια διεύθυνση με τη δύναμη. Αυτή η
καμπύλη υπολογίζεται τουλάχιστον έως μια συγκεκριμένη τιμή μετακίνησης, τη «μετακίνησηστόχο», που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη συνιστώσα της σεισμικής δράσης σχεδιασμού στην
οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται. Καθώς διαμορφώνεται η καμπύλη, ακολουθείται η σειρά με
την οποία σχηματίζονται οι πλαστικές αρθρώσεις, η επακόλουθη ανακατανομή των εσωτερικών
δυνάμεων σε όλη τη γέφυρα και η εξέλιξη των απαιτούμενων στροφών στις πλαστικές αρθρώσεις
έως τη μετακίνηση-στόχο. Οι τελικές τιμές των απαιτούμενων στροφών στις αρθρώσεις (δηλ. όταν
επιτευχθεί η μετακίνηση-στόχος) χρησιμοποιούνται για να αποτιμηθεί η επίδοση της γέφυρας υπό
τη σεισμική δράση σχεδιασμού στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται.
Δεδομένου ότι η μη-γραμμική στατική ανάλυση είναι απλή και διαισθητικά κατανοητή, και
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επιπλέον διατίθεται ως επιλογή σε πολλά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι επίσης
δημοφιλής. Οι περιορισμοί της ωστόσο είναι γνωστοί· εκτιμάται ότι θα αντικατασταθεί εν καιρώ
από τη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση, όταν θα είναι ευρέως διαθέσιμο αξιόπιστο λογισμικό.

5.10.4.2

Κατανομές οριζόντιων δυνάμεων στη μη-γραμμική στατική ανάλυση

Η μη-γραμμική στατική ανάλυση αναπτύχθηκε αρχικά για δισδιάστατη ανάλυση· έτσι
χρησιμοποιείται και στις μέρες μας. Ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε τρισδιάστατα
προσομοιώματα, οι οριζόντιες δυνάμεις προσομοιώνουν τις δυνάμεις αδράνειας που οφείλονται
στην οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης είτε στη διαμήκη είτε στην εγκάρσια διεύθυνση
της γέφυρας: κατά τη μη-γραμμική στατική ανάλυση δυνάμεις Fi ασκούνται στις μάζες mi μόνο στη
διεύθυνση της συγκεκριμένης συνιστώσας και παραμένουν ανάλογες με μια συγκεκριμένη
κατανομή μετακινήσεων i σε αυτή τη διεύθυνση:
Fi  mi  i

(5.73)

Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, η μη-γραμμική στατική ανάλυση πρέπει να
πραγματοποιείται και για τις δύο κατανομές οριζόντιων φορτίων που ακολουθούν:
1. Την ομοιόμορφη κατανομή κατά μήκος του φορέα καταστρώματος, η οποία αντιστοιχεί σε
ομοιόμορφες οριζόντιες επιταχύνσεις σε μία διεύθυνση, δηλ. i = 1 στην Εξίσωση 5.73
καθ’ όλο το μήκος του φορέα καταστρώματος.
2. Την κατανομή που διαμορφώνεται με βάση την πρώτη ιδιομορφή, όπου το i από την
Εξίσωση 5.73 ακολουθεί τη μορφή των οριζόντιων μετακινήσεων για την ιδιομορφή με τη
μεγαλύτερη συμμετέχουσα μάζα στην οριζόντια διεύθυνση που εξετάζεται. Ακόμα και όταν
αυτή η ιδιομορφή δεν είναι αμιγώς μεταφορική, η κατανομή του i και των οριζόντιων
δυνάμεων Fi αναφέρεται μόνο στη διεύθυνση της συνιστώσας της σεισμικής δράσης που
εξετάζεται.
Τα παραπάνω ισχύουν για την κατανομή των δυνάμεων που ασκούνται κατά μήκος του φορέα
καταστρώματος. Και στις δύο περιπτώσεις η κατανομή των δυνάμεων καθ’ ύψος του βάθρου
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εξακολουθεί να υπολογίζεται από την Εξίσωση 5.73, με το i ωστόσο να λαμβάνεται με σχήμα
«ανεστραμμένου τριγώνου» καθ’ ύψος του βάθρου (δηλ. μίας διεύθυνσης, με γραμμική παρεμβολή
από το μηδέν στη βάση του βάθρου έως την αντίστοιχη μετακίνηση του φορέα καταστρώματος
στην κορυφή του βάθρου).
Επιλέγεται το πιο δυσμενές αποτέλεσμα της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης που προκύπτει
από τις δύο κατανομές οριζόντιων δυνάμεων (την ομοιόμορφη και την κατανομή με βάση την
πρώτη ιδιομορφή). Εκτός εάν υπάρχει τέλεια συμμετρία ως προς έναν άξονα κάθετο σε αυτόν της
συνιστώσας της σεισμικής δράσης που εξετάζεται, κάθε κατανομή οριζόντιων δυνάμεων πρέπει να
εφαρμόζεται και με θετική και με αρνητική φορά. Τελικά χρησιμοποιείται το δυσμενέστερο
αποτέλεσμα απ’ όλες τις αναλύσεις.

5.10.4.3

«Μετακίνηση-στόχος»

Αντίθετα με τη γραμμική ελαστική ανάλυση ή τη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση, από τις οποίες
προκύπτει κατευθείαν η μέγιστη τιμή των μεγεθών απόκρισης για έναν δεδομένο σεισμό (δηλ. των
σεισμικών εντάσεων), από τη μη-γραμμική στατική ανάλυση προκύπτει μόνο η «καμπύλη
ικανότητας» της γέφυρας και οι εντάσεις πρέπει να υπολογιστούν ξεχωριστά. Αυτό
πραγματοποιείται με βάση τη μέγιστη μετακίνηση που προκαλεί ο σεισμός στο «σημείο αναφοράς»
της γέφυρας, η οποία ονομάζεται «μετακίνηση-στόχος». Ως «σημείο αναφοράς» ορίζεται ο κόμβος
του προσομοιώματος που βρίσκεται πλησιέστερα στο κέντρο μάζας του φορέα καταστρώματος.
Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, η «μετακίνηση-στόχος» υπολογίζεται βάσει του
«κανόνα ίσης μετακίνησης»: η «μετακίνηση-στόχος» λαμβάνεται ίση με τη μέγιστη μετακίνηση
του «σημείου αναφοράς» που προκύπτει από την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης της
γέφυρας για απόσβεση 5% για ταυτόχρονη εφαρμογή και των δύο οριζόντιων συνιστωσών της
σεισμικής δράσης σχεδιασμού. Οι μετακινήσεις λόγω των δύο συνιστωσών συνδυάζονται μέσω της
Εξίσωσης 5.1 ή μέσω των Εξισώσεων 5.2α και 5.2β. Καθότι η μη-γραμμική στατική ανάλυση
πραγματοποιείται ξεχωριστά στη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση, ως «μετακίνηση-στόχος»
για την ανάλυση στη διαμήκη διεύθυνση λαμβάνεται η συνισταμένη της μέγιστης μετακίνησης του
180

«σημείου αναφοράς» σε αυτή τη διεύθυνση σύμφωνα με την Εξίσωση 5.1. Εάν οι μετακινήσεις
συνδυαστούν μέσω των Εξισώσεων 5.2α και 5.2β, χρησιμοποιείται η μέγιστη τιμή που προκύπτει
από τις δύο αυτές εξισώσεις για τη μετακίνηση του «σημείου αναφοράς» στη διαμήκη διεύθυνση.
Ομοίως και για τη μη-γραμμική στατική ανάλυση στην εγκάρσια διεύθυνση. Οι ανελαστικές
παραμορφώσεις και δυνάμεις που προκύπτουν από τη μη-γραμμική στατική ανάλυση και
αντιστοιχούν στη «μετακίνηση-στόχο» λαμβάνονται ως εντάσεις σε τοπικό επίπεδο λόγω της
οριζόντιας συνιστώσας της σεισμικής δράσης σχεδιασμού στη διεύθυνση που πραγματοποιείται η
μη-γραμμική στατική ανάλυση, συνυπολογίζοντας την επίδραση της κάθετης συνιστώσας της
σεισμικής δράσης.

5.10.4.4

Επιδράσεις των ανώτερων ιδιομορφών

Η μη-γραμμική στατική ανάλυση με κατανομή δυνάμεων κατά την Εξίσωση 5.73 λαμβάνει υπόψη
τις επιδράσεις μίας μόνο κανονικής ιδιομορφής, και για την ακρίβεια μόνο στο βαθμό που οι
κατανομές δυνάμεων κατά μήκος του φορέα καταστρώματος σύμφωνα με την Εξίσωση 5.73 και η
κατανομή «ανεστραμμένου τριγώνου» καθ’ ύψος των βάθρων προσεγγίζουν ικανοποιητικά το
σχήμα της ιδιομορφής. Παρόλο που η συμβολή των ανώτερων ιδιομορφών στις οριζόντιες
μετακινήσεις του «σημείου αναφοράς» λαμβάνεται υπόψη μέσω της «μετακίνησης-στόχου»,
μπορεί να παραβλεφθεί η επίδρασή τους στις ανελαστικές παραμορφώσεις. Αν η επίδραση της
μάζας των βάθρων είναι μικρή, τότε η μη-γραμμική στατική ανάλυση με βάση μία ιδιομορφή είναι
αρκετά ακριβής στη διαμήκη διεύθυνση μιας σχεδόν ευθύγραμμης γέφυρας. Ενδέχεται να είναι
επαρκής και για την εγκάρσια διεύθυνση, εφόσον ο φορέας καταστρώματος είναι σχετικά
δύσκαμπτος συγκριτικά με τα βάθρα και τα βάθρα παρέχουν σχετικά ομοιόμορφη οριζόντια
δέσμευση στο φορέα. Αντίθετα, δε θεωρείται επαρκής αν ένα ή περισσότερα βάθρα είναι πολύ πιο
δύσκαμπτα και/ή ισχυρά από τα υπόλοιπα.
Στο [23] συγκρίνονται σεισμικές παραμορφώσεις που προέκυψαν από εκατοντάδες μηγραμμικές δυναμικές αναλύσεις με τα αποτελέσματα μη-γραμμικών στατικών αναλύσεων με βάση
μία ιδιομορφή κατά τον Ευρωκώδικα 8, που πραγματοποιήθηκαν σε οκτώ γέφυρες με τρία ή πέντε
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ανοίγματα και συνεχή φορέα καταστρώματος μονολιθικά συνδεδεμένο με τα βάθρα, δεσμευμένο
εγκάρσια στα ακρόβαθρα αλλά ελεύθερο να ολισθαίνει στη διαμήκη διεύθυνση (βλ. Ενότητα 5.9).
Διαπιστώθηκε ότι οι προβλέψεις της μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης με βάση μία ιδιομορφή για
τις στροφές χορδής στα άκρα των βάθρων ήταν κατά μέσο όρο σχετικά συντηρητικές, με εξαίρεση
αυτές για μη κανονικές γέφυρες με βάθρα που έχουν διατομή μορφής ζεύγους λεπίδων στο ίδιο
ύψος, προκειμένου να έχουν ομοιόμορφη δυσκαμψία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μη-γραμμική
στατική ανάλυση με βάση μία ιδιομορφή υποεκτιμά σημαντικά τις στροφές χορδής στα βάθρα,
ειδικά στην εγκάρσια διεύθυνση της σεισμικής δράσης. Από την άλλη, αυτή η μέθοδος ανάλυσης
υποεκτιμά σημαντικά και συστηματικά τις καμπυλότητες του φορέα καταστρώματος, ανεξάρτητα
από τη διεύθυνση της σεισμικής δράσης ή την κανονικότητα της γέφυρας. Έχει όντως διαπιστωθεί
στα [23, 33] ότι οι απαιτούμενες ανελαστικές παραμορφώσεις υπολογίζονται πολύ καλύτερα από
τη γραμμική ελαστική ανάλυση φάσματος απόκρισης για απόσβεση 5% παρά από τη μη-γραμμική
στατική ανάλυση με βάση μία ιδιομορφή.
Οι Chopra και Goel [34, 35] προτείνουν την «ιδιομορφική μη-γραμμική στατική ανάλυση»
προκειμένου να συμπεριληφθούν οι επιδράσεις των ανώτερων ιδιομορφών σε πολυώροφα κτίρια.
Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, πραγματοποιείται ξεχωριστή μη-γραμμική στατική ανάλυση για κάθε
σημαντική ιδιομορφή, με ταυτόχρονη δράση των φορτίων βαρύτητας σε κάθε ιδιομορφή. Η
κατανομή οριζόντιων δυνάμεων i στην Εξίσωση 5.73 ακολουθεί το σχήμα της ιδιομορφής. Τα
ιδιομορφικά αποτελέσματα όσον αφορά τις μετακινήσεις του συνόλου (δηλ. τις σχετικές οριζόντιες
μετακινήσεις στα άκρα των μελών που βρίσκονται σε διαφορετικές οριζόντιες στάθμες)
συνδυάζονται μέσω των κανόνων SRSS ή CQC, λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιομορφικούς
συντελεστές συμμετοχής. Οι τοπικές παραμορφώσεις των μελών, όπως οι στροφές πλαστικών
αρθρώσεων, δεν ορίζονται συνδυάζοντας μέσω των κανόνων SRSS ή CQC τα ιδιομορφικά
αποτελέσματα, αλλά με βάση τις μετακινήσεις του συνόλου που έχουν υπολογιστεί από αυτούς
τους κανόνες και εφαρμόζοντας έναν ειδικό για κάθε περίπτωση μετασχηματισμό των
μετακινήσεων του συνόλου σε παραμορφώσεις σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, οι δυνάμεις που
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ασκούνται στα μέλη υπολογίζονται από τις τοπικές παραμορφώσεις τους μέσω της καταστατικής
σχέσης των μη-γραμμικών μελών που χρησιμοποιείται στη μη-γραμμική στατική ανάλυση.
Παρατηρήθηκε στο [36] ότι από την ιδιομορφική μη-γραμμική στατική ανάλυση γεφυρών
προκύπτουν μέγιστες μετακινήσεις που συμφωνούν με αυτές που προκύπτουν από τη μη-γραμμική
δυναμική ανάλυση, αλλά, τουλάχιστον στην εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας, υποεκτιμώνται οι
ανελαστικές παραμορφώσεις των βάθρων, ορισμένες φορές μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Για την
ώρα πάντως ο μέσος μελετητής δεν είναι εξοικειωμένος με τη μη-γραμμική στατική ανάλυση, η
οποία δεν είναι διαθέσιμη σε πολλά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
5.10.5 Προσομοίωση για μη-γραμμική ανάλυση
Δεδομένου ότι το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί να πραγματοποιείται ιδιομορφική ανάλυση
φάσματος απόκρισης παράλληλα με τη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση (βλ. Ενότητα 5.10.3), για
να είναι συμβατή η στατική με τη δυναμική ανάλυση είναι απαραίτητο η προσομοίωση να είναι
συμβατή όσον αφορά τη γραμμική περιοχή: η προσομοίωση για τη μη-γραμμική ανάλυση πρέπει
να είναι προέκταση της γραμμικής ανάλυσης στη μετελαστική περιοχή. Άλλωστε, εάν η κατασκευή
δεν εισέρχεται στη μη-γραμμική περιοχή κατά τη σεισμική απόκριση, τότε η μη-γραμμική ανάλυση
απλοποιείται σε γραμμική. Η συμβατότητα δε συνεπάγεται το ίδιο επίπεδο διακριτοποίησης·
σημαίνει, κατά βάση, ίδια δυσκαμψία (δηλ. να χρησιμοποιείται στη μη-γραμμική ανάλυση έως το
σημείο διαρροής μια σταθερή δυσκαμψία ίση με την ενεργό ελαστική δυσκαμψία που προβλέπεται
στις Ενότητες 5.8.1 και 5.8.3).
Εάν η γέφυρα περιλαμβάνει συσκευές για σεισμική μόνωση και/ή απορρόφηση ενέργειας, τότε
η ανωδομή και η υποδομή συμπεριφέρονται ελαστικά. Οπότε αυτό το μέρος του συστήματος
μπορεί κάλλιστα να προσομοιωθεί ως γραμμικό και η μη-γραμμική προσομοίωση να περιοριστεί
στις συσκευές μόνωσης και απορρόφησης ενέργειας (λαμβάνοντας υπόψη την υστερητική
συμπεριφορά τους, σε περίπτωση που η ανάλυση είναι δυναμική). Ο φορέας καταστρώματος μιας
γέφυρας με πλάστιμα βάθρα (ή ακόμα και πασσάλους) μπορεί να προσομοιωθεί ως γραμμικός,
όταν σχεδιάζεται να παραμείνει ελαστικός. Εφόσον η μη-γραμμική προσομοίωση περιορίζεται σε
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λίγα μέλη-κλειδιά και η υπόλοιπη γέφυρα θεωρείται ελαστική, τότε η αριθμητική σταθερότητα της
μη-γραμμικής ανάλυσης βελτιώνεται, διότι, όταν τα μη-γραμμικά στοιχεία είναι λίγα, τότε σε μια
ανάλυση που περιλαμβάνει εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες χρονικά βήματα και ενδεχομένως
επαναλήψεις σε κάθε βήμα, είναι λιγότερο πιθανό μια αδυναμία σύγκλισης σε τοπικό επίπεδο να
γενικευτεί σε μια συνολική αστάθεια στην απόκριση. Σημειώνεται ότι ενδεχόμενα σφάλματα στα
μεγέθη της τοπικής ή της συνολικής απόκρισης λόγω αριθμητικών προβλημάτων δεν είναι
προφανή, ιδίως στους άπειρους μελετητές. Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος αριθμητικών
προβλημάτων, ο αριθμός μη-γραμμικών στοιχείων και η πολυπλοκότητα του μη-γραμμικού
προσομοιώματος πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Βεβαίως, ο μελετητής καλείται να
επιβεβαιώσει στο τέλος ότι τα τμήματα του συστήματος που προσομοιώθηκαν ως γραμμικά
παραμένουν εντός της ελαστικής περιοχής. Αξίζει να επαναληφθεί σε αυτό το σημείο το τελικό
συμπέρασμα της Ενότητας 5.9: εάν η πλαστική περιοχή ενός προεντεταμένου φορέα
καταστρώματος ορίζεται από την απόθλιψη ή τη διαρροή στους τένοντες, τότε, εφόσον ο φορέας
συνδέεται άκαμπτα με τα βάθρα, ενδέχεται να συμπεριφερθεί ανελαστικά ακόμα και υπό σεισμικές
δράσεις μέτριας έντασης.
Τα προσομοιώματα που χρησιμοποιούνται για μη-γραμμική ανάλυση πλάστιμων γεφυρών
πρέπει να περιλαμβάνουν την αντοχή διαρροής των πλάστιμων μελών και το μονοτονικό τμήμα
που ακολουθεί. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κράτυνση μετά τη διαρροή (όπως ισχύει για τα
μέλη από σκυρόδεμα σε κάμψη και για τα μέλη από χάλυβα ή τα σύμμικτα μέλη σε κάμψη,
διάτμηση ή εφελκυσμό), θεωρώντας έστω σταθερό λόγο κράτυνσης μετά τη διαρροή. Η
μετελαστική μείωση της αντοχής (π.χ. συνδέσμων από χάλυβα σε θλίψη) πρέπει να
προσομοιώνεται με αρνητική δυσκαμψία μετά τη διαρροή. Τονίζεται ότι παρατηρείται σημαντική
μείωση της αντοχής ακόμα και σε πλάστιμους μηχανισμούς όταν πλησιάζουν την παραμόρφωση
αστοχίας υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Από την άλλη, οι απαιτούμενες παραμορφώσεις πλάστιμων
μελών λόγω της σεισμικής δράσης σχεδιασμού απέχουν κατά πολύ από την παραμόρφωση
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αστοχίας, οπότε δε χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη στην προσομοίωση η μείωση αντοχής υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Οι κανόνες υστέρησης που περιγράφουν τη συμπεριφορά δύναμης-μετακίνησης σε
μετελαστικούς κύκλους αποφόρτισης και επαναφόρτισης πρέπει να αντικατοπτρίζουν ρεαλιστικά
την απορρόφηση ενέργειας στο εύρος τιμών της μετακίνησης που προκαλείται στο μέλος από τη
σεισμική δράση σχεδιασμού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις συσκευές τροποποίησης της
απόκρισης (περιλαμβανομένων των μονάδων σεισμικής μόνωσης) που διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην απορρόφηση ενέργειας.
Τα μη-γραμμικά προσομοιώματα πρέπει να βασίζονται στις μέσες τιμές αντοχής των υλικών,
οι οποίες είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες ονομαστικές τιμές. Σημειώνεται ότι η χρήση των
μέσων τιμών για τις ιδιότητες των υλικών δεν είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά της μηγραμμικής ανάλυσης: η γραμμική ανάλυση βασίζεται στις μέσες τιμές των μέτρων ελαστικότητας,
που είναι οι μόνες ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της (ενεργού)
ελαστικής δυσκαμψίας. Για τη μέση αντοχή των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μια
καινούρια κατασκευή, το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 παραπέμπει στους Ευρωκώδικες για κάθε
δομικό υλικό. Εκεί όμως δίνεται μόνο η μέση αντοχή του σκυροδέματος, η οποία θεωρείται στον
Ευρωκώδικα 2 μεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική αντοχή fck κατά 8 MPa. Σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία που προέρχονται από όλη την Ευρώπη, συνιστάται μια μέση τιμή της αντοχής διαρροής
του χάλυβα περίπου 15% μεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική ή την ονομαστική τιμή fyk [37]. Για
το χάλυβα οπλισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται, αντί γι’ αυτή την τιμή, δεδομένα που ισχύουν σε
τοπικό επίπεδο, εφόσον είναι γνωστά. Το ίδιο ισχύει και για το δομικό χάλυβα: δεδομένου ότι
υπάρχει ένας σχετικά μικρός αριθμός κατασκευαστών που εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος της
Ευρώπης, συνιστάται να χρησιμοποιείται ως πηγή στατιστικών στοιχείων ο πιθανότερος
προμηθευτής χάλυβα.
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6

Έλεγχος και διαμόρφωση λεπτομερειών των στοιχείων της γέφυρας για σεισμική
αντίσταση

6.1

Εισαγωγή

Οι κανόνες για τον έλεγχο της αντοχής των στοιχείων και της πλαστιμότητας της γέφυρας συνολικά
που αναφέρονται στην Ενότητα 5 στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2], καθώς και οι κανόνες για τη
διαμόρφωση των λεπτομερειών των στοιχείων για τοπική πλαστιμότητα στην Ενότητα 6 αναλύουν
λεπτομερώς και υλοποιούν τα κριτήρια συμμόρφωσης με την απαίτηση αποφυγής κατάρρευσης
που αναφέρονται στην Ενότητα 2 καθώς και στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Οδηγού για τον
μελετητή. Οι κανόνες αυτοί είναι διαφορετικοί για πλάστιμες ή μερικώς πλάστιμες γέφυρες. Για
γέφυρες με σεισμική μόνωση ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται στην Ενότητα
7 στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 και αναλύονται περαιτέρω, σε ξεχωριστά παραδείγματα, σε
αυτόν τον Οδηγό για τον μελετητή.
Προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητοί και να συγκριθούν πιο αποτελεσματικά οι
κανόνες που ισχύουν για τις δύο επιλογές σχεδιασμού (για πλάστιμη και μερικώς πλάστιμη
συμπεριφορά), παρουσιάζονται εδώ υπό μορφή πίνακα (βλ. Πίνακα 6.1). Αρχικά αναφέρονται
κάποιες γενικές παρατηρήσεις και έννοιες, καθώς και η λογική που διέπει ορισμένους κανόνες και
διαδικασίες ελέγχου.

6.2

Συνδυασμός δράσεων με τη σεισμική δράση σχεδιασμού

Τόσο σε τοπικό επίπεδο (για τον έλεγχο μελών και διατομών) όσο και σε γενικό επίπεδο (για τον
υπολογισμό των μαζών), η σεισμική δράση σχεδιασμού συνδυάζεται με άλλες δράσεις όπως
ορίζεται στο EN 1990:2002 «Βάσεις σχεδιασμού» [5] για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού και
αναλύεται ειδικά για τις γέφυρες στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8. Συμβολικά αυτός ο συνδυασμός
ορίζεται ως:
Ed = Gk"+"Pk"+"AEd"+"21Q1k"+"Q2
όπου:
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(6.1)

Πίνακας 6.1: Κανόνες για τη διαστασιολόγηση και τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των βάθρων
και του φορέα καταστρώματος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8
Μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά
Πλάστιμη συμπεριφορά
q ≤ 1.5 (βλ. Πίνακα 5.1)
q ≥ 1.5 (βλ. Πίνακα 5.1)
Περιορισμοί για τις ράβδους οπλισμού
εντός κρίσιμων περιοχών
Κατηγορία B ή C του Ευρωκώδικα 2
Κατηγορία C του Ευρωκώδικα 2
εκτός κρίσιμων περιοχών
Κατηγορία B ή C του Ευρωκώδικα 2
Έλεγχος και διαστασιολόγηση του φορέα καταστρώματος για την ΟΚΑ
ΟΚΑ σε κάμψη
MGd + MAd (1) ≤ Myd (2)
MGd + aCDMAd (1), (3) ≤ Myd (2)
(1)
(4)
ΟΚΑ σε διάτμηση
VGd + qVAd ≤ VRd/Bd1
VGd + aCDVAd (1), (3) ≤ VRd/Bd (5)
Έλεγχος και διαστασιολόγηση των βάθρων για την ΟΚΑ σε κάμψη
εντός κρίσιμων περιοχών
MGd + MAd + ΔM2nd-order (1), (6) ≤ MRd (7)
MGd + MAd + ΔM2nd-order (1), (6) ≤ MRd (7)
εκτός κρίσιμων περιοχών
MC ≤ MRd (7), (8)
Έλεγχος και διαστασιολόγηση των βάθρων για την ΟΚΑ σε διάτμηση
εντός κρίσιμων περιοχών
VGd + aCDVAd (1), (3) ≤ VRd,o/Bd (9)
VGd + qVAd (1) ≤ VRd/Bd1 (4)
εκτός κρίσιμων περιοχών
VGd + aCDVAd (1), (3) ≤ VRd/Bd (5)
Διαμόρφωση των λεπτομερειών των υποστυλωμάτων για πλαστιμότητα σε μήκος Lh πέρα από την κρίσιμη περιοχή
Μήκος Lh από την ακραία διατομή όπου απαιτείται οπλισμός για περίσφιγξη και αποφυγή λυγισμού:
Lh = max[hc; Ls/5] (10), (11), (12), (13)
ηk = ΝEd/Acfck  0.3
Lh = 0.3LsMRd/(1.3MEd) (10), (11)
Lh = 1.5max[hc; Ls/5] (10), (11), (12), (13)
0.3 < ηk  0.6
(14)
(15), (16)
Εγκάρσιος οπλισμός
για περίσφιγξη
:
μέγιστη απόσταση συνδετήρων καθ’
 min(hc; bc)/5 ή Dc/5 (13)
ύψος του βάθρου
ορθογωνικοί και μονοσκελείς
≥ 0.28ηkAc/Acc+0.13(L-0.01)fyd/fcd (19) ≥ 0.37ηkAc/Acc+0.13(L-0.01)fyd/fcd (19)
συνδετήρες: μηχανικό ποσοστό σε κάθε
≥ 0.08
≥ 0.12
διεύθυνση Asw/(shbc)(fyd/fcd) (17)
κυκλικοί ή σπειροειδείς συνδετήρες:
> 0.39ηkAc/Acc+0.18(L-0.01)fyd/fcd (19) > 0.52ηkAc/Acc+0.18(L-0.01)fyd/fcd (19)
ογκομετρικό μηχανικό ποσοστό
≥ 0.12
≥ 0.18
4Asp/(shDsp)(fyd/fcd) (18)
απόσταση μεταξύ κατακόρυφων
 200 mm,
ράβδων που συγκρατούνται εγκάρσια
 min(hc; bc)/3 (13)
μεταξύ Lh και 2Lh από την ακραία
ήμισυ του οπλισμού περίσφιγξης που
διατομή
τοποθετείται εντός του Lh
(14)
Εγκάρσιος οπλισμός
για τη δέσμευση των κατακόρυφων ράβδων έναντι λυγισμού:
μέγιστη απόσταση συνδετήρων καθ’
 dbL, όπου  = 2.5ftk/fyk+2.25, με  ≥ 5,   6 (20)
ύψος του βάθρου
εμβαδό σκελών συνδετήρων ανά μέτρο
ΣAsLfyL/(1.6fyw) (21)
μήκους του υποστυλώματος
Κατακόρυφες ράβδοι (δείκτης: L) καθ’ ύψος των υποστυλωμάτων (22):
0.1Nd/Acfyd, 0.2%
ελάχιστο ποσοστό χάλυβα, min (23)
4%
μέγιστο ποσοστό χάλυβα, max
8 mm
διάμετρος, dbL 
Απόσταση από ράβδο που
 150 mm
συγκρατείται εγκάρσια στην περίμετρο
Εγκάρσιες ράβδοι (δείκτης: w) στο τμήμα των υποστυλωμάτων όπου δεν απαιτείται
ειδική διαμόρφωση των λεπτομερειών για πλαστιμότητα (22):
dbL/4
διάμετρος dbw 
400 mm, 20dbL, min(h; b) ή D
απόσταση sw 
στις ενώσεις με υπερκάλυψη
240 mm, 12dbL, 0.6min(h; b) ή 0.6D
αν dbL > 14mm: sw 
συντελεστής q

(1) MAd, VAd: ροπή και τέμνουσα δύναμη από γραμμική ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού Ad.
MGd, VGd: ροπή και τέμνουσα δύναμη από γραμμική ανάλυση για τα οιονεί-μόνιμα φορτία βαρύτητας
που δρουν ταυτόχρονα με την Ad.
(2) Myd: ροπή διαρροής σχεδιασμού της διατομής του φορέα καταστρώματος στη διαρροή της περισσότερο
εφελκυόμενης χορδής, λαμβάνοντας υπόψη την προένταση. Για κάμψη γύρω από τον κατακόρυφο
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άξονα, θεωρείται ότι η Myd συμβαίνει όταν διαρρεύσει ο διαμήκης οπλισμός σε απόσταση από την άκρη
της διατομής του φορέα καταστρώματος ίση με το10% του ύψους της για κάμψη σε οριζόντιο επίπεδο
(δηλ. το 10% του πλάτους της άνω πλάκας) αλλά όχι πέρα από τον εξωτερικό κορμό της διατομής.
(3) aCD: μεγεθυντικός συντελεστής ικανοτικού σχεδιασμού. Υπολογίζεται προσεγγιστικά ως ο λόγος του
αθροίσματος των σεισμικών τεμνουσών στα βάθρα όταν αναπτύσσονται οι ροπές υπεραντοχής σε όλες
τις πιθανές θέσεις σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων σε κάθε βάθρο ως προς το άθροισμα των
τεμνουσών στα βάθρα από τη γραμμική ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού (Εξίσωση 6.9). Η
σεισμική τέμνουσα για τη ροπή υπεραντοχής στις πλαστικές αρθρώσεις ενός βάθρου υπολογίζεται με
την παραδοχή ότι τα οιονεί-μόνιμα φορτία δρουν ταυτόχρονα με τη σεισμική δράση σχεδιασμού.
(4) Bd1: συντελεστής ασφάλειας -Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρος- με συνιστώμενη τιμή Bd1 = 1.25.
VRd: διατμητική αντοχή σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα 2, λαμβάνοντας υπόψη την προένταση.
(5) Επιτρέπεται η τιμή του Bd να λαμβάνεται ίση με Bd1 (βλ. σημείωση (4) πιο πάνω) ή να αφαιρείται από
αυτήν η ποσότητα qVEd/VC,o-1 (αρκεί η τελική τιμή να μην είναι μικρότερη από Bd = 1), όπου VEd είναι
η μέγιστη τέμνουσα από την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού και VC,o είναι η τέμνουσα
από τον ικανοτικό σχεδιασμό χωρίς το άνω όριο VC,o  qVEd.
(6) ΔM2nd-order είναι η επιπρόσθετη ροπή λόγω των επιρροών δευτέρας τάξεως. Μπορεί να λαμβάνεται ίση
με (1+q)dEdNEd/2, όπου NEd είναι η αξονική δύναμη και dEd η σχετική οριζόντια μετακίνηση των δύο
άκρων του βάθρου στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (βλ. Εξίσωση 6.3).
(7) MRd: ροπή αντοχής σχεδιασμού της διατομής του βάθρου, για την ταυτόχρονη αξονική δύναμη του
βάθρου και την κάθετη συνιστώσα της ροπής που προκύπτουν από την ανάλυση για τη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού.
(8) MC: γραμμικό διάγραμμα ροπή κάμψης μεταξύ των ροπών υπεραντοχής στα άκρα του υποστυλώματος
όπου ενδέχεται να σχηματιστούν πλαστικές αρθρώσεις (βλ. Σχήμα 6.1).
(9) VRd,o: διατμητική αντοχή σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα 2 για κλίση 45o των θλιβόμενων
διαγωνίων. Ως διαστάσεις διατομής λαμβάνονται αυτές του πυρήνα περισφιγμένου σκυροδέματος έως
τη μέση γραμμή του περιμετρικού συνδετήρα.
(10) Ls = M/V: μήκος διάτμησης στην ακραία διατομή σύμφωνα με την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού.
(11) Ισχύει το μέγιστο μήκος για τις δύο διευθύνσεις της διατομής του βάθρου.
(12) MEd: ροπή στην ακραία διατομή του βάθρου από την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.
MRd: ισχύει ό,τι αναφέρθηκε στη σημείωση (7), για την ακραία διατομή του βάθρου.
(13) hc, bc, Dc: ύψος, πλάτος ή διάμετρος του περισφιγμένου πυρήνα έως τη μέση γραμμή του περιμετρικού
συνδετήρα.
(14) Αγκύρωση με άγκιστρα που σχηματίζουν γωνία 135º. Όταν ηk  0.3, επιτρέπεται στο ένα άκρο
μονοσκελούς συνδετήρα να διαμορφώνεται άγκιστρο με γωνία 90o και μήκος δεκαπλάσιο της
διαμέτρου. Τα άκρα αυτά θα πρέπει να εναλλάσσονται σε παρακείμενους μονοσκελείς συνδετήρες κατά
την οριζόντια και την κατακόρυφη διεύθυνση. Μονοσκελείς συνδετήρες μεγάλου μήκους που έχουν
άγκιστρα με γωνία 135º και στα δύο άκρα μπορούν να ενώνονται με υπερκάλυψη.
(15) Δεν είναι απαραίτητη η περίσφιγξη σε υποστυλώματα όταν:
• ηk = ΝEd/Acfck  0.08 ή
• μπορεί να επιτευχθεί συντελεστής πλαστιμότητας καμπυλοτήτων
- 13 για πλάστιμη συμπεριφορά ή
- 7 για μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά
στην πλαστική άρθρωση χωρίς περίσφιξη. Αυτό είναι εφικτό σε βάθρα με θλιβόμενα πέλματα μεγάλου
πλάτους, π.χ. σε κοίλα ορθογωνικά βάθρα, στην ασθενή διεύθυνση των τοιχοειδών βάθρων κτλ. Με την
ίδια λογική δεν είναι η απαραίτητη η περίσφιξη σε κοίλα ορθογωνικά βάθρα με ηk = ΝEd/Acfck  0.2.
(16) Αν η περίσφιξη στη μεγάλη διάσταση ενός τοιχοειδούς βάθρου δεν είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη
δεύτερη κουκκίδα της σημείωσης (15), αλλά απαιτείται στην ισχυρή διεύθυνση, τότε πρέπει να
παρέχεται έως μια απόσταση από τα άκρα όπου η παραμόρφωση είναι μικρότερη από το 50% της
παραμόρφωσης αστοχίας του μη-περισφιγμένου σκυροδέματος εcu2 = 0.0035.
(17) Asw/sh: συνολική επιφάνεια διατομής των σκελών συνδετήρα κάθετα στη διάσταση bc του πυρήνα
σκυροδέματος (μετράται ως την εξωτερική όψη του περιμετρικού συνδετήρα) ανά μέτρο μήκους του
υποστυλώματος.
(18) Asp: επιφάνεια διατομής του σπειροειδούς ή κυκλικού συνδετήρα. sh: βήμα του σπειροειδούς συνδετήρα
ή απόσταση μεταξύ των συνδετήρων. Dsp: διάμετρος του σπειροειδούς ή κυκλικού συνδετήρα.
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(19) Ac: εμβαδό της συνολικής διατομής σκυροδέματος. Acc: εμβαδό του περισφιγμένου πυρήνα
σκυροδέματος έως τη μέση γραμμή του περιμετρικού συνδετήρα. ηk= ΝEd/Acfck. L: ποσοστό
κατακόρυφου οπλισμού.
(20) dbL: διάμετρος της κατακόρυφης ράβδου. ftk/fyk: λόγος της χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής προς
τη χαρακτηριστική τάση διαρροής των κατακόρυφων ράβδων. Ο Ευρωκώδικας 2 ορίζει το κατώτερο
ποσοστημόριο 10% του ft/fy ως εξής: (ft/fy)k ≥ 1.15 για χάλυβα Κατηγορίας C, (ft/fy)k ≥ 1.08 για χάλυβα
Κατηγορίας B. Αυτές οι τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί για ftk/fyk όταν δεν υπάρχουν
διαθέσιμες πληροφορίες για το χάλυβα του συγκεκριμένου έργου.
(21) fyw: τάση διαρροής του συνδετήρα. fyL: τάση διαρροής των κατακόρυφων ράβδων. ΣAsL: συνολικό
εμβαδό διατομής των κατακόρυφων ράβδων που συγκρατούνται από άγκιστρα με γωνία 90o ή γωνίες
συνδετήρων (τα σκέλη συνδετήρων που συγκρατούν τη ράβδο σε γωνία 45o συμβάλλουν κατά την
επιφάνεια διατομής τους διαιρεμένη με √2).
(22) Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2.
(23) Για την ακρίβεια, το ελάχιστο ποσοστό χάλυβα στα υποστυλώματα ορίζεται στον Ευρωκώδικα 2, και
όχι στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8. Σύμφωνα με το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 το ελάχιστο ποσοστό
χάλυβα 1% ισχύει μόνο για υποστυλώματα από σκυρόδεμα σε κτίρια και είναι οπωσδήποτε υψηλό για
υποστυλώματα βάθρων. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται συχνά στην πράξη από μελετητές που
θεωρούν ότι το ελάχιστο ποσοστό χάλυβα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 για οποιονδήποτε τύπο
υποστυλώματος από σκυρόδεμα είναι πολύ χαμηλό για σεισμική αντοχή. Η ποσότητα χάλυβα πρέπει να
είναι επαρκής ώστε η ροπή αντοχής σχεδιασμού της διατομής του βάθρου MRd να μην είναι μικρότερη
από τη ροπή ρηγμάτωσης της διατομής: Mcr = Wc(fctm+ΝEd/Ac), όπου Wc είναι το ελαστικό μέτρο
αντίστασης της διατομής, fctm η μέση εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, NEd η αξονική δύναμη
από την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (θετική αν είναι θλιπτική) και Ac η επιφάνεια
της διατομής από σκυρόδεμα.

Gk :

χαρακτηριστική (ονομαστική) τιμή των μόνιμων δράσεων (συνήθως το ίδιο βάρος και
άλλα νεκρά φορτία),

Pk :

χαρακτηριστική τιμή της προέντασης μετά από απώλειες,

AEd:

σεισμική δράση σχεδιασμού (δηλ. αυτή που αντιστοιχεί στην «περίοδο επαναφοράς
αναφοράς» επί το συντελεστή σπουδαιότητας της γέφυρας),

Q1,k:

ονομαστική τιμή των φορτίων κυκλοφορίας,

2,1Q1,k: τιμή συνδυασμού των φορτίων κυκλοφορίας (κανονικά αντιστοιχεί στα οιονεί-μόνιμα
φορτία κυκλοφορίας),
Q2 :

οιονεί-μόνιμη τιμή μεταβλητών δράσεων με μεγάλη διάρκεια (ώθηση γαιών ή υδραυλική
πίεση, άνωση, ρεύματα κτλ.).
Ο συντελεστής 2,1 ορίζεται στο Κανονιστικό Παράρτημα A2 του EN 1990:2002 [5] ως

Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρος. Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 5.4 σε σχέση με τις
Εξισώσεις 5.6, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] συνιστά τις ακόλουθες τιμές:
• ψ2,1 = 0 για γέφυρες με συνήθη κυκλοφορία και πεζογέφυρες,
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• 2,1 = 0.2 για οδογέφυρες με «έντονη κυκλοφορία» (σε σημείωση ορίζονται ως τέτοιες
γέφυρες σε αυτοκινητόδρομους και άλλους δρόμους εθνικής σημασίας),
• 2,1 = 0.3 για σιδηροδρομικές γέφυρες με «έντονη κυκλοφορία» (σε σημείωση ορίζονται ως
τέτοιες γέφυρες σε υπεραστικές γραμμές και σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας).
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] συνιστά να θεωρείται ότι μόνο η χαρακτηριστική τιμή qk του
ομοιόμορφου φορτίου κυκλοφορίας από το Προσομοίωμα Φορτίου 1 –λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
εθνικές προσαρμογές– συμβάλλει στα οιονεί-μόνιμα φορτία «έντονης κυκλοφορίας».
Στην ειδική πλην όμως συνήθη περίπτωση όπου μόνο τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα
αντιστέκονται στη σεισμική δράση, πρέπει να περιλαμβάνονται στο άθροισμα της Εξίσωσης 6.1 και
οι εντάσεις λόγω των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων (θερμικές δράσεις, συστολή ξήρανσης,
υποχώρηση στήριξης, εδαφική κίνηση λόγω σεισμικού ρήγματος κτλ.). Σημειώνεται ωστόσο ότι
αυτές οι εντάσεις ισχύουν μόνο για το σχεδιασμό των εφεδράνων, ο οποίος κανονικά βασίζεται στις
παραμορφώσεις –όχι στις δυνάμεις– που προκαλούν οι δράσεις στα εφέδρανα. Σε αυτή την
περίπτωση άλλωστε η συμπεριφορά υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού είναι γραμμική ελαστική,
οπότε πραγματοποιείται γραμμική ελαστική ανάλυση με q = 1.0. Συνεπώς οι εντάσεις λόγω των
επιβαλλόμενων παραμορφώσεων δεν είναι μηδενικές, όπως θεωρείται στο σχεδιασμό για την
Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (ΟΚΑ) μετά την ανακατανομή των εντάσεων.

6.3

Διαδικασία ελέγχου στα πλαίσια του σχεδιασμού για πλαστιμότητα με βάση τη
γραμμική ανάλυση

Στα πλαίσια του αντισεισμικού σχεδιασμού με βάση τις δυνάμεις και γραμμική ανάλυση με τιμή q
μεγαλύτερη από 1.0, πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στις επόμενες υποενότητες.

6.3.1

Έλεγχος καμπτικής αντοχής των πλαστικών αρθρώσεων στην ΟΚΑ

Οι καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις διαστασιολογούνται έτσι ώστε η ροπή αντοχής σχεδιασμού
τους MRd να υπερβαίνει τη ροπή από την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού MEd,
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περιλαμβανομένων των επιρροών δευτέρας τάξεως (εφόσον υπάρχουν):
MEd ≤ MRd

(6.2)

Η γραμμική ανάλυση πραγματοποιείται για το συνδυασμό δράσεων της Εξίσωσης 6.1. Τα
σεισμικά εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από την ανάλυση μόνο για τη σεισμική δράση
σχεδιασμού επαλληλίζονται με τα εντατικά μεγέθη από την ανάλυση για τις υπόλοιπες δράσεις της
Εξίσωσης 6.1. Όσον αφορά τις επιρροές δευτέρας τάξεως στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσεγγιστικές εκτιμήσεις· το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2]
συνιστά να οριστούν στο Εθνικό Προσάρτημα ακριβείς μέθοδοι υπολογισμού. Σε μια μη
δεσμευτική σημείωση [2] αναφέρεται ότι οι επιρροές αυτές μπορούν να αγνοηθούν στη γραμμική
ανάλυση, αρκεί να προστεθεί στη ροπή που υπολογίζεται από την ανάλυση στα άκρα των βάθρων,
όπου αναμένεται ότι θα σχηματιστούν πλαστικές αρθρώσεις, η ακόλουθη επιπρόσθετη ροπή [42]:
ΔM2nd-order = (1+q)dEeNEd/2

(6.3α)

όπου NEd είναι η αξονική δύναμη και dEe η οριζόντια μετακίνηση της κορυφής σε σχέση με τη βάση
του βάθρου που προκύπτει από την ανάλυση για τη σεισμική δράση σχεδιασμού. Σύμφωνα με το
[42], μια αύξηση της ροπής αντοχής κατά το αποτέλεσμα της Εξίσωσης 6.3α αντισταθμίζει την
απώλεια ενέργειας λόγω των επιρροών δευτέρας τάξεως των μέγιστων σεισμικών μετακινήσεων
μδdEe (όπου το μδ λαμβάνεται ίσο με q, βλ. Εξίσωση 2.1α). Σημειώνεται ότι στην Εξίσωση 6.3α στο
[2] χρησιμοποιείται κατά λάθος η συνολική μετακίνηση σχεδιασμού στη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού dEd, αντί για την dEe. dEd είναι το άθροισμα των μετακινήσεων: (α) dE, λόγω της
σεισμικής δράσης σχεδιασμού (βλ. Εξίσωση 5.37), (β) dG, λόγω των οιονεί-μόνιμων δράσεων της
γέφυρας και (γ) 2dT, λόγω των θερμικών δράσεων κατά τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Η
Εξίσωση 6.3(α) λαμβάνει υπόψη τις επιρροές δευτέρας τάξεως που οφείλονται στις σεισμικές
μετακινήσεις· προκειμένου να λάβει υπόψη αυτές που οφείλονται στις μετακινήσεις λόγω των (β)
και (γ), μπορεί να γενικευτεί ως εξής:
ΔM2nd-order = ((1+q)dEe/2+dG+ψ2dT)NEd
Σε ψηλά και λυγηρά βάθρα η dG πρέπει να περιλαμβάνει:
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(6.3β)

- μια πιθανή μετακίνηση (εκκεντρότητα) d0 λόγω των μόνιμων φορτίων,
- τη μετακίνηση (εκκεντρότητα) dimp λόγω των γεωμετρικών ατελειών, σύμφωνα με το
εδάφιο 5.2 του EN1992-2 [54],
- την επίδραση του ερπυσμού του σκυροδέματος (μέσω του συντελεστή ερπυσμού φ).
Μια εύχρηστη προσεγγιστική σχέση που λαμβάνει υπόψη και τα τρία παραπάνω φαινόμενα με
βάση τη μέθοδο ονομαστικής δυσκαμψίας, σύμφωνα με το εδάφιο 5.8 του EN1992-1-1 [53], είναι η
ακόλουθη:

dG  (d0  dimp )(1 

1
)
 -1

(6.4)

όπου:
ν = NB/NEd

(6.5α)

NB = π2(EI)eff/Lo2

(6.5β)

και:

είναι το φορτίο λυγισμού υπολογισμένο σύμφωνα με τη μέθοδο ονομαστικής δυσκαμψίας που
αναφέρεται στο εδάφιο 5.8 του EN1992-1-1, χρησιμοποιώντας την ενεργό δυσκαμψία (EI)eff της
διατομής του βάθρου στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (βλ. Ενότητα 5.8.1), και Lo είναι το
ενεργό μήκος του υποστυλώματος στη διεύθυνση που εξετάζεται. Οδηγίες για τον υπολογισμό του
Lo δίνονται στην Ενότητα 4.4.3.
Η τιμή της MRd στην Εξίσωση 6.2 πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του
Ευρωκώδικα για το συγκεκριμένο δομικό υλικό, με βάση τις τιμές σχεδιασμού της αντοχής των
υλικών (δηλ. τις χαρακτηριστικές τιμές fk διαιρεμένες με το μερικό συντελεστή M του υλικού).
Δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την ασφάλεια, οι μερικοί συντελεστές M
θεωρούνται Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι και οι τιμές τους ορίζονται στα Εθνικά
Προσαρτήματα του Ευρωκώδικα 8. Ο Ευρωκώδικας 8 δεν περιλαμβάνει συνιστώμενες τιμές M για
τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού· απλώς αναφέρει ότι υπάρχει η εναλλακτική είτε να επιλεγεί η
τιμή M = 1 ως κατάλληλη για τις τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού είτε να χρησιμοποιηθούν οι
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ίδιες τιμές όπως στη διαρκή ή παροδική κατάσταση σχεδιασμού. Η δεύτερη επιλογή είναι πολύ
βολική, διότι σε αυτή την περίπτωση η πλαστική άρθρωση μπορεί να διαστασιολογηθεί για τη
μέγιστη τιμή σχεδιασμού των εντάσεων που οφείλονται στη διαρκή και παροδική ή τη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού. Όταν M = 1, η πλαστική άρθρωση θα πρέπει να διαστασιολογηθεί πρώτα
για τις εντάσεις που οφείλονται στη διαρκή και παροδική κατάσταση σχεδιασμού και στη συνέχεια
για τις εντάσεις που οφείλονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας κάθε φορά
διαφορετικές τιμές M για την αντοχή στην Εξίσωση 6.2.
Στα βάθρα η Εξίσωση 6.2 επαληθεύεται χρησιμοποιώντας ως MEd τη μέγιστη και ελάχιστη
αλγεβρική τιμή κάθε μονοαξονικής συνιστώσας της ροπής που προκύπτει από την ανάλυση και ως
MRd την αντοχή σχεδιασμού για την ταυτόχρονη τιμή της αξονικής δύναμης NEd και της ροπής που
ασκείται στην κάθετη διεύθυνση του βάθρου στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Αν
πραγματοποιηθεί ξεχωριστή ανάλυση για κάθε οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης, X και
Y, και τα αποτελέσματα συνδυαστούν μέσω των Εξισώσεων 5.2, τότε η επαλήθευση
πραγματοποιείται ξεχωριστά για τις συνιστώσες της ροπής που προκύπτουν από την Εξίσωση 5.2α
και αυτές από την Εξίσωση 5.2β. Αντίθετα, η Εξίσωση 5.1 δίνει μόνο τις μέγιστες απόλυτες τιμές
των δύο συνιστωσών της ροπής στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Αυτές οι τιμές δε
συμβαίνουν ταυτόχρονα και είναι πολύ συντηρητικό να θεωρηθούν ως τέτοιες. Έχουν προταθεί
στατιστικές προσεγγίσεις στο [38] –οι οποίες εξελίχτηκαν και επεκτάθηκαν στο [37]– για τον
υπολογισμό της αξονικής δύναμης και των κάθετων συνιστωσών της ροπής που είναι πιθανό να
συμβαίνουν συγχρόνως με τη μέγιστη τιμή κάθε συνιστώσας της ροπής υπό ταυτόχρονη δράση των
δύο –ή τριών– μεμονωμένων συνιστωσών της σεισμικής δράσης.

6.3.2

Ικανοτικός σχεδιασμός περιοχών, μελών και μηχανισμών για ελαστική απόκριση

Οι περιοχές εκτός των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων, οι μη-πλάστιμοι μηχανισμοί μεταφοράς
δυνάμεων εντός ή εκτός των πλαστικών αρθρώσεων, καθώς και τα μέλη που πρέπει οπωσδήποτε να
προστατευτούν από βλάβες υπό τη σεισμική δράση σχεδιασμού (π.χ. ο φορέας καταστρώματος,
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κανονικά η θεμελίωση, οι σεισμικοί σύνδεσμοι κτλ.) διαστασιολογούνται ώστε να παραμείνουν
ελαστικά έως ότου αλλά και αφού σχηματιστούν όλες οι πιθανές καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις
στη γέφυρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την υπερδιαστασιολόγηση:
α. όλων των περιοχών εκτός των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων,
β. των μη πλάστιμων δομικών μελών ή μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων και
γ. των τμημάτων που προορίζονται να παραμένουν ελαστικά (κυρίως ο

φορέας

καταστρώματος)
σε σχέση με τις αντίστοιχες εντάσεις Ed που προκύπτουν από τη γραμμική ανάλυση για τη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού. Ως μη-πλάστιμα δομικά μέλη στο (β) θεωρούνται οι σεισμικοί σύνδεσμοι,
τα σταθερά εφέδρανα, οι «φωλιές» και οι αγκυρώσεις καλωδίων και τενόντων κτλ. Όσον αφορά το
σκυρόδεμα, η διάτμηση είναι μη-πλάστιμος μηχανισμός μεταφοράς δυνάμεων. Στις μερικώς
πλάστιμες γέφυρες η υπερδιαστασιολόγηση περιορίζεται στην περίπτωση (β)· κανονικά
επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας τις σεισμικές εντάσεις από τη γραμμική ανάλυση με q και
πραγματοποιώντας στη συνέχεια ελέγχους αντοχής στην ΟΚΑ με αυτές τις αυξημένες εντάσεις.
Στις πλάστιμες γέφυρες αντίθετα πραγματοποιείται «ικανοτικός σχεδιασμός» προκειμένου τα μέλη
που αναφέρονται στα σημεία (α) έως (γ) να παραμείνουν ελαστικά. Στον «ικανοτικό σχεδιασμό»
όλες οι πιθανές πλαστικές αρθρώσεις θεωρούνται ότι αναπτύσσουν ροπές υπεραντοχής γoMRd. Στη
συνέχεια με απλούς υπολογισμούς προκύπτουν οι εντάσεις που αναπτύσσονται στις περιοχές οι
οποίες πρέπει να παραμείνουν ελαστικές όταν σχηματιστεί ο πλήρης πλαστικός μηχανισμός.
Κανονικά αρκεί γι’ αυτό η ισορροπία δυνάμεων και ροπών.

6.3.3

Διαμόρφωση λεπτομερειών των πλαστικών αρθρώσεων για πλαστιμότητα

Η διαμόρφωση των λεπτομερειών των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων πραγματοποιείται
προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ικανότητα πλαστιμότητας και παραμόρφωσης με βάση
την τιμή q που έχει επιλεγεί για το σχεδιασμό της κατασκευής.
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6.4

Ικανοτικός σχεδιασμός περιοχών εκτός των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων σε
πλάστιμες γέφυρες

6.4.1

Ροπές υπεραντοχής στις καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις

Οι ικανοτικές εντάσεις υπολογίζονται συνήθως ξεχωριστά για τη σεισμική δράση στη διαμήκη και
την εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας, κάθε φορά με θετική ή αρνητική φορά. Η ροπή αντοχής
σχεδιασμού ΜRd, η οποία περιλαμβάνεται στη ροπή υπεραντοχής Mo = oΜRd, αναφέρεται στην
ακραία διατομή της πλαστικής άρθρωσης και υπολογίζεται υποθέτοντας ότι οι ταυτόχρονες τιμές
της αξονικής δύναμης NEd και της ροπής στην κάθετη διεύθυνση (προκύπτουν από τη γραμμική
ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού στη διεύθυνση –διαμήκη ή εγκάρσια– και στη
φορά της σεισμικής δράσης –θετική ή αρνητική– που εξετάζεται) ασκούνται μαζί με την ΜRd. Ο
συντελεστής υπεραντοχής o λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα όσον αφορά την αντοχή των υλικών
καθώς και την κράτυνση της διατομής μεταξύ της διαρροής και της οριακής αντοχής. Πρόκειται για
Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρο με τις ακόλουθες συνιστώμενες τιμές:
• για μέλη από χάλυβα: o = 1.25
• για μέλη από σκυρόδεμα:
- o = 1.35

αν k = NEd/(Acfck)  0.1

(6.6α)

- o = 1.35[1+2(k-0.1)2]

αν k = NEd/(Acfck) > 0.1

(6.6β)

όπου η NEd προκύπτει από τη γραμμική ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
στη διεύθυνση και τη φορά της σεισμικής δράσης που εξετάζεται.

6.4.2

Υπολογισμός ικανοτικών εντάσεων στους πλαστικούς μηχανισμούς από τις ροπές
υπεραντοχής στις καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις

Το Κανονιστικό Παράρτημα G του Μέρους 2 του Ευρωκώδικα 8 περιγράφει μια διαδικασία με
πολλά στάδια για τον υπολογισμό των ικανοτικών εντάσεων, με την παραδοχή ότι σχηματίζεται
πλήρης πλαστικός μηχανισμός. Πρώτα υπολογίζονται οι ροπές υπεραντοχής Mo = oΜRd στις
καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις. Στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε πλαστική άρθρωση η
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διαφορά μεταξύ της ροπής υπεραντοχής και της ροπής MG που προκαλείται στην ακραία διατομή
της πλαστικής άρθρωσης από τις μη-σεισμικές δράσεις στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού:
Μh = oMRd - MG

(6.7)

Οι ροπές κάμψης λαμβάνονται με τα πρόσημα που έχουν στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
στη διεύθυνση και τη φορά της σεισμικής δράσης που εξετάζεται. Αν αντίθετα επιλεγεί να
λαμβάνονται οι oMRd και Μh πάντα με θετικό πρόσημο, τότε και η MG θα είναι θετική εφόσον
έχει την ίδια φορά με τη oMRd. Σε κάθε περίπτωση, η φυσική φορά δράσης των oMRd και Μh
πρέπει να είναι ίδια με αυτήν της πλαστικής άρθρωσης. Για παράδειγμα, σε ένα αμφίπακτο
υποστύλωμα, οι oMRd και Μh είναι τέτοιες ώστε το υποστύλωμα να βρίσκεται υπό
αντισυμμετρική κάμψη.
Γενικά, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] απαιτεί οι ικανοτικές εντάσεις να ορίζονται
ξεχωριστά για κάθε οριζόντια διεύθυνση της σεισμικής δράσης και για τη θετική ή αρνητική φορά
των δυνάμεων αδράνειας σε κάθε διεύθυνση. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να ληφθεί υπόψη η
επίδραση που ασκούν στη ροπή αντοχής των διατομών των πλαστικών αρθρώσεων: (α) το μέγεθος
της αξονικής δύναμης και (β) μια ενδεχόμενη ασυμμετρία στο σχήμα ή στον οπλισμό της διατομής
(κάτι που συμβαίνει σπάνια σε υποστυλώματα γεφυρών). Η φορά της συνιστώσας της σεισμικής
δράσης επηρεάζει το μέγεθος της αξονικής δύναμης αν το βάθρο έχει περισσότερα από ένα
υποστυλώματα στη διεύθυνση της συγκεκριμένης συνιστώσας (π.χ. σε βάθρα «ζεύγους λεπίδων»
και για τη σεισμική δράση στη διαμήκη διεύθυνση, βλ. Ενότητα 4.2.2.2).
Στη συνέχεια υπολογίζεται η διαφορά των εντάσεων ΔAC στον πλαστικό μηχανισμό, όταν οι
ροπές των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων αυξάνονται από MG σε oMRd (δηλ. κατά Μh). Συχνά
ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνει με βάση την ισορροπία και μόνο. Στο απλό παράδειγμα του
Σχήματος 6.1 (ένα υποστύλωμα βρίσκεται υπό αντισυμμετρική κάμψη με ροπές υπεραντοχής στα
δύο του άκρα), η ΔAC ισούται με την αύξηση που παρατηρείται από ένα γραμμικό διάγραμμα
ροπής καθ’ ύψος του υποστυλώματος σε ένα άλλο γραμμικό διάγραμμα, και από μια σταθερή τιμή
διατμητικής δύναμης σε μια άλλη. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας η μεταβολή των εντάσεων
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Σχήμα 6.1 Ροπές ικανοτικού σχεδιασμού σε υποστύλωμα στο οποίο σχηματίζονται πλαστικές
αρθρώσεις στην κορυφή (δείκτης: t) και στη βάση (δείκτης: b). Διακεκομμένη γραμμή: οι ροπές ME
από την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Συνεχόμενη γραμμή: Ροπές ικανοτικού
σχεδιασμού MC. Στο μήκος της πλαστικής άρθρωσης η MC είναι σταθερή και ίση με τη ροπή
αντοχής σχεδιασμού MRd, η οποία καθορίζεται από τον οπλισμό της ακραίας διατομής και το
αξονικό φορτίο που προκύπτει από την ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού [2].

ΔAC προστίθεται στις εντάσεις των μη-σεισμικών δράσεων στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
AG και προκύπτουν οι ικανοτικές εντάσεις:
AC = AG + AC ≤ AG + qAE

(6.8)

όπου AE είναι η ένταση λόγω της σεισμικής δράσης σχεδιασμού που προκύπτει από τη γραμμική
ανάλυση.
Στην Ενότητα 7.2.9 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της διαδικασίας που μόλις
περιγράφηκε για τον υπολογισμό των ικανοτικών εντάσεων σε φορέα καταστρώματος που
συνδέεται μονολιθικά με τα βάθρα υπό σεισμική δράση στη διαμήκη διεύθυνση.
Συνήθως η διαδικασία απλοποιείται, κάτι που προτείνεται και στο Κανονιστικό Παράρτημα G
στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, αρκεί να ικανοποιείται η ισορροπία ροπών και δυνάμεων. Μια
συνηθισμένη απλοποίηση αποτελεί η χρήση της ισορροπίας προκειμένου να υπολογιστεί η
σεισμική τέμνουσα που συνοδεύει την αύξηση της ροπής στη βάση του υποστυλώματος i από MG,ib
σε oMRd,ib (κατά Μh,ib) και της ροπής στην κορυφή από MG,it σε oMRd,it (κατά Μh,it) –
χρησιμοποιούνται οι δείκτες t για την κορυφή και b για τη βάση. Αν η κορυφή συνδέεται με το

197

φορέα καταστρώματος μέσω άρθρωσης ή αν εξετάζεται η εγκάρσια διεύθυνση, τότε Μh,it = 0. Από
τον ικανοτικό σχεδιασμό προκύπτει η σεισμική τέμνουσα του υποστυλώματος i:
 VC, i 

 M h, i b   M h, i t
Hi

 qVE, i

(6.9)

η οποία προστίθεται στην τέμνουσα λόγω βαρύτητας και άλλων μόνιμων δράσεων στη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού VG ώστε να υπολογιστεί η συνολική ικανοτική τέμνουσα στο υποστύλωμα
i:
VC.i = VG +VC.i

(6.10)

όπου VE,i στην Εξίσωση 6.9 είναι η τέμνουσα του υποστυλώματος i που προκύπτει από γραμμική
ανάλυση μόνο για τη σεισμική δράση σχεδιασμού. Μια άλλη απλοποίηση συνίσταται στο να
αγνοούνται στο υποστύλωμα i οι ροπές και οι τέμνουσες λόγω της βαρύτητας και άλλων μόνιμων
δράσεων: MG = 0, VG = 0. Σύμφωνα με αυτή την προσεγγιστική εκτίμηση –η οποία είναι συνήθως
καλή–, οι ικανοτικές τέμνουσες είναι ίδιες, ανεξάρτητα από τη φορά της σεισμική δράσης, οπότε
δεν είναι πλέον απαραίτητη η διάκριση μεταξύ θετικής ή αρνητικής φοράς.
Η σημαντικότερη απλοποίηση ωστόσο βασίζεται στην παραδοχή ότι οι ικανοτικές εντάσεις
είναι ανάλογες της συνολικής τέμνουσας δύναμης σε όλα τα υποστυλώματα της γέφυρας, παρά την
απόκλιση από τη γραμμικότητα που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη του πλαστικού μηχανισμού λόγω
του βαθμιαίου σχηματισμού καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων. Αυτή η παραδοχή διευκολύνει
κατά πολύ τον υπολογισμό των ικανοτικών εντάσεων στο φορέα καταστρώματος, στους σεισμικούς
συνδέσμους, στις θεμελιώσεις, στα ακρόβαθρα κτλ. ως εξής:
ΔAC 

ΣVC,i
ΣVE,i

A

E



qA

E

(6.11)

όπου στα αθροίσματα περιλαμβάνονται όλα τα υποστυλώματα, οι AE και VE,i συμβολίζουν
αντίστοιχα την ένταση και την τέμνουσα στο υποστύλωμα i λόγω της σεισμικής δράσης
σχεδιασμού που προκύπτουν από τη γραμμική ανάλυση, και AC είναι η ικανοτική ένταση, η οποία
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προστίθεται στην ένταση λόγω των μη-σεισμικών δράσεων στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
AG σύμφωνα με την Εξίσωση 6.8.
Όλα τα παραπάνω, καθώς και το γενικό πλαίσιο για τον ικανοτικό σχεδιασμό γεφυρών,
συμφωνούν με τη θέση που διατυπώνεται στους Ευρωκώδικες [1] και [2] να πραγματοποιείται ο
ικανοτικός σχεδιασμός ξεχωριστά στη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση. Αν όμως
πραγματοποιηθεί μία μόνο ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης και για τις δύο ταυτόχρονες
οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης και χρησιμοποιηθεί η (πιο ακριβής και βολική)
Εξίσωση 5.1 προκειμένου να υπολογιστούν οι μέγιστες τιμές των σεισμικών εντάσεων, τότε οι AE
και VE,i (στην Εξίσωση 6.11) δεν αναφέρονται σε μία μόνο συνιστώσα, διότι εμπεριέχουν τις
εντάσεις και από τις δύο συνιστώσες. Σε αυτή την περίπτωση, ο λόγος ΣVC,i/ΣVE,i υπολογίζεται
ξεχωριστά από τις τέμνουσες δυνάμεις στις δύο διευθύνσεις της γέφυρας και στην Εξίσωση 6.11 τα
σεισμικά εντατικά μεγέθη AE μεγεθύνονται κατά το μικρότερο από τους δύο λόγους. Όντως, ο
μικρότερος λόγος είναι αυτός που συνδέεται με την απαρχή σχηματισμού του πλήρους πλαστικού
μηχανισμού στη γέφυρα.

6.4.3

Ροπές ικανοτικού σχεδιασμού πλάστιμων βάθρων εκτός των κρίσιμων περιοχών

Όπως απεικονίζεται σχηματικά στο Σχήμα 6.1, ο κατακόρυφος οπλισμός των πλάστιμων
υποστυλωμάτων παραμένει ίδιος σε όλο το ονομαστικό μήκος Lh της πλαστικής άρθρωσης. Σε
περίπτωση που οι διαστάσεις της διατομής του υποστυλώματος μειώνονται από τη βάση προς την
κορυφή, η ροπή αντοχής του υποστυλώματος MRd μπορεί επίσης να μειώνεται λίγο καθ’ ύψος εντός
του ονομαστικού μήκους της πλαστικής άρθρωσης (μια επιπρόσθετη μείωση μπορεί να οφείλεται
στη μείωση της αξονικής δύναμης NEd από τη βάση του βάθρου προς τα πάνω). Το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να τερματίζονται εκτός αυτού του μήκους κάποιες κατακόρυφες ράβδοι
σύμφωνα με το γραμμικό διάγραμμα των ικανοτικών ροπών MC, το οποίο συνδέει τις ροπές
υπεραντοχής oMRd,ib και oMRd,it στις δύο ακραίες διατομές του υποστυλώματος. Αυτό το
διάγραμμα παρέχει ένα σημαντικό περιθώριο για μια ενδεχόμενη αύξηση των ροπών του βάθρου
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λόγω ανώτερων ιδιομορφών που αντικατοπτρίζουν την κατανεμημένη μάζα των βάθρων, ακόμα
και όταν η ανάλυση αγνοεί αυτή τη μάζα και τις αντίστοιχες ιδιομορφές. Σημειώνεται ωστόσο ότι
στην πράξη ένα μέρος του κατακόρυφου οπλισμού τερματίζεται ανάμεσα στα δύο άκρα μόνο αν τα
βάθρα είναι σχετικά ψηλά.

6.4.4

Τέμνουσα ικανοτικού σχεδιασμού στον κόμβο μεταξύ πλάστιμου υποστυλώματος και
φορέα καταστρώματος ή στοιχείου θεμελίωσης πλησίον της πλαστικής άρθρωσης

Η μεταφορά της ροπής κάμψης από τη βάση του υποστυλώματος στη θεμελίωση συνοδεύεται από
υψηλές διατμητικές τάσεις στον πυρήνα του κόμβου ανάμεσα στο υποστύλωμα και το στοιχείο
θεμελίωσής του (πέδιλο ή κεφαλόδεσμο). Υψηλές τέμνουσες αναπτύσσονται επίσης στην περιοχή
του κόμβου μεταξύ του φορέα καταστρώματος και της κορυφής του υποστυλώματος, εφόσον
συνδέονται μονολιθικά. Υπό τέτοιες τάσεις ο κόμβος ενδέχεται να αστοχήσει με ψαθυρό τρόπο.
Οπότε, αν η γέφυρα είναι σχεδιασμένη για πλάστιμη συμπεριφορά, οι διατμητικές τάσεις σε
τέτοιους κόμβους ορίζονται από τον ικανοτικό σχεδιασμό για τη χειρότερη δυνατή κατάσταση:
όταν σχηματίζεται πλαστική άρθρωση στην ακραία διατομή του υποστυλώματος και αναπτύσσεται
η ροπή υπεραντοχής Mo = oΜRd που υπολογίζεται σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.1.
Σε όσα ακολουθούν το υποστύλωμα συμβολίζεται με το δείκτη «c» και το οριζόντιο στοιχείο
που συνδέεται μονολιθικά με αυτό –είτε πρόκειται για το φορέα καταστρώματος είτε για στοιχείο
θεμελίωσης– αποκαλείται για λόγους ευκολίας «δοκός» και συμβολίζεται με το δείκτη «b».
Έστω xz το κατακόρυφο επίπεδο στο οποίο συμβαίνει η κάμψη του υποστυλώματος (βλ.
Σχήμα 6.2). Η ονομαστική διατμητική τάση λαμβάνεται ως μέση διατμητική τάση εντός του
πυρήνα του κόμβου· έχει την ίδια τιμή ανεξαρτήτως αν είναι παράλληλη με τον οριζόντιο άξονα x
και δρα σε οριζόντιο επίπεδο κάθετο στον κατακόρυφο άξονα z (τzx, που για λόγους ευκολίας
συμβολίζεται με vx) ή αν είναι παράλληλη με τον κατακόρυφο άξονα z και δρα σε κατακόρυφο
επίπεδο κάθετο στον οριζόντιο άξονα x (τxz, που για λόγους ευκολίας συμβολίζεται με vz). Η vx
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Σχήμα 6.2 Δυνάμεις που ασκούνται σε κόμβο μεταξύ υποστυλώματος («c») και φορέα
καταστρώματος («b») δίπλα σε πλαστική άρθρωση υποστυλώματος («PH»). Το σχήμα
ανεστραμμένο ισχύει για κόμβο με στοιχείο θεμελίωσης.

υπολογίζεται κατανέμοντας την οριζόντια τέμνουσα κόμβου Vjx στην οριζόντια «διατομή» του, ενώ
η vz υπολογίζεται κατανέμοντας την κατακόρυφη τέμνουσα κόμβου Vjz στην κατακόρυφη
«διατομή» του bjzb, κάθετα στο επίπεδο κάμψης του υποστυλώματος:

vx 

Vjx
b j zc

, vz 

Vjz
bj z b

, vx  vz  v j

(6.12)

Αν η διατομή του υποστυλώματος έχει ύψος hc στο επίπεδο κάμψης και πλάτος bc κάθετα σε αυτό
(για κυκλικό υποστύλωμα διαμέτρου Dc, ισχύει συμβατικά bc = hc = 0.9Dc), το ενεργό πλάτος του
κόμβου κάθετα στο επίπεδο κάμψης του υποστυλώματος υπολογίζεται ως:
bj = bc + 0.5hc, bj ≤ bw

(6.13)

όπου bw είναι το πλάτος του φορέα καταστρώματος ή του στοιχείου θεμελίωσης (της «δοκού»)
παράλληλα με το bc. Στην Εξίσωση 6.12, το «ύψος» της οριζόντιας ή κατακόρυφης «διατομής» του
κόμβου ισούται αντίστοιχα με τον εσωτερικό μοχλοβραχίονα της ακραίας διατομής του
υποστυλώματος zc και της «δοκού» zb (Σχήμα 6.2). Για λόγους ευκολίας τα zc και zb μπορούν να
θεωρηθούν ίσα με το 90% των αντίστοιχων ενεργών υψών της διατομής:
zc ≈ 0.9dc, zb ≈ 0.9db

(6.14)

Η ονομαστική διατμητική τάση vj από την Εξίσωση 6.12 καθορίζεται κανονικά με βάση μία
από τις τέμνουσες δυνάμεις Vjx ή Vjz, και συγκεκριμένα αυτήν στη διεύθυνση του μέλους που
διαρρέει. Αντίθετα με ό,τι ισχύει για τα κτίρια, όπου συνήθως διαρρέει η δοκός, στις γέφυρες
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διαρρέει το υποστύλωμα. Από τον ικανοτικό σχεδιασμό υπολογίζεται η κατακόρυφη τέμνουσα
σχεδιασμού του κόμβου Vjz ως:
Vjz = oFtd,c-Vb1C ≈ oMRd,c/zc-Vb1C

(6.15)

όπου Ftd,c είναι η εφελκυστική δύναμη που ασκείται στη διατομή του υποστυλώματος και
αντιστοιχεί στην καμπτική αντοχή σχεδιασμού MRd,c, o είναι ο συντελεστής υπεραντοχής από την
Ενότητα 6.4.1 και Vb1C η τέμνουσα της «δοκού» πλησίον της εφελκυόμενης παρειάς του
υποστυλώματος (λαμβάνεται ως θετική εφόσον ασκείται στη φορά που δείχνει το Σχήμα 6.2). Η
οριζόντια τέμνουσα σχεδιασμού του κόμβου Vjx μπορεί τότε να υπολογιστεί από την Εξίσωση 6.12
ως Vjx = Vjzzc/zb.
Η τιμή της Vb1C πρέπει να αντιστοιχεί στις ικανοτικές εντάσεις της πλαστικής άρθρωσης που
προκύπτουν από τη διαδικασία που περιγράφηκε στην Ενότητα 6.4.2. Το μέγεθός της είναι μικρό
σε σχέση με τον πρώτο όρο της Εξίσωσης 6.15 και συνήθως υπολογίζεται ανάλογα με την
περίπτωση. Για παράδειγμα:
1. Στη διαμήκη διεύθυνση, για κάθε ένα από τα nc υποστυλώματα που συνδέονται μονολιθικά
με το φορέα καταστρώματος: Vb1C ≈ oMRd,c/Ld-Vb1G/nc (κανονικά προκύπτει αρνητική),
όπου Ld είναι το μέσο μήκος ανοίγματος στις δύο πλευρές του βάθρου και Vb1G η συνολική
τέμνουσα του φορέα καταστρώματος λόγω των οιονεί-μόνιμων φορτίων στην όψη του
βάθρου.
2. Στη σύνδεση ενός πέδιλου με:
• μονό βάθρο στην εγκάρσια διεύθυνση,
• οποιοδήποτε υποστύλωμα στη διαμήκη διεύθυνση:
Vb1C ≈ 0, κάνοντας την παραδοχή ότι το βάρος του πέδιλου στην αδρανή περιοχή
αντισταθμίζει τις όποιες τάσεις του εδάφους στην κάτω του όψη.
3. Στη σύνδεση ενός κεφαλόδεσμου με:
• μονό βάθρο στην εγκάρσια διεύθυνση,
• οποιοδήποτε υποστύλωμα στη διαμήκη διεύθυνση:
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Vb1C ≈ oMRd,c/zpc-0.5NEd, όπου NEd είναι η αξονική δύναμη του υποστυλώματος στη
σεισμική κατάσταση σχεδιασμού και
• zpc = (Bp/3)np/(np-1) αν ο np είναι περιττός ή
• zpc = (Bp/3)(np+1)/np αν είναι άρτιος,
όπου Bp είναι η απόσταση ανάμεσα στους ακραίους πασσάλους στο κατακόρυφο επίπεδο
κάμψης του υποστυλώματος και np ο αριθμός των πασσάλων σε κάθε σειρά πασσάλων
παράλληλα σε αυτό το κατακόρυφο επίπεδο.
4. Στην εγκάρσια διεύθυνση, αν ένα πολλαπλό βάθρο συνδέεται μονολιθικά με το φορέα
καταστρώματος: Vb1C ≈ 0, διότι ο πιο κρίσιμος κόμβος είναι αυτός με το υποστύλωμα που
έχει τη μεγαλύτερη τιμή MRd,c, δηλ. το εξωτερικό υποστύλωμα στο οποίο η σεισμική δράση
προκαλεί θλιπτική αξονική δύναμη. Τότε η Vb1C προκύπτει από το πλάτος του φορέα
καταστρώματος πέρα από το εξωτερικό υποστύλωμα, και είναι πολύ μικρή.
5. Στην εγκάρσια διεύθυνση, στη σύνδεση πολλαπλού βάθρου με το πέδιλο: θα πρέπει να
ληφθεί ενδεχομένως υπόψη ο κόμβος στη βάση κάθε υποστυλώματος, από το πλησιέστερο
στην άκρη της αδρανούς περιοχής του πέδιλου όπου παρατηρείται η χαμηλότερη τιμή MRd,c
(διότι η σεισμική δράση προκαλεί εφελκυστική αξονική δύναμη) αλλά Vb1C ≈ 0 για το λόγο
που αναφέρθηκε στην περίπτωση 2, έως το πλησιέστερο υποστύλωμα στο απέναντι άκρο,
όπου παρατηρείται η μέγιστη MRd,c (εξαιτίας της θλιπτικής σεισμικής αξονικής δύναμης)
αλλά και η Vb1C ενδέχεται να είναι μεγάλη. Οι τιμές της Vb1C κοντά σε αυτό ή κάποιο
ενδιάμεσο υποστύλωμα καθορίζονται από την ισορροπία των αξονικών δυνάμεων που
ασκούνται στα υποστυλώματα στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού NEd και των τάσεων
του εδάφους όταν αναπτυχθούν οι ροπές υπεραντοχής oMRd,c στη βάση των
υποστυλωμάτων (οι τάσεις του εδάφους λαμβάνονται με γραμμική κατανομή κατά μήκος
του πέδιλου).
6. Στην εγκάρσια διεύθυνση, στη σύνδεση πολλαπλού βάθρου με τον κεφαλόδεσμο: πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ο κόμβος κάτω από κάθε υποστύλωμα, από το πλησιέστερο στην άκρη
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της αδρανούς περιοχής, όπου η εφελκυστική σεισμική αξονική δύναμη μειώνει την MRd,c
αλλά η Vb1C είναι χαμηλή ή περίπου μηδέν, έως το άλλο άκρο, όπου η θλιπτική σεισμική
αξονική δύναμη αυξάνει την MRd,c αλλά η Vb1C ενδέχεται να είναι μεγάλη. Οι τιμές της Vb1C
δίπλα σε κάθε υποστύλωμα υπολογίζονται από την ισορροπία των αξονικών δυνάμεων που
ασκούνται στα υποστυλώματα στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού NEd και των
αντιδράσεων στους πασσάλους όταν οι ροπές υπεραντοχής oMRd,c αναπτύσσονται στη βάση
των υποστυλωμάτων.

6.4.5

Ικανοτική ένταση σε βάθρα ή ακρόβαθρα πλάστιμων γεφυρών με ελαστομεταλλικά
εφέδρανα ή εφέδρανα ολίσθησης

Σε πλάστιμες γέφυρες ενδέχεται ο φορέας καταστρώματος να συνδέεται άκαμπτα με ορισμένα
βάθρα (με μονολιθική σύνδεση, σταθερά εφέδρανα ή σεισμικούς συνδέσμους χωρίς διάκενο) και
μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων ή εφεδράνων ολίσθησης με κάποια άλλα βάθρα ή με τα
ακρόβαθρα. Οι τέμνουσες δυνάμεις και οι ροπές σε αυτά τα βάθρα ή ακρόβαθρα υπολογίζονται
θεωρώντας ότι τα εφέδρανα αναπτύσσουν τις ακόλουθες «αντοχές»:
- Για τα εφέδρανα ολίσθησης: οριζόντια δύναμη ofRdf, όπου Rdf είναι η μέγιστη δύναμη
τριβής σχεδιασμού, η οποία ισούται με το μέγιστο συντελεστή τριβής επί τη μέγιστη
κατακόρυφη αντίδραση στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, και of = 1.30.
- Για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα: οριζόντια δύναμη ίση με of = 1.30 επί την οριζόντια
δυσκαμψία του εφεδράνου GbAb/tb επί τη μέγιστη παραμόρφωση του εφεδράνου, η οποία
αντιστοιχεί στη συνολική μετακίνηση σχεδιασμού του φορέα καταστρώματος dEd στην
οριζόντια στάθμη που εδράζεται στο εφέδρανο. Η τιμή της dEd υπολογίζεται από την
Εξίσωση 6.35, σύμφωνα με το σημείο 3 στην Ενότητα 6.9.1.2.
Ο συντελεστής of = 1.30 λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα σκλήρυνσης του εφεδράνου λόγω
γήρανσης κτλ. από τη στιγμή της τοποθέτησης (ενδεχομένως σε αντικατάσταση προϋπάρχοντος)
έως το σεισμικό γεγονός.
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6.5

Επισκόπηση των κανόνων σχεδιασμού και διαμόρφωσης των λεπτομερειών σε
πλάστιμες ή μερικώς πλάστιμες γέφυρες

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 6.1, ο Πίνακας 6.1 περιέχει τους κανόνες για τον έλεγχο της
αντοχής και τον ικανοτικό σχεδιασμό του φορέα καταστρώματος και των βάθρων, καθώς και τους
κανόνες για τη διαμόρφωση των λεπτομερειών των κρίσιμων περιοχών για πλαστιμότητα.
Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τους κανόνες του Ευρωκώδικα 2 για τη διαμόρφωση των λεπτομερειών
στην περιοχή εκτός των κρίσιμων περιοχών. Ο συγκεκριμένος πίνακας, ο οποίος συμπληρώνεται
από μια εκτενή λίστα υποσημειώσεων, αποτελεί από μόνος του ένα αυτόνομο βοήθημα για το
σχεδιασμό.
Οι περισσότεροι κανόνες του Πίνακα 6.1 για τη διαμόρφωση των λεπτομερειών κατά τον
Ευρωκώδικα 8 είναι τύπου συνταγής και –αντίθετα με τις βασικές αρχές του ικανοτικού
σχεδιασμού– δεν αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο.

6.6

Έλεγχος και διαμόρφωση των λεπτομερειών σε κόμβους μεταξύ πλάστιμων
υποστυλωμάτων και φορέα καταστρώματος ή στοιχείων θεμελίωσης

6.6.1

Τάσεις στον κόμβο

Ο πυρήνας του κόμβου θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τριαξονική τάση. Οι διατμητικές τάσεις
τzx = τxz ≡ vj προκύπτουν από τις Εξισώσεις 6.12-6.15 και οι ορθές τάσεις σx ≡ nx, σy ≡ ny, σz ≡ nz
είναι ίσες με:

nx 

N jx
bjhb

, ny 

N jy
hb hc

, nz 

N jz
bjhc

(6.16)

όπου Njx και Njy είναι δυνάμεις κάθετες στο επίπεδο του οριζόντιου στοιχείου (φορέα
καταστρώματος ή στοιχείου θεμελίωσης) με το οποίο συνδέεται το υποστύλωμα. Βρίσκονται
αντίστοιχα εντός και κάθετα στο επίπεδο κάμψης του υποστυλώματος (οι άξονες ορίζονται στο
Σχήμα 6.2). Προκύπτουν από την προένταση του οριζόντιου στοιχείου που ασκείται στον πυρήνα
του κόμβου (ύστερα από απώλειες), συν όποιες άλλες δυνάμεις κάθετες στο επίπεδό του στη
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σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (μέσος όρος των αποτελεσμάτων από την ανάλυση στις
αντικρινές κατακόρυφες όψεις του υποστυλώματος). Η κατακόρυφη ορθή δύναμη στο κέντρο του
κόμβου είναι:

N 
jz

bc
NGc
2bj

(6.17)

όπου NGc είναι η αξονική δύναμη στο υποστύλωμα λόγω των οιονεί-μόνιμων δράσεων στη
σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Ο συντελεστής 2 στον παρονομαστή αντικατοπτρίζει τη μείωση
των ορθών τάσεων λόγω της NGc από NGc/(hcbc) στην ακραία διατομή του υποστυλώματος σε μηδέν
στην αντικρινή όψη του οριζόντιου στοιχείου. Όλες οι τάσεις και οι δυνάμεις στις Εξισώσεις 6.16
και 6.17 λαμβάνονται ως θετικές για θλίψη.

6.6.2

Έλεγχος ακεραιότητας του κόμβου

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει ο κόμβος είναι να αστοχήσει ο πυρήνας του σε διαγώνια
θλίψη. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 θεωρεί ότι η θλιβόμενη διαγώνιος που διέρχεται από τον
πυρήνα του κόμβου στο κατακόρυφο επίπεδο xz θα αστοχήσει σε θλίψη μετά την υπέρβαση της
θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος μειώνεται λόγω
εφελκυστικών παραμορφώσεων κάθετα στη θλιβόμενη διαγώνιο και μπορεί να αυξηθεί λόγω της
περίσφιγξης που οφείλεται είτε σε θλιπτικές τάσεις ny κάθετες στο επίπεδο xz είτε σε κλειστούς
συνδετήρες εγκάρσια σε αυτό το επίπεδο. Στο κλασικό προσομοίωμα θλιβόμενης διαγωνίου με
μεταβλητή γωνία του Ευρωκώδικα 2 για μέλη από σκυρόδεμα με οπλισμό διάτμησης, ο έλεγχος για
αστοχία σε διαγώνια θλίψη πρέπει να γίνεται με βάση τη διατμητική αντοχή – ανηγμένη στις
διαστάσεις της διατομής του κορμού:
f ( MPa ) 

VRd , max /(bw z )  0.5  0.61  ck
 f cd sin 2
250 


(6.18)

όπου θ είναι η γωνία της θλιβόμενης διαγωνίου, η παρένθεση και ο συντελεστής 0.6 πριν από αυτή
λαμβάνουν υπόψη τη μείωση την μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος που
οφείλεται στις εφελκυστικές τάσεις κάθετα στη θλιβόμενη διαγώνιο. Η μέγιστη αντοχή
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επιτυγχάνεται όταν θ = 45o. Οπότε το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 υιοθετεί το ακόλουθο απλό
κριτήριο για τον έλεγχο του κόμβου έναντι αστοχίας σε διαγώνια θλίψη:
f ( MPa ) 

v j  0.31  ck
 ac f cd
250 


(6.19)

όπου vj είναι η μέση διατμητική τάση στον κόμβο από τις Εξισώσεις 6.12-6.15, ενώ η σχέση:
αc = 1+2(njy+yfsd)/fcd  1.5

(6.20)

λαμβάνει υπόψη –συντηρητικά– την αύξηση της θλιπτικής αντοχής της θλιβόμενης διαγωνίου χάρη
στην τάση περίσφιγξης (ny, από την Εξίσωση 6.16) και/ή στον οπλισμό (y) στην εγκάρσια
διεύθυνση y. y = Asy/(hchb) είναι το ποσοστό οπλισμού των κλειστών συνδετήρων κάθετα στο
κατακόρυφο επίπεδο xz του κόμβου, το οποίο θεωρείται ότι λειτουργεί με μειωμένη τάση
fsd = 300 MPa προκειμένου να περιοριστεί το πλάτος των ρωγμών παράλληλα στο επίπεδο xz. Το
αποτέλεσμα της Εξίσωσης 6.19 είναι συντηρητικό σε σχέση με το άνω όριο της διατμητικής
αντοχής του κόμβου που προκύπτει από τις διαθέσιμες δοκιμές σε μη-περισφιγμένους κόμβους
δοκού-υποστυλώματος υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση (βλ. [37]).

6.6.3

Διαστασιολόγηση του οπλισμού κόμβου

Για τον υπολογισμό του οπλισμού κόμβου, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 υιοθετεί για τον πυρήνα
του κόμβου το προσομοίωμα θλιβόμενης διαγωνίου με μεταβλητή γωνία από τον Ευρωκώδικα 2,
το οποίο αποτελεί και τη βάση των Εξισώσεων 6.18 και 6.19. Για την ακρίβεια, χρησιμοποιεί και
πάλι την τιμή θ = 45o για τη γωνία της θλιβόμενης διαγωνίου. Προκύπτουν για τον πυρήνα του
κόμβου οι ακόλουθες συνολικές ποσότητες κατακόρυφου (z) και οριζόντιου (x) οπλισμού στο
κατακόρυφο επίπεδο κάμψης του υποστυλώματος:
Asx = (Vjx-Njx)/fyd, Asz = (Vjz-Njz)/fyd

(6.21α)

ή με όρους ποσοστών χάλυβα, ανηγμένων στα ίδια εμβαδά πυρήνα του κόμβου όπως οι αντίστοιχες
δυνάμεις:

x ≡ Asx/(bjhb) = (vj-nx)/fyd, z ≡ Asz/(bjhc) = (vj-nz)/fyd
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(6.21β)

6.6.4

Μέγιστος και ελάχιστος οπλισμός κόμβου

Η διαρροή του οπλισμού κόμβου αποτελεί έναν πλάστιμο τρόπο αστοχίας. Η αστοχία
σκυροδέματος σε διαγώνια θλίψη, όταν η vj υπερβεί την οριακή τιμή της Εξίσωσης 6.19, αντίθετα
είναι ψαθυρή. Αν τοποθετηθεί περισσότερος οπλισμός από τον απαιτούμενο σύμφωνα με τις
Εξισώσεις 6.21, η διατμητική τάση vj που ενδέχεται να αναπτυχθεί στον πυρήνα του κόμβου μπορεί
να αυξηθεί έως το όριο που θέτει η Εξίσωση 6.19 και να προκληθεί διαγώνια θλίψη του
σκυροδέματος. Γι’ αυτό το λόγο, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 περιορίζει την ποσότητα του
οριζόντιου οπλισμού στον κόμβο έτσι ώστε να μην αναπτυχθεί η vj από την Εξίσωση 6.19, ακόμα
και αν αγνοηθούν οι θετικές επιδράσεις της εγκάρσιας θλίψης και της περίσφιγξης:

f (MPa)  fcd

x ≡ Asx/(bjhb)  max, y ≡ Asy/(hbhc)  max, όπου: max  0.31  ck

250  f yd


(6.22)

Ο κόμβος θα ρηγματωθεί αρχικά όταν η κύρια εφελκυστική τάση σI, υπό την επίδραση των ορθών
τάσεων σx ≡ nx, σy ≡ ny, σz ≡ nz (υπολογίζονται από τις Εξισώσεις 6.16) και των διατμητικών
τάσεων τzx = τxz ≡ vj (υπολογίζονται από τις Εξισώσεις 6.12-6.15), υπερβεί την εφελκυστική αντοχή
(σχεδιασμού) fctd. Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, θέτοντας σI = fctd προκύπτει η
διατμητική τάση του κόμβου στη διαγώνια ρηγμάτωση:

v

j, cr

 f

ctd


1 




 1 

f
ctd 
n

x


  1 .5 f

ctd
f
ctd 
n

z

(6.23)

όπου fctd = fctk0,05/c = 0.7fctm/c. Θεωρητικά, ο κόμβος μπορεί να βασιστεί στην εφελκυστική αντοχή
του σκυροδέματος αν η vj από τις Εξισώσεις 6.12-6.15 είναι μικρότερη από την τάση ρηγμάτωσης
του κόμβου vj,cr. Οι έλεγχοι για την ΟΚΑ ωστόσο συνήθως αγνοούν την εφελκυστική αντοχή του
σκυροδέματος. Τοποθετείται αντίθετα ο ελάχιστος οπλισμός που μπορεί να παραλάβει μόνος του
τις εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται σε περίπτωση ρηγμάτωσης. Βάσει των παραπάνω, και
αγνοώντας τη θετική επίδραση της εγκάρσιας θλίψης, στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 το ελάχιστο
ποσοστό οπλισμού κόμβου υπολογίζεται ως:
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x ≡ Asx/(bjhb) ≥ min, y ≡ Asy/(hbhc) ≥ min, όπου min = fctd/fyd

(6.24)

Τα ποσοστά για τον ελάχιστο και τον μέγιστο οπλισμό ισχύουν και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις,
ακόμη και όταν η πλαισιακή δράση με το υποστύλωμα ισχύει μόνο στη μία διεύθυνση.

6.6.5

Διαμόρφωση λεπτομερειών του κατακόρυφου οπλισμού κόμβου

Οι κατακόρυφες ράβδοι του υποστυλώματος πρέπει να είναι πλήρως αγκυρωμένες στο οριζόντιο
στοιχείο και να εκτείνονται σε όλο το ύψος του, ακόμα και όταν δεν είναι απαραίτητο για την
αγκύρωση. Άλλωστε, με εξαίρεση τις κατακόρυφες ράβδους που δεν έχουν το ρόλο ακραίου
εφελκυόμενου οπλισμού σε κάποια από τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις κάμψης, πρέπει στο άκρο
τους να έχουν άγκιστρο με γωνία 90o προς τα μέσα ή στοιχείο αγκύρωσης (βλ. Σχήμα 6.3(α)).
Ο κατακόρυφος οπλισμός του κόμβου πρέπει να έχει τη μορφή συνδετήρων που περιβάλλουν
τις ράβδους του οριζόντιου στοιχείου στην εξωτερική του όψη. Τουλάχιστον το 50% αυτών των
συνδετήρων πρέπει να είναι πλήρως κλειστοί και να περιβάλλουν και τις πάνω και τις κάτω
ράβδους του οριζόντιου στοιχείου. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι σχήματος Π και να συγκρατούν τις
ράβδους μόνο στην εξωτερική όψη, αλλά όχι στο πέλμα στο οποίο συντρέχει το υποστύλωμα (βλ.
Σχήμα 6.3(α)).
Για να περιοριστεί ο συνωστισμός οπλισμού στο κέντρο του κόμβου σε κάτοψη, μπορεί να
μειωθεί εκεί η πυκνότητα των κατακόρυφων συνδετήρων, αλλά όχι κάτω από το ελάχιστο ποσοστό
που προκύπτει από τις Εξισώσεις 6.24. Η διαφορά Asz μπορεί να τοποθετηθεί εκτός της κεντρικής
περιοχής σε κάτοψη, σε κοντινή όμως απόσταση. Αν η πλαισιακή δράση του υποστυλώματος με τη
«δοκό» συμβαίνει στο κατακόρυφο επίπεδο xz, τότε η Asz μπορεί να τοποθετηθεί εντός του
πλάτους του κόμβου bj στη διεύθυνση y και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 0.5hb από κάθε
παρειά του υποστυλώματος στη διεύθυνση x (Σχήμα 6.3(β)). Εφόσον υπάρχει πλαισιακή δράση και
στο κατακόρυφο επίπεδο yz, η ίδια πρακτική εφαρμόζεται ξεχωριστά σε αυτή τη διεύθυνση,
λαμβάνοντας αυτή τη φορά τις τιμές Asz και bj (βλ. Σχήμα 6.3(γ)). Τα κατακόρυφα σκέλη
συνδετήρων στις κοινές περιοχές προσμετρούνται και στις δύο διευθύνσεις της πλαισιακής δράσης.
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(α)

(β)
(γ)

Σχήμα 6.3 Εναλλακτική διάταξη οπλισμού κόμβου: (α) κατακόρυφη διατομή εντός του επιπέδου
xz (A: διεπιφάνεια «δοκού»-υποστυλώματος, (β) κάτοψη κόμβου, αν οι πλαστικές αρθρώσεις
σχηματίζονται μόνο στη διεύθυνση x, (γ) κάτοψη κόμβου, αν οι πλαστικές αρθρώσεις
σχηματίζονται στις διευθύνσεις x και y (B: οι συνδετήρες που βρίσκονται σε κοινές περιοχές
προσμετρούνται και στις δύο διευθύνσεις)

6.6.6

Διαμόρφωση λεπτομερειών του οριζόντιου οπλισμού κόμβου

Μπορεί να προσμετρηθεί στο απαιτούμενο εμβαδό οριζόντιου οπλισμού του κόμβου Asx έως 50%
των ράβδων στο πάνω και στο κάτω πέλμα του οριζόντιου στοιχείου, αρκεί να είναι συνεχείς στον
κόμβο ή πλήρως αγκυρωμένες πέρα από αυτόν. Το υπόλοιπο Asx πρέπει να αποτελείται από
συνδετήρες (κατά προτίμηση ίδιου σχήματος και διαμέτρου όπως αυτοί στην κρίσιμη περιοχή του
υποστυλώματος) οι οποίοι να περιβάλουν τον κατακόρυφο οπλισμό του υποστυλώματος καθώς και
τα άκρα των οριζόντιων ράβδων της «δοκού» που είναι αγκυρωμένες στον κόμβο.
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Προκειμένου να μειωθεί ο συνωστισμός του οπλισμού στο κεντρικό τμήμα του κόμβου καθ’
ύψος, το συνολικό εμβαδό οριζόντιων ράβδων μπορεί να μειωθεί κατά Asx ≤ Asz, αλλά όχι κάτω
από το ελάχιστο ποσοστό που προκύπτει από τις Εξισώσεις 6.24. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά

Asx πρέπει να τοποθετείται στο πάνω και στο κάτω πέλμα του οριζόντιου στοιχείου, επιπλέον του
οπλισμού που απαιτείται από τον έλεγχο σε κάμψη υπό τις εντάσεις ικανοτικού σχεδιασμού. Οι
επιπλέον ράβδοι πρέπει να τοποθετούνται εντός του πλάτους του κόμβου bj και να είναι επαρκώς
αγκυρωμένες, ώστε να είναι πλήρως ενεργές σε απόσταση hb από την παρειά του υποστυλώματος
(Σχήμα 6.3(α)).

6.7

Έλεγχοι στα πλαίσια του σχεδιασμού για πλαστιμότητα με βάση μη-γραμμική ανάλυση

6.7.1

Έλεγχοι

Αν η ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού είναι μη-γραμμική, οι περιοχές της γέφυρας
που προορίζονται να παραμείνουν ελαστικές (κυρίως ο φορέας καταστρώματος, τα τμήματα των
βάθρων εκτός των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων, οι διατμητικοί σύνδεσμοι, άλλες κρίσιμες
συνδέσεις κ.ά.) ελέγχονται ώστε να παραμένουν στην ελαστική περιοχή. Κατ’ αρχήν, ένας τέτοιος
έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση είτε τις δυνάμεις είτε τις παραμορφώσεις. Αν
πραγματοποιηθεί με βάση τις δυνάμεις, είναι συνεπής με τους ελέγχους για τη γραμμική ανάλυση.
Σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος σε κάμψη με ή χωρίς αξονικό φορτίο μπορεί να γίνει όπως στη
γραμμική ανάλυση, και στην αντοχή να εφαρμοστούν οι μερικοί συντελεστές των υλικών.
Τόσο στα μέλη που προορίζονται να παραμείνουν ελαστικά όσα και στα πλάστιμα (όπως είναι
τα βάθρα που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος), ο έλεγχος σε διάτμηση,
δεδομένου ότι πρόκειται για ψαθυρό τρόπο απόκρισης και μεταφοράς δυνάμεων, γίνεται με βάση
τις δυνάμεις. Και πάλι για λόγους συνέπειας, οι διατμητικές αντοχές υπολογίζονται όπως στη
γραμμική ανάλυση (δηλ. με μερικούς συντελεστές) και επιπλέον διαιρούνται με το συντελεστή
ασφάλειας Bd1, ο οποίος είναι Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρος με συνιστώμενη τιμή

Bd1 = 1.25 (βλ. Πίνακα 6.1) και μειώνει τη διατμητική αντοχή στις μερικώς πλάστιμες γέφυρες.
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Από την άλλη, αν χρησιμοποιηθούν τέμνουσες ικανοτικού σχεδιασμού που έχουν υπολογιστεί με
βάση την ελάχιστη συνιστώμενη τιμή του συντελεστή υπεραντοχής γο (1.35 ή 1.25 αντίστοιχα για
βάθρα από σκυρόδεμα ή χάλυβα, βλ. Ενότητα 6.4.1), τότε μπορεί να επιλεγεί η τιμή Bd = 1.0.
Οι καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις στα βάθρα ελέγχονται με βάση τις παραμορφώσεις, και
συγκεκριμένα τις στροφές pl. Όπως τονίζεται στο Πληροφοριακό Παράρτημα E στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8, το πλαστικό μέρος της στροφής μιας άρθρωσης στο άκρο ενός βάθρου μπορεί να
ληφθεί ίσο με το πλαστικό μέρος της στροφής χορδής στο συγκεκριμένο άκρο. Όπως ισχύει για
όλους τους ελέγχους για τη μη-γραμμική ανάλυση (περιλαμβανομένων των ελέγχων που
αναφέρθηκαν στις δύο προηγούμενες παραγράφους), η ένταση προκύπτει από τη μη-γραμμική
ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (στη συγκεκριμένη περίπτωση η στροφή της
πλαστικής άρθρωσης plE που υπολογίστηκε από την ανάλυση). Το ζήτημα λοιπόν είναι να
υπολογιστεί η αντίστοιχη αντοχή σχεδιασμού plRd.

6.7.2

Ικανότητα στροφής των πλαστικών αρθρώσεων

Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 δεν είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένο όσον αφορά τη plRd. Ως τιμή
σχεδιασμού, η plRd πρέπει κανονικά να υπολογίζεται διαιρώντας την αναμενόμενη τιμή στην
αστοχία plum με τον συντελεστή ασφάλειας R,pl, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα των
υλικών, τις τοπικές ατέλειες στα μέλη, την αβεβαιότητα του προσομοιώματος και/ή τη διασπορά
των πειραματικών δεδομένων. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 αναφέρει ως πιθανές πηγές για τη

plum σχετικά πειραματικά αποτελέσματα ή υπολογισμούς με βάση την καμπυλότητα στην αστοχία.
Σε μια μη δεσμευτική σημείωση αναφέρει επίσης ως πηγή πληροφοριών για τη plum και το
συντελεστή R,pl το Πληροφοριακό Παράρτημα E.
Το Πληροφοριακό Παράρτημα E θεωρεί ικανοποιητική την τιμή R,pl = 1.40, εάν δεν είναι
διαθέσιμα δεδομένα που να αιτιολογούν τη χρήση άλλης τιμής. Ο R,pl ωστόσο αντικατοπτρίζει και
την αβεβαιότητα του προσομοιώματος, οπότε η τιμή του εξαρτάται και από το προσομοίωμα που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της plum.
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Το προσομοίωμα που αναφέρεται στο Πληροφοριακό Παράρτημα E στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 είναι το κλασικό προσομοίωμα με σημειακή άρθρωση, το οποίο βασίζεται στις
καμπυλότητες ϕ και το μήκος της πλαστικής άρθρωσης Lpl:

u   y

L pl

Ls
  u   y L pl  1 
3
2 Ls











(6.25)

όπου u είναι η στροφή χορδής στην αστοχία και Ls το μήκος διάτμησης (λόγος ροπής προς
διάτμηση) στο άκρο του μέλους. Ο πρώτος όρος στο δεξί σκέλος της Εξίσωσης 6.25 είναι το
ελαστικό μέρος της u ενώ ο δεύτερος όρος είναι το πλαστικό μέρος plu.
Η ανάλυση της διατομής αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της καμπυλότητας διαρροής ϕy
και της καμπυλότητας αστοχίας ϕu. Και οι δύο πρέπει να ορίζονται με βάση την τιμή του αξονικού
φορτίου της διατομής που προκύπτει από μη-γραμμική ανάλυση υπό τη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού. Το Πληροφοριακό Παράρτημα E αναφέρεται στην κατασκευή της πλήρους καμπύλης
ροπής-καμπυλότητας γι’ αυτή την τιμή αξονικού φορτίου έως την τιμή της ϕu και σε μια ελαστικήπλήρως πλαστική εξιδανίκευση αυτής της καμπύλης, η οποία να έχει την ίδια ενέργεια πλαστικής
παραμόρφωσης (δηλ. το ίδιο εμβαδό κάτω από την καμπύλη) από την πρώτη διαρροή του οπλισμού
έως την ϕu (βλ. Σχήμα 5.6(α)). Η καμπυλότητα στη γωνία αυτής της ελαστικής-πλήρως πλαστικής
καμπύλης μπορεί να ληφθεί ως ϕy. Η τιμή της ϕu ορίζεται με βάση τα κριτήρια αστοχίας της
διατομής και είναι ανεξάρτητη από την κατασκευή της πλήρους καμπύλης ροπής-καμπυλότητας
(για την ακρίβεια, η τιμή της ϕu καθορίζει εκ των προτέρων το τελικό σημείο της καμπύλης), ενώ οι
τιμές u και plu δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ακριβή τιμή ϕy. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να
υπολογίζεται η πλήρης καμπύλη ροπής-καμπυλότητας –ένα δύσκολο εγχείρημα– μόνο και μόνο
προκειμένου να οριστεί η τιμή ϕy. Πόσω μάλλον αφού το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 (στο
Πληροφοριακό Παράρτημα C) προτείνει να λαμβάνονται ως ϕy οι τιμές που προκύπτουν από τις
Εξισώσεις 5.57 και 5.58 στην Ενότητα 5.8.2. Οι ίδιες σχέσεις μπορούν κάλλιστα να
χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της Εξίσωσης 6.25.
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Το Πληροφοριακό Παράρτημα E προτείνει να χρησιμοποιείται στην ανάλυση της διατομής για
τον υπολογισμό της ϕu μια διγραμμική σχέση τάσης-παραμόρφωσης (σ-ε) με κράτυνση για το
χάλυβα οπλισμού και μέση τάση διαρροής κατά 15% μεγαλύτερη από την fyk, μέση εφελκυστική
αντοχή ftm κατά 20% μεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική τιμή ftk και παραμόρφωση στην ftm ίση με
τη χαρακτηριστική τιμή παραμόρφωσης στη μέγιστη τάση εuk. Αν δεν είναι γνωστές οι τιμές ftk και
εuk για τον χάλυβα οπλισμού που χρησιμοποιείται, μπορούν να ληφθούν ίσες με τις ελάχιστες τιμές
που ορίζει το Παράρτημα C του Ευρωκώδικα 2 για τη συγκεκριμένη κατηγορία χάλυβα.
Όσον αφορά τον καταστατικό νόμο σ-ε για το σκυρόδεμα, το Πληροφοριακό Παράρτημα E
παραπέμπει στο [39], με παραμόρφωση αστοχίας 0.35% για το μη-περισφιγμένο σκυρόδεμα.
Υιοθετείται στο [39]η θλιπτική αντοχή του περισφιγμένου σκυροδέματος που προκύπτει σύμφωνα
με το [40]:

f c  f c (1  K )

(6.26)


 2p
p
K  2.254 1  7.94  1 
f

 fc
c 


(6.27)

*

όπου:

Σύμφωνα με το [41], η θλιπτική αντοχή αντιστοιχεί σε παραμόρφωση:
εco* ≈ εco(1+5K)

(6.28)

όπου εco =0.002 είναι η παραμόρφωση που αντιστοιχεί στη θλιπτική αντοχή του μη-περισφιγμένου
σκυροδέματος fc. Η τάση περίσφιγξης στην Εξίσωση 6.27 είναι:
p  0 .5 a  w f yw

(6.29)

όπου a είναι ο συντελεστής αποτελεσματικότητας της περίσφιγξης [39]:
s
2 Dc

- για σπειροειδή συνδετήρα με βήμα s και διάμετρο Dc:

a 1

- για κυκλικό συνδετήρα με διάμετρο Dc και απόσταση s:


s 

a  1 
 2 Dc 
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(6.30α)
2

(6.30β)

- για περιμετρικούς ορθογωνικούς συνδετήρες με πλευρές bcx, bcy και απόσταση s, οι οποίοι
συγκρατούν κατακόρυφες ράβδους σε απόσταση bi (όπου i ο δείκτης της ράβδου):
2

s 
s   bi / 6 


a  1 
1
1 

bcxbcy 
 2bcx  2bcy 

(6.30γ)

Στην Εξίσωση 6.29 fyw είναι η τάση διαρροής και ρw το ογκομετρικό ποσοστό του οπλισμού
περίσφιγξης σε σχέση με τον περισφιγμένο πυρήνα , ο οποίος ορίζεται από τη μέση γραμμή του
κυκλικού, σπειροειδή ή ορθογωνικού συνδετήρα που παρέχει την περίσφιγξη:
- για σπειροειδή ή κυκλικό συνδετήρα με εμβαδό διατομής Asp, βήμα s και διάμετρο Dc:

w 

4 Asp

(6.31α)

sDc

- για ορθογωνικούς συνδετήρες με συνολικό εμβαδό διατομής Aswx και Aswy κάθετα στις
πλευρές bcx και bcy αντίστοιχα του πυρήνα σκυροδέματος και απόσταση s:

w  2

Asx Asy
sbcx sbcy

(6.31β)

Το Πληροφοριακό Παράρτημα E υιοθετεί την παραμόρφωση αστοχίας του περισφιγμένου
σκυροδέματος από το [42]

 cu *  0.004  2.8 su , w

p
f c*

(6.32)

όπου η p προκύπτει από τις Εξισώσεις 6.29-6.31, η fc* από τις Εξισώσεις 6.26 και 6.27, και εsu,w
είναι η παραμόρφωση που αντιστοιχεί στην εφελκυστική αντοχή του οπλισμού περίσφιγξης.
Εφόσον οι τιμές ϕy και ϕu έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω, το Πληροφοριακό
Παράρτημα E προτείνει τις ακόλουθες εμπειρικές σχέσεις για τον υπολογισμό του Lpl, με βάση το
μήκος διάτμησης Ls, τη χαρακτηριστική τάση διαρροής των κατακόρυφων ράβδων fyk (και όχι τη
μέση τάση διαρροής fym = 1.15fyk, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ϕy και ϕu) και
τη διάμετρό τους dbL:
Lpl = 0.1Ls + 0.015fykdbL
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(6.33)
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Σχήμα 6.4 Σύγκριση πειραματικών τιμών της στροφής χορδής στην αστοχία από κυκλικές δοκιμές
υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση με τις θεωρητικές τιμές σύμφωνα με το Πληροφοριακό Παράρτημα E
του Ευρωκώδικα 8-Μέρος 2: (α) συμπαγείς ορθογωνικές διατομές, (β) τοιχοειδείς διατομές, (γ)
ανοιχτές ή κλειστές κοίλες ορθογωνικές διατομές και (δ) κυκλικά βάθρα.

Αν Ls/d < 3 (όπου d είναι το ενεργό ύψος της διατομής του βάθρου), στο Πληροφοριακό
Παράρτημα E πολλαπλασιάζεται ο δεύτερος όρος στο δεξί σκέλος της Εξίσωσης 6.25 με √(Ls/3d).
Το αποτέλεσμα είναι η τελική αναμενόμενη τιμή plu, η οποία διαιρείται στη συνέχεια με

R,pl = 1.40 ώστε να υπολογιστεί η τιμή σχεδιασμού της πλαστικής στροφής στην αστοχία pld.
Στο Σχήμα 6.4 συγκρίνονται οι θεωρητικές τιμές που προκύπτουν σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφηκε παραπάνω (χωρίς όμως να διαιρεθεί η plu με R,pl = 1.40) με τα πειραματικά
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Σχήμα 6.5 Σύγκριση πειραματικών τιμών της στροφής χορδής στην αστοχία από κυκλικές δοκιμές
υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση με τις θεωρητικές τιμές σύμφωνα με το Πληροφοριακό Παράρτημα
Α του Ευρωκώδικα 8-Μέρος 3 [4] ή στο [43] για τους υπόλοιπους τύπους διατομής: (α) συμπαγείς
ορθογωνικές διατομές, (β) τοιχοειδείς διατομές, (γ) ανοιχτές ή κλειστές κοίλες ορθογωνικές
διατομές και (δ) κυκλικά βάθρα.

αποτελέσματα για τη συνολική στροφή χορδής στην αστοχία u που προέκυψαν από πολυάριθμες
δοκιμές υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση έως την καμπτική αστοχία. Η σύγκριση πραγματοποιείται
ξεχωριστά για: (α) συμπαγείς ορθογωνικές διατομές (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία
των πειραματικών δεδομένων), (β) ορθογωνικές διατομές μεγάλου μήκους (τοιχοειδείς), (γ)
ανοιχτές ή κλειστές κοίλες ορθογωνικές διατομές και (δ) κυκλικά βάθρα. Με εξαίρεση τις πολύ
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χαμηλές (συντηρητικές) προβλέψεις για τα κυκλικά βάθρα, η συμφωνία των αποτελεσμάτων είναι
κατά μέσο όρο καλή (η μέση τιμή του λόγου των πειραματικών προς τις θεωρητικές τιμές είναι
1.045 για όλες τις διατομές, περιλαμβανομένων των κυκλικών βάθρων), αλλά η διασπορά των
πειραματικών αποτελεσμάτων ως προς τις θεωρητικές τιμές είναι μεγάλη (ο συνολικός
συντελεστής μεταβλητότητας του λόγου των πειραματικών προς τις θεωρητικές τιμές είναι 66.5%).
Στα Σχήματα 6.5(α) έως (γ) συγκρίνονται τα ίδια δεδομένα με τα Σχήματα 6.4(α) έως (γ) ως
προς τις θεωρητικές τιμές που προκύπτουν σύμφωνα με το Μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 [4] και το
[43] για (α) ορθογωνικές διατομές δοκού/υποστυλώματος, (β) ορθογωνικές τοιχοειδείς διατομές,
(γ) ανοιχτές ή κλειστές κοίλες ορθογωνικές διατομές. Στο Σχήμα 6.5(δ) συγκρίνονται τα ίδια
δεδομένα με το Σχήμα 6.4(δ) ως προς τις θεωρητικές τιμές που προκύπτουν από τις σχέσεις στο
[44] ειδικά για τα κυκλικά βάθρα. Οι διαφορές μεταξύ των σχέσεων που χρησιμοποιούνται στα
Σχήματα 6.3(α) έως (γ) είναι μικρές. Αντίθετα, η διαφορά μεταξύ της σχέσης για το Σχήμα 6.5(δ)
και αυτές για τα Σχήματα 6.5(α) έως (γ) είναι ουσιαστική. Χάρη σε αυτή τη διαφορά, η συμφωνία
για τα κυκλικά βάθρα είναι καλύτερη, με μέση τιμή του λόγου των πειραματικών προς τις
θεωρητικές τιμές 1.00. Η διασπορά, αν και σημαντική, είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι στα Σχήματα
6.4(α) έως (δ) (ο συνολικός συντελεστής μεταβλητότητας του λόγου των πειραματικών προς τις
θεωρητικές τιμές είναι 36.5%).

6.8
6.8.1

Μήκος υπερκάλυψης και διάκενα στους αρμούς καταστρώματος
Ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης

6.8.1.1 Γενικά
Όταν ο φορέας καταστρώματος εδράζεται στο βάθρο ή το ακρόβαθρο μέσω εφεδράνου που
επιτρέπει την κίνηση στην οριζόντια διεύθυνση (εφέδρανο ολίσθησης, ελαστομεταλλικό εφέδρανο
ή ειδική συσκευή μόνωσης), τότε το ενδεχόμενο πτώσης θα πρέπει να αποτρέπεται με πρόβλεψη
για ένα ελάχιστο οριζόντιο μήκος υπερκάλυψης στη διεύθυνση που ενδέχεται να παρουσιαστεί
σχετική μετακίνηση του φορέα καταστρώματος και του βάθρου ή του ακρόβαθρου. Το ίδιο ισχύει
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lov

Σχήμα 6.6 Ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης σε ακρόβαθρο

σε περίπτωση αρμού μεταξύ παρακείμενων βάθρων ή ενός βάθρου και ενός ακρόβαθρου όταν το
ένα μέρος του ανοίγματος στηρίζεται στο άλλο (κανονικά αυτό που έχει μικρότερο μήκος
στηρίζεται στο μεγαλύτερο).

6.8.1.2 Ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης σε ακρόβαθρο
Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, το ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης σε ακρόβαθρο είναι:
min lov ≥ lm + deg + des

(6.33)

όπου:
1. lm είναι το μέγιστο μεταξύ της τιμής 0.4 m και του πλάτους του εφεδράνου που απαιτείται
για την κατακόρυφη αντίδραση,


2. d eg  2d g min1;



Leff
Lg






(6.34)

είναι η (στατική) σχετική μετακίνηση του ακρόβαθρου και της άλλης στήριξης του φορέα
καταστρώματος λόγω της χωρικά μεταβαλλόμενης σεισμικής εδαφικής κίνησης. Η dg στην
Εξίσωση 6.34 είναι η εδαφική μετακίνηση σχεδιασμού από την Εξίσωση 3.11 στην Ενότητα
3.1.2.7. Leff είναι η απόσταση από τον αρμό έως το πλησιέστερο σημείο όπου ο φορέας
καταστρώματος δεν μπορεί να κινηθεί οριζόντια σε σχέση με το συγκεκριμένο ακρόβαθρο:
αν ο φορέας καταστρώματος είναι συνεχής και συνδέεται άκαμπτα με περισσότερες από μία
στηρίξεις (ακόμα και μέσω σεισμικών συνδέσμων ή αντικραδασμικά στοιχεία χωρίς
περιορισμό της δύναμης), τότε Leff είναι η απόσταση έως το κέντρο αυτών των στηρίξεων
(ακόμα και στην ειδική περίπτωση που υπάρχει άκαμπτη σύνδεση μόνο με ένα βάθρο σε
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Πίνακας 6.2: Συνιστώμενη τιμή στον Ευρωκώδικα 8 για την απόσταση πέρα από την οποία
θεωρείται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των εδαφικών κινήσεων
Κατηγορία
εδάφους
Lg (m)

A

B

C

D

E

600

500

400

300

500

αυτό το τμήμα του φορέα καταστρώματος). Αν εδράζεται παντού σε εφέδρανα εύκαμπτα
στην οριζόντια διεύθυνση, τότε Leff θεωρείται η απόσταση έως το κέντρο αυτών των
εφεδράνων. Τέλος, Lg είναι η απόσταση πέρα από την οποία θεωρείται ότι δεν υπάρχει
συσχέτιση

των

εδαφικών

κινήσεων.

Στον

Ευρωκώδικα

8

θεωρείται

Εθνικά

Προσδιοριζόμενη Παράμετρος με συνιστώμενη τιμή ανάλογα με την κατηγορία εδάφους
(βλ. Πίνακα 6.2). Αν η γέφυρα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 5 km από γνωστό
ενεργό ρήγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει σεισμό μεγέθους M τουλάχιστον 6.5 και
εφόσον δεν έχει διενεργηθεί σεισμολογική έρευνα ειδικά για την τοποθεσία, τότε
λαμβάνεται ως deg το διπλάσιο αποτέλεσμα της Εξίσωσης 6.34.
3. Η des ισούται με το διάκενο στους σεισμικούς συνδέσμους μέσω των οποίων συνδέεται ο
φορέας καταστρώματος με τα βάθρα ή το ακρόβαθρο συν τη συνολική μετακίνηση
σχεδιασμού του φορέα στην οριζόντια στάθμη στην οποία συνδέεται με το ακρόβαθρο,
λόγω της παραμόρφωση της κατασκευής στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού dEd:
dEd = dE+dG+2dT

(6.35)

όπου:
dE είναι η σεισμική μετακίνηση σχεδιασμού που υπολογίζεται από την Εξίσωση 5.67 στην
Ενότητα 5.9 (λαμβάνει υπόψη την επίδραση της στρεπτικής απόκρισης γύρω από
κατακόρυφο άξονα σύμφωνα με την Ενότητα 5.7).
dG είναι η μετακίνηση λόγω μόνιμων δράσεων (λαμβάνοντας υπόψη, σε περίπτωση φορέα
καταστρώματος από σκυρόδεμα, την προένταση μετά από απώλειες, τη συστολή
ξήρανσης και τον ερπυσμό).
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dT είναι η μετακίνηση που οφείλεται στις θερμικές δράσεις σχεδιασμού και 2 = 0.5 είναι ο
συντελεστής συνδυασμού για τις θερμικές δράσεις στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
σύμφωνα με τους Πίνακες A2.1, A2.2 ή A2.3 του EN 1990:2002 [5].
Η τιμή της dEd στην οριζόντια στάθμη που εδράζεται ο φορέας καταστρώματος στο
ακρόβαθρο (δηλ. στην κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος) ισούται με τη
μετακίνηση στη στάθμη του κεντροβαρικού άξονα του φορέα συν τη στροφή της ακραίας
διατομής του φορέα επί την απόσταση του κέντρου βάρους από την κάτω επιφάνεια του
φορέα. Όσον αφορά τις dE και dT, η μετακίνηση και η στροφή πρέπει να λαμβάνονται με
πρόσημα τέτοια ώστε η κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος να απομακρύνεται από
το ακρόβαθρο (δεν υπάρχει επιλογή για την dG· πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον
ερπυσμό, τη συστολή ξήρανσης και την προένταση του σκυροδέματος). Οι θερμικές
δράσεις σχεδιασμού που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της dT προκύπτουν από το
συνδυασμό [45]:
α. της μέγιστης συστολής λόγω της διαφοράς ΔTN,con μεταξύ της ελάχιστης ομοιόμορφης
θερμοκρασίας της γέφυρας Te,min και της αρχικής θερμοκρασίας T0 τη στιγμή που ο
φορέας καταστρώματος τοποθετήθηκε πάνω στη στήριξη. Αν δεν μπορεί να προβλεφθεί
η τιμή T0, λαμβάνεται η μέση θερμοκρασία ημέρας την περίοδο κατασκευής. Η Te,min
υπολογίζεται από τη χαρακτηριστική τιμή της ελάχιστης ετήσιας θερμοκρασίας
περιβάλλοντος υπό σκιά Tmin στην τοποθεσία σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα στο
[45] ή όπως συνιστάται στο Σχήμα 6.1 του [45]. Η Tmin με τη σειρά της προκύπτει από
τους εθνικούς χάρτες ισόθερμων καμπυλών στη στάθμη της θάλασσας σύμφωνα με το
Εθνικό Προσάρτημα στο [45], προσαρμοσμένη στο υψόμετρο και στις τοπικές συνθήκες
(π.χ. θύλακες παγετού), όπως συνιστάται στο Παράρτημα A του [45].
β. της κατακόρυφης συνιστώσας θερμοκρασιακής μεταβολής ΔTM,heat, όταν η θερμοκρασία
στην άνω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος είναι μεγαλύτερη από αυτήν στην κάτω
επιφάνεια. Στις Ενότητες 6.1.4.1 και 6.1.4.2 του [45] παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές
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για τον υπολογισμό της ΔTM,heat (με σκοπό να επιλεγεί μία στο Εθνικό Προσάρτημα),
καθώς επίσης πίνακες και σχήματα με συνιστώμενες τιμές.
Οι εντάσεις λόγω της συνιστώσας ομοιόμορφης θερμοκρασίας και της συνιστώσας
θερμοκρασιακής μεταβολής προστίθενται γραμμικά, αλλά όχι ακέραιες. Ο συνδυασμός που
συνιστά το [45] είναι ο πιο δυσμενής μεταξύ των:
ΔTM,heat "+" 0.35ΔTN,con, ή 0.75ΔTM,heat "+" ΔTN,con

(6.36)

Αν και δε διευκρινίζεται, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 αναφέρει όλα τα παραπάνω για τη
διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας, που είναι άλλωστε η πιο κρίσιμη για απώλεια στήριξης. Όσον
αφορά την αντοχή στην εγκάρσια διεύθυνση, το κάτω πέλμα έχει συνήθως αρκετά μεγάλο πλάτος.
Αναφορικά με τις απαιτούμενες τιμές (δηλ. το δεξί σκέλος της Εξίσωσης 6.35), οι dG και dT είναι
κανονικά μηδενικές, ενώ η dE στη στάθμη της κάτω επιφάνειας του φορέα καταστρώματος δε
λαμβάνει υπόψη τη συμβολή της στροφής στην ακραία διατομή του φορέα. Ως εκ τούτου, το μήκος
υπερκάλυψης στην εγκάρσια διεύθυνση χρειάζεται να ελεγχθεί μόνο στο κάτω πέλμα μιας
προκατασκευασμένης δοκού μικρού πλάτους. Σε αυτή την περίπτωση, η στρεπτική σεισμική
απόκριση γύρω από κατακόρυφο άξονα ενδέχεται να επηρεάσει την εγκάρσια μετακίνηση του
άκρου της εξωτερικής δοκού σε βαθμό που να μην μπορεί να αγνοηθεί.

6.8.1.3 Μήκος υπερκάλυψης σε βάθρα ή ενδιάμεσους αρμούς στο φορέα καταστρώματος
Στην Ενότητα 6.8.1.2 ισχύει η παραδοχή ότι η κορυφή του ακρόβαθρου δεν κινείται. Δεν ισχύει
όμως το ίδιο για την κορυφή ενός ενδιάμεσου βάθρου που συνδέεται με το άκρο μιας δοκού του
φορέα καταστρώματος μέσω εφεδράνων. Έστω dEp η σεισμική μετακίνηση σχεδιασμού που
υπολογίζεται από την Εξίσωση 5.67 για την κορυφή του βάθρου· το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8
κάνει τη συντηρητική παραδοχή ότι η dEp συμβαίνει ταυτοχρόνως με τη σεισμική μετακίνηση
σχεδιασμού στο άκρο της δοκού dE, και επιπλέον εκτός φάσης. Οπότε το ελάχιστο απαιτούμενο
μήκος υπερκάλυψης υπολογίζεται προσθέτοντας στο δεξί σκέλος της Εξίσωσης 6.33 την dEp. Τα
παραπάνω ισχύουν και στη διαμήκη και στην εγκάρσια διεύθυνση.
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Σε αρμό που βρίσκεται στο άνοιγμα μεταξύ παρακείμενων βάθρων ή μεταξύ βάθρου και
ακρόβαθρου, το μήκος υπερκάλυψης του άνω άκρου του φορέα καταστρώματος στη μια πλευρά
του αρμού ως προς το κάτω άκρο, στο οποίο εδράζεται, πρέπει να είναι ίσο με την τετραγωνική
ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των τιμών που προκύπτουν από την Εξίσωση 6.33 για
καθένα από τα δύο άκρα του φορέα καταστρώματος. Σημειώνεται ότι αρμοί τέτοιου τύπου δε
χρησιμοποιούνται συχνά στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί
να συνδέονται τα δύο τμήματα του φορέα καταστρώματος στον αρμό με σεισμικούς συνδέσμους
(βλ. Ενότητα 6.10).

6.8.1.4 Μήκος υπερκάλυψης σε λοξές ή καμπύλες γέφυρες
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αν ο άξονας του φορέα καταστρώματος δεν είναι κάθετος στη
γραμμή στήριξης στα ακρόβαθρα (λοξή γέφυρα) ή αν τα ακρόβαθρα δεν είναι παράλληλα αλλά σε
γωνία το ένα με το άλλο.
Αν η γωνία λοξότητας της γέφυρας είναι φ > 0 (βλ. Σχήμα 5.5), το μήκος υπερκάλυψης πρέπει
να είναι στη διεύθυνση με το μικρότερο μήκος έδρασης, δηλ. κάθετα στην ακραία διατομή του
φορέα καταστρώματος, και όχι στη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας. Σε αυτή την περίπτωση, η
Εξίσωση 6.33 εφαρμόζεται ελαφρώς τροποποιημένη:
1. Και πάλι ισχύει lm ≥ 0.4 m, αλλά αν υπάρχουν ορθογωνικά εφέδρανα, με πλευρές bL και bT
αντίστοιχα στη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση, τότε πρέπει να ισχύει επίσης lm ≥
bLcosφ+bTsinφ.
2. Αν ο φορέας καταστρώματος συνδέεται με το ακρόβαθρο ή το βάθρο μέσω σεισμικών
συνδέσμων με διάκενο sL και sT αντίστοιχα στη διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση, η
συμβολή των διάκενων στην des είναι sLcosφ+sTsinφ.
3. Αν οι μετακινήσεις του άκρου του φορέα καταστρώματος λόγω των μόνιμων και των
οιονεί-μόνιμων δράσεων είναι dG,L και dG,T αντίστοιχα στη διαμήκη και την εγκάρσια
διεύθυνση και οι αντίστοιχες τιμές λόγω των θερμικών δράσεων είναι dT,L και dT,T (dG,T ≈ 0,
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dT,T ≈ 0), αυτές οι μετακινήσεις λαμβάνονται υπόψη στην dEd σύμφωνα με την Εξίσωση
6.35 ως dG = dG,Lcosφ+dG,Tsinφ ≈ dG,Lcosφ και dT = dT,Lcosφ+dT,Tsinφ ≈ dT,Lcosφ.
4. Η σεισμική μετακίνηση σχεδιασμού dE στην Εξίσωση 6.35 είναι η μέγιστη τιμή από την
Εξίσωση 5.67 κατά μήκος ενός τοπικού άξονα κάθετου στην άκρη του φορέα
καταστρώματος. Αν δεν χρησιμοποιείται στην ανάλυση τέτοιος τοπικός άξονας,
υπολογίζονται οι προβολές των σεισμικών μετακινήσεων σχεδιασμού στη διαμήκη και την
εγκάρδια διεύθυνση, dE,L και dE,T αντίστοιχα, στην κάθετη στο άκρο του φορέα
καταστρώματος διεύθυνση ως dE,Lcosφ και dE,Tsinφ, και στη συνέχεια συνδυάζονται
σύμφωνα με τις Εξισώσεις (5.1) ή (5.2).
Στην Ενότητα 5.7.1 έγινε λόγος για τη στρέψη στις λοξές γέφυρες και τις ειδικές διατάξεις στο
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για την τυχηματική εκκεντρότητα. Αν B και L είναι το πλάτος και το
μήκος παράλληλα με τις πλευρές σε κάτοψη (βλ. Σχήμα 5.5), μια γωνία στρέψης θ προκαλεί στην
οξεία γωνία μετακίνηση θ(Bcos2φ+Lsinφ)/2 κάθετα στην άκρη του φορέα καταστρώματος. Πιο
σημαντικό ακόμα, όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 5.7.1, είναι ότι, αν sinφ > B/L, μια
ενδεχόμενη στρέψη του φορέα καταστρώματος θα αυξήσει το πλάτος του αρμού σε όλο το πλάτος
B της στήριξης. Σε περίπτωση φορέων καταστρώματος μικρού πλάτους και μεγάλου μήκους με
λοξότητα sinφ > B/L, μπορεί να χρειαστεί να προβλεφθεί στα ακρόβαθρα μεγαλύτερο μήκος
υπερκάλυψης από αυτό που προκύπτει από τους υπολογισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί η
πτώση λόγω ανεξέλεγκτης στρέψης.
Αν ο άξονας της γέφυρας είναι κάθετος στα ακρόβαθρα αλλά σχηματίζει καμπύλη και τα δύο
ακρόβαθρα βρίσκονται σε γωνία φ το ένα με το άλλο, τότε υπάρχει και πάλι ενδεχόμενο πτώσης
του φορέα καταστρώματος λόγω ανεξέλεγκτης στρέψης: αν η προβολή της εξωτερικής γωνίας του
φορέα καταστρώματος (στην κυρτή πλευρά) στη γραμμή στήριξης στο άλλο ακρόβαθρο βρίσκεται
εκτός του πλάτους B της στήριξης (δηλ. αν η ακτίνα καμπυλότητας στον άξονα είναι R >
0.5B(1+cosφ)/(1-cosφ)), η στρέψη του φορέα καταστρώματος θα αυξήσει το πλάτος του αρμού σε
όλο το πλάτος B. Όσον αφορά τον υπολογισμό του μήκους υπερκάλυψης μέσω της Εξίσωσης 6.33,
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σημειώνεται ότι η γενική διαμήκης και εγκάρσια διεύθυνση στα ακρόβαθρα βρίσκονται σε γωνία
φ/2 ως προς τον άξονα του φορέα καταστρώματος και την άκρη της γέφυρας αντίστοιχα. Οπότε
συμφέρει να εφαρμοστούν στις Εξισώσεις 6.33-6.35 τα αποτελέσματα για τις μετακινήσεις που
προκύπτουν από ανάλυση σε τοπικό σύστημα οριζόντιων αξόνων παράλληλα και κάθετα στην
άκρη της γέφυρας.

6.8.2

Διάκενο μεταξύ του φορέα καταστρώματος και κρίσιμων ή μη-κρίσιμων μελών

6.8.2.1 Διάκενο μεταξύ του φορέα καταστρώματος και κρίσιμων μελών
Προκειμένου να προφυλάσσονται τα σημαντικά ή κρίσιμα μέλη από ενδεχόμενες βλάβες λόγω
σημειακής επαφής ή πρόσκρουσης με το φορέα καταστρώματος, ο μελετητής πρέπει να παρέχει
ένα διάκενο μεταξύ τους, το οποίο να επαρκεί για τη συνολική τιμή σχεδιασμού της σχετικής
μετακίνησής τους στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Αρχικά επιλέγονται τα μέλη που
θεωρούνται κρίσιμα ή σημαντικά σε βαθμό που να πρέπει να προστατευτούν πλήρως από
ενδεχόμενη βλάβη μέσω αυτού του διάκενου. Επιπλέον, το εν λόγω διάκενο αποτρέπει τη
δέσμευση του φορέα καταστρώματος στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, η οποία θα
προκαλούσε αβεβαιότητα στην απόκριση ή δυσκολίες στην ανάλυση και στο σχεδιασμό. Για
παράδειγμα, στη διαμήκη διεύθυνση το διάκενο μπορεί να προβλεφθεί ανάμεσα στο άκρο του
φορέα καταστρώματος και σε ένα θωράκιο ακρόβαθρου το οποίο δεν είναι αναλώσιμο και δεν είναι
επιθυμητό να ενεργοποιηθεί κατά τη σεισμική απόκριση του φορέα. Στην εγκάρσια διεύθυνση
μπορεί να προβλεφθεί ανάμεσα στην πλευρά του φορέα καταστρώματος και σε έναν διατμητικό
σύνδεσμο ο οποίος λειτουργεί ως δεύτερη γραμμή άμυνας έναντι απώλειας στήριξης για ένα
σεισμικό γεγονός μεγαλύτερο από τη σεισμική δράση σχεδιασμού (που θα μπορούσε δηλαδή να
προκαλέσει μετακίνηση μεγαλύτερη από το διαθέσιμο μήκος υπερκάλυψης ή την ικανότητα
μετακίνησης των εφεδράνων). Δεν ισχύουν τα παραπάνω για διάκενο μεταξύ του φορέα
καταστρώματος και ενός σεισμικού συνδέσμου (π.χ. διατμητικού συνδέσμου) ο οποίος σχεδιάζεται
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ώστε να ενεργοποιηθεί στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Το όποιο διάκενο σε αυτή την
περίπτωση αποτελεί παράμετρο σχεδιασμού.
Το ελάχιστο διάκενο υπολογίζεται από την Εξίσωση 6.35, αγνοώντας τη (στατική) σχετική
μετακίνηση του μέλους που πρέπει να προστατευτεί και του φορέα καταστρώματος λόγω της
χωρικά μεταβαλλόμενης σεισμικής εδαφικής κίνησης (deg στις Εξισώσεις 6.33 και 6.34). Οι dE, dG,

2 και dT ορίζονται όπως στην Ενότητα 6.8.1.2, ωστόσο μόνο ο συντελεστής 2 έχει την ίδια τιμή,
2 = 0.5, διότι η Εξίσωση 6.35 εξυπηρετεί κάθε φορά διαφορετικό σκοπό. Στην Ενότητα 6.8.1.2
όλες οι συνιστώσες μετακίνησης αναφέρονται στην οριζόντια στάθμη του εφεδράνου. Σε αυτή την
ενότητα αντίθετα αναφέρονται στις δύο ακραίες οριζόντιες στάθμες όπου ο φορέας καταστρώματος
και το μέλος που πρέπει να προστατευτεί υπερκαλύπτονται στην κατακόρυφη διεύθυνση: στην πιο
χαμηλή και την πιο υψηλή (υπολογίζονται ως το άθροισμα της μετακίνησης του φορέα
καταστρώματος στον κεντροβαρικό του άξονα και της στροφή της ακραίας διατομής του φορέα επί
την κατακόρυφη απόσταση του κέντρου βάρους από την οριζόντια στάθμη που εξετάζεται).
Δεύτερον, πέρα από την dG, η οποία έχει συγκεκριμένο πρόσημο και φορά, για όλες τις συνιστώσες
μετακίνησης της Ενότητας 6.8.1.2 επιλέγεται η φορά (πρόσημο) που αυξάνει το οριζόντιο κενό
μεταξύ του άκρου του φορέα καταστρώματος και του μέλους με το οποίο συνδέεται. Εδώ,
αντίθετα, επιλέγεται η φορά που μειώνει το κενό. Υπογραμμίζεται η διαφορά στις θερμικές δράσεις
σχεδιασμού που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της dT. Αποτελούν συνδυασμό [45]:
α. της μέγιστης επιμήκυνσης λόγω της διαφοράς ΔTN,ext ανάμεσα στη μέγιστη ομοιόμορφη
θερμοκρασία της γέφυρας Te,max και στην αρχική θερμοκρασία T0 κατά την κατασκευή του
φορέα καταστρώματος, με την Te,max να υπολογίζεται από τη χαρακτηριστική τιμή της
μέγιστης ετήσιας θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό σκιά Tmax στην τοποθεσία σύμφωνα με
το Εθνικό Προσάρτημα ή το Σχήμα 6.1 στο [45]. Η Tmax με τη σειρά της λαμβάνεται από
τους εθνικούς χάρτες ισόθερμων καμπυλών στη στάθμη της θάλασσας στο Εθνικό
Προσάρτημα του [45], προσαρμοσμένη στο υψόμετρο και τις τοπικές συνθήκες, όπως
συνιστάται π.χ. στο Παράρτημα A του [45].
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β. της κατακόρυφης συνιστώσας θερμοκρασιακής μεταβολής στο φορέα καταστρώματος.
Όσον αφορά τη μετακίνηση στην υψηλότερη οριζόντια στάθμη όπου υπερκαλύπτονται
κατακόρυφα ο φορέας καταστρώματος με το μέλος που πρέπει να προστατευτεί, η
συνιστώσα θερμοκρασιακής μεταβολής ορίζεται ως ΔTM,heat όταν η θερμοκρασία στην πάνω
επιφάνεια του φορέα καταστρώματος είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στην κάτω. Όσον αφορά τη
μετακίνηση στη χαμηλότερη στάθμη, η συνιστώσα ορίζεται ως ΔTM,cool όταν η θερμοκρασία
στην πάνω επιφάνεια είναι χαμηλότερη απ’ ότι στην κάτω. Επιπλέον εργαλεία και οδηγίες
για τον ορισμό των ΔTM,cool και ΔTM,heat δίνονται στις Ενότητες 6.1.4.1, 6.1.4.2 και/ή στο
Εθνικό Προσάρτημα του [45].
Ο συνδυασμός των εντάσεων της ομοιόμορφης θερμοκρασίας και της θερμοκρασιακής
μεταβολής που συνιστάται στο [45] γίνεται παρόμοια με την Εξίσωση 6.36. Επιλέγεται ο πιο
δυσμενής μεταξύ των:
ΔTM,heat "+" 0.35ΔTN,ext, ή 0.75ΔTM,heat "+" ΔTN,ext

(6.37α)

ΔTM,cool "+" 0.35ΔTN,ext, ή 0.75ΔTM,cool "+" ΔTN,ext

(6.37β)

Αν το μέλος που πρέπει να προστατευτεί μετακινείται λόγω της σεισμικής δράσης, η σεισμική
μετακίνηση σχεδιασμού του σε σχέση με το φορέα καταστρώματος dE μπορεί να λαμβάνεται ως η
τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των τιμών της σεισμικής μετακίνησης
σχεδιασμού, υπολογίζοντας κάθε τιμή στην οριζόντια στάθμη που εξετάζεται μέσω της Εξίσωσης
5.67 στην Ενότητα 5.9 (λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επίδραση της στρεπτικής σεισμικής
απόκρισης γύρω από κατακόρυφο άξονα σύμφωνα με την Ενότητα 5.7).
Εξυπακούεται ότι το διάκενο πρέπει να υπολογίζεται στην οριζόντια διεύθυνση στην οποία ο
φορέας καταστρώματος και το μέλος που προστατεύεται ενδέχεται να έρθουν πιο κοντά.

6.8.2.2 Διάκενο μεταξύ του φορέα καταστρώματος και μη-κρίσιμων μελών
Βλάβες σε μη-κρίσιμα μέλη (π.χ. αρμοί στη στάθμη του οδοστρώματος που μπορούν να
αντικατασταθούν, θωράκια ακρόβαθρων κτλ.) οι οποίες οφείλονται μεν στη σεισμική δράση
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σχεδιασμού αλλά μπορούν να επιδιορθωθούν είναι αποδεκτές. Σε τέτοιες περιπτώσεις στο Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8 ελαττώνεται το απαιτούμενο διάκενο μεταξύ του φορέα καταστρώματος και του
μη-κρίσιμου μέλους σε μια τιμή που ενδέχεται να ξεπεραστεί υπό ένα συχνότερο συνδυασμό της
σεισμικής και των θερμικών δράσεων (ορίζεται στο Εθνικό Προσάρτημα του [2]). Εκεί συνιστάται
ένα διάκενο το οποίο να μπορεί να παραλάβει χωρίς βλάβη μόνο το 40% της σεισμικής
μετακίνησης σχεδιασμού dE συν όλες τις άλλες μετακινήσεις της Εξίσωσης 6.35 ακέραιες, δηλαδή:
dEd,oc = 0.4dE+dG+2dT

(6.38)

όπου ο κάτω δείκτης «oc» αναφέρεται στην «ενδεχόμενη» σεισμική δράση. Σημειώνεται ότι αυτή η
στάθμη προστασίας συμφωνεί με τη σεισμική δράση και τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας που
συνιστά το Μέρος 1 του Ευρωκώδικα 8 για τον περιορισμό βλαβών σε κτίρια.

6.9

Σεισμικοί σύνδεσμοι

6.9.1

Ορισμός και λειτουργία των σεισμικών συνδέσμων

Στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 χρησιμοποιείται ο γενικός όρος «σεισμικοί σύνδεσμοι» για τα
μέλη που έχουν επιφορτιστεί τη μετάδοση των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων από ένα μέρος της
κατασκευής σε κάποιο άλλο –συνήθως από το φορέα καταστρώματος στα βάθρα ή τα ακρόβαθρα ή
από τη μια στην άλλη πλευρά ενός ενδιάμεσου αρμού που βρίσκεται σε άνοιγμα του φορέα
καταστρώματος–

χωρίς

να

συμμετέχουν

στη

μεταφορά

των

κατακόρυφων

φορτίων.

Διαφοροποιούνται λοιπόν από τα σταθερά ή τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα, που κατά κύριο λόγο
μεταφέρουν κατακόρυφα φορτία από το φορέα καταστρώματος στην υποδομή και –ενίοτε–
μεταφέρουν και οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των σεισμικών
συνδέσμων είναι ότι, παρόλο που ενεργοποιούνται από τις οριζόντιες σεισμικές μετακινήσεις της
γέφυρας, γενικά δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη των μη-σεισμικών μετακινήσεων.
Στην εγκάρσια διεύθυνση τοποθετούνται συνήθως διατμητικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι
μεταφέρουν οριζόντιες δυνάμεις από τη μια πλευρά ενός ενδιάμεσου αρμού στην άλλη ή από το
φορέα σε ακρόβαθρο ή –πιο σπάνια– σε βάθρο, μέσω θλιπτικής τάσης επαφής. Οι διατμητικοί
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σύνδεσμοι έχουν συνήθως τη μορφή κοντού προβόλου από σκυρόδεμα (ορισμένες φορές
προεντεταμένου), οπότε διαστασιολογούνται και διαμορφώνονται οι λεπτομέρειές τους με ανάλογο
τρόπο. Χρησιμοποιούνται επίσης στοιχεία από χάλυβα, εφόσον διαμορφωθούν κατάλληλα οι
λεπτομέρειες της σύνδεσης. Κανονικά οι μη-σεισμικές μετακινήσεις είναι μηδενικές στην εγκάρσια
διεύθυνση, οπότε δεν υπάρχει λόγος να προβλεφθεί διάκενο μεταξύ του διατμητικού συνδέσμου
και του τμήματος της γέφυρας απ’ όπου λαμβάνει την οριζόντια δύναμη. Συχνά ωστόσο
τοποθετείται εκεί ένα κατακόρυφο ελαστομεταλλικό εφέδρανο, έτσι ώστε να αποφευχθούν
εντάσεις από κραδασμούς και τοπική βλάβη λόγω σημειακής επαφής και να επιτρέπεται η σχετική
στροφή στη διεπιφάνεια.
Στη διαμήκη διεύθυνση οι σεισμικοί σύνδεσμοι είναι συνήθως ράβδοι σύνδεσης από χάλυβα,
πείροι ή καλώδια που λειτουργούν σε εφελκυσμό και συνδέουν τα δύο τμήματα του φορέα
καταστρώματος σε ενδιάμεσο αρμό, ή το άκρο του φορέα καταστρώματος με ακρόβαθρο ή βάθρο,
ή τα άκρα δύο αμφιέρειστων δοκών στην κορυφή ενός βάθρου κτλ. Κανονικά έχουν περιθώριο
προκειμένου να επιτρέπουν τις μη-σεισμικές μετακινήσεις και ενεργοποιούνται όταν οι σεισμικές
μετακινήσεις εξαντλήσουν το περιθώριο. Αν ο σύνδεσμος είναι δύσκαμπτη ράβδος από χάλυβα,
τότε το περιθώριο μπορεί να προβλεφθεί ανάμεσα σε μια πλάκα από χάλυβα στην άκρη της ράβδου
και στην επιφάνεια του στοιχείου του φορέα καταστρώματος ή του ακρόβαθρου (μπορεί να
τοποθετηθεί ελαστικός δακτύλιος ή άλλη συσκευή στο κενό αυτό για την απορρόφηση
κραδασμών). Οι σύνδεσμοι που συνδέουν τα τμήματα του φορέα καταστρώματος σε ενδιάμεσο
αρμό λειτουργούν μόνο ως δεύτερη γραμμή άμυνας έναντι απώλειας στήριξης· δεν προορίζονται να
ενεργοποιηθούν στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Συνεπώς το περιθώριό τους πρέπει να
παραλαμβάνει τη σχετική μετακίνηση των δύο άκρων σύμφωνα με την ακόλουθη μορφή της
Εξίσωσης 6.37:
2
2
 d Ed,12  d E,1
 d E,2
 d G,1  d G,2   2 d T,1  d T,2 

(6.39)

όπου οι δείκτες 1 και 2 αναφέρονται στα άκρα των δύο τμημάτων του φορέα καταστρώματος που
συνδέονται μέσω του συνδέσμου. Οι μετακινήσεις που οφείλονται στις θερμικές δράσεις, dT,1 και
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dT,2, υπολογίζονται με βάση τη συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασιακής μεταβολής που προκαλεί
συστολή των δύο τμημάτων του φορέα καταστρώματος και επίσης με βάση τη θερμοκρασιακή
μεταβολή που προκαλεί αύξηση της απόστασης μεταξύ τους στην οριζόντια στάθμη στην οποία
συνδέονται. Χρησιμοποιείται ο πιο δυσμενής συνδυασμός μεταξύ των:
ΔTM,heat"+"0.35ΔTN,con, ή 0.75ΔTM,heat"+"ΔTN,con

(6.40α)

ΔTM,cool"+"0.35ΔTN,con, ή 0.75ΔTM,cool"+"ΔTN,con

(6.40β)

Όπως τονίστηκε στις Ενότητες 4.5.3 και 5.5.1.2, η ενεργοποίηση του συνδέσμου μόνο αφού
κλείσει το κενό μεταξύ του φορέα καταστρώματος και του διατμητικού συνδέσμου ή αφού
εξαντληθεί το περιθώριο ενός εφελκυόμενου συνδέσμου είναι ένα μη-γραμμικό φαινόμενο και
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην προσομοίωση. Στο πλαίσιο της γραμμικής ανάλυσης, το Μέρος
2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί κατ’ ελάχιστο να χρησιμοποιείται ένα γραμμικό ελατήριο με
δυσκαμψία ίση με το επιβατικό μέτρο δυσκαμψίας στη διαρροή του συνδέσμου, δηλ. ίση με τη
δύναμη διαρροής του συνδέσμου διαιρεμένη με το διάκενο ή το περιθώριο συν την ελαστική
παραμόρφωση του συνδέσμου έως τη διαρροή του. Όπως διευκρινίστηκε, η παραπάνω μέθοδος δεν
είναι ιδιαίτερα βολική για την ανάλυση, διότι ο σύνδεσμος δεν έχει διαστασιολογηθεί ακόμα σε
αυτό το στάδιο του σχεδιασμού, οπότε η δύναμη διαρροής του δεν είναι γνωστή. Προφανώς, όσοι
σύνδεσμοι δεν προορίζονται να ενεργοποιηθούν στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού δε
χρειάζεται να συμπεριληφθούν στο προσομοίωμα.

6.9.2

Διαστασιολόγηση σεισμικών συνδέσμων

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 6.3 (στο σημείο (β) του 2), οι σεισμικοί σύνδεσμοι πρέπει να
διαστασιολογούνται σύμφωνα με τον ικανοτικό σχεδιασμό. Στις μερικώς πλάστιμες γέφυρες
μπορούν να ληφθούν οι σεισμικές εντάσεις στο σύνδεσμο που προκύπτουν από τη γραμμική
ανάλυση πολλαπλασιασμένες με q. Στις πλάστιμες γέφυρες, οι ικανοτικές εντάσεις υπολογίζονται
μέσω της Εξίσωσης 6.6 και της μεθόδου που περιγράφηκε στην Ενότητα 6.4.2. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και η απλοποιημένη εκδοχή της Εξίσωσης 6.8.
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Κατ’ εξαίρεση αυτού του γενικού κανόνα, στους εφελκυόμενους σεισμικούς συνδέσμους που
συνδέουν τα δύο τμήματα του φορέα καταστρώματος εκατέρωθεν ενός ενδιάμεσου αρμού ή το
άκρο του φορέα καταστρώματος με ακρόβαθρο ή βάθρο ή τα άκρα δύο αμφιέρειστων δοκών στο
ίδιο βάθρο κτλ., το συνδετικό στοιχείο μπορεί να διαστασιολογηθεί για τα αποτελέσματα μιας
διαμήκους δύναμης ίσης με 1.5gSMd, όπου g είναι η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού σε έδαφος
κατηγορίας A, S είναι ο συντελεστής εδάφους και Md η μάζα (του τμήματος) του φορέα
καταστρώματος που συνδέεται με το βάθρο ή το ακρόβαθρο, ή η μικρότερη από τις μάζες των δύο
τμημάτων του φορέα καταστρώματος εκατέρωθεν του ενδιάμεσου αρμού. Εναλλακτικά η διαμήκης
δύναμη για το σχεδιασμό μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη τη
δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο τμημάτων του φορέα καταστρώματος που ενώνονται με
το σύνδεσμο.
Αφού

υπολογιστούν

οι

ικανοτικές

εσωτερικές

δυνάμεις,

ο

σεισμικός

σύνδεσμος

διαστασιολογείται στην ΟΚΑ σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα για το συγκεκριμένο υλικό: ένας
διατμητικός σύνδεσμος από σκυρόδεμα διαστασιολογείται κατά το πρότυπο EN1992-1-1:2004 ως
κοντός πρόβολος, ένα στοιχείο ή μια ράβδος σύνδεσης από χάλυβα, οι πείροι ή τα καλώδια
σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στον Ευρωκώδικα 3. Η διατμητική αντοχή σχεδιασμού των
διατμητικών συνδέσμων από σκυρόδεμα διαιρείται με το μειωτικό συντελεστή γBd, ο οποίος είναι
Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρος. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 συνιστά την τιμή Bd = 1.25
για τις μερικώς πλάστιμες γέφυρες. Για τις πλάστιμες επιτρέπεται:
- είτε να επιλεγεί η ίδια τιμή με τις μερικώς πλάστιμες γέφυρες
- είτε να μειωθεί αυτή κατά qVEd/VC,o-1 (αρκεί η τελική τιμή να μην είναι μικρότερη από

Bd = 1), όπου:
• VEd είναι η μέγιστη διατμητική δύναμη του σεισμικού συνδέσμου που προκύπτει από την
ανάλυση για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, και
• VC,o είναι η ικανοτική τέμνουσα δύναμη του συνδέσμου, χωρίς το άνω όριο VC,o  qVEd
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(βλ. επίσης τις Σημειώσεις (4) και (5) στον Πίνακα 6.1). Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι η
συμπεριφορά οποιουδήποτε σεισμικού συνδέσμου είναι κανονικά μη-πλάστιμη, είναι φρόνιμο να
μειωθεί η αντοχή σχεδιασμού του κατά το συντελεστή γBd που ορίζεται στο [2] για τους
διατμητικούς συνδέσμους από σκυρόδεμα, παρόλο που δεν απαιτείται ρητά στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 [2].

6.10 Διαστασιολόγηση εφεδράνων
6.10.1 Εισαγωγή
Οι Ενότητες 6.10.2 και 6.10.3 αναφέρονται σε γέφυρες στις οποίες ο φορέας καταστρώματος
συνδέεται με ορισμένα βάθρα και/ή τα ακρόβαθρα μέσω εφεδράνων και στις υπόλοιπες στηρίξεις
(κυρίως βάθρα) μονολιθικά ή μέσω σταθερών εφεδράνων. Στο Κεφάλαιο 7 αντίθετα γίνεται λόγος
για κινητά εφέδρανα και άλλες ειδικές συσκευές (μονωτήρες) διατεταγμένες στη συνεχή
διεπιφάνεια μεταξύ της κάτω επιφάνειας του φορέα καταστρώματος και όλων των στηρίξεών του
(διεπιφάνεια μόνωσης).
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] επιτρέπει επίσης τη χρήση κοινών επίπεδων εφεδράνων
ολίσθησης (χωρίς ελεγχόμενο κάτω όριο συντελεστή τριβής) και/ή απλών ελαστομεταλλικών
εφεδράνων χαμηλής απόσβεσης στη διεπιφάνεια μόνωσης των γεφυρών με σεισμική μόνωση. Τα
εφέδρανα με αυτή τη χρήση θεωρούνται ειδικές περιπτώσεις και αναλύονται στην παρούσα
ενότητα. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, αρκεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 1337-2 και
EN 1337-3 αντίστοιχα, καθώς και με ορισμένες επιπρόσθετες απαιτήσεις σχεδιασμού που ορίζονται
στο [2].

6.10.2 Σταθερά εφέδρανα
Όπως τονίστηκε στην Ενότητα 6.3 (στο σημείο (β) του 2), τα σταθερά εφέδρανα πρέπει να
διαστασιολογούνται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού για τις ικανοτικές εντάσεις. Στις μερικώς
πλάστιμες γέφυρες αρκεί να πολλαπλασιαστούν τα σεισμικά εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από
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τη γραμμική ανάλυση με q. Στις πλάστιμες γέφυρες αντίθετα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία
που περιγράφηκε στην Ενότητα 6.4.2 και η Εξίσωση 6.6, ενδεχομένως και η απλοποιημένη
Εξίσωση 6.8. Κατ’ εξαίρεση, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να διαστασιολογούνται τα
σταθερά εφέδρανα χρησιμοποιώντας μόνο τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού, αρκεί να μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα και να συμπληρώνονται
από σεισμικούς συνδέσμους που να παρέχουν την απαιτούμενη οριζόντια αντοχή λόγω του
ικανοτικού σχεδιασμού (δηλ. να έχουν διαστασιολογηθεί για την οριζόντια αντοχή των σταθερών
εφεδράνων ενισχυμένη σύμφωνα με τον ικανοτικό σχεδιασμό).
Τα σταθερά εφέδρανα είναι συνήθως μη-πλάστιμα. Παρόλο που δεν απαιτείται ρητά στο
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, είναι φρόνιμο να μειώνεται η οριζόντια αντοχή σχεδιασμού τους κατά
το συντελεστή γBd που αναφέρθηκε στο τέλος της Ενότητας 6.9.2 για τη διατμητική αντοχή
σχεδιασμού των διατμητικών συνδέσμων από σκυρόδεμα.

6.10.3 Επίπεδα εφέδρανα ολίσθησης
Στην Ενότητα 6.4.5 διευκρινίστηκε ότι τα βάθρα και τα ακρόβαθρα στις πλάστιμες γέφυρες πρέπει
να σχεδιάζονται για οριζόντια δύναμη τριβής στα εφέδρανα ολίσθησης ίση με ofRdf, όπου

of = 1.30 και Rdf είναι η μέγιστη δύναμη σχεδιασμού στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Οι
διαστάσεις του ελάσματος ολίσθησης του εφεδράνου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να
παραλαμβάνεται, με επαρκές περιθώριο ασφάλειας, η ακραία μετακίνηση σχεδιασμού στη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού dEd, η οποία προκύπτει από την Εξίσωση 6.35 και υπολογίζεται στη θέση
και στην οριζόντια στάθμη του εφεδράνου σύμφωνα με την Ενότητα 6.8.1.2. Εάν το εφέδρανο
ολίσθησης ανήκει σε σύστημα σεισμικής μόνωσης, χρησιμοποιείται η τιμή dE,a = γISdE αντί για τη
σεισμική μετακίνηση από την ανάλυση dE, με συνιστώμενη τιμή στο [2] γIS = 1.50. Αυτή η τιμή
θεωρείται ότι εξασφαλίζει ένα «λογικό» περιθώριο ασφάλειας για τέτοιου τύπου εφέδρανα. Για τα
εφέδρανα που δεν ανήκουν σε σύστημα σεισμικής μόνωσης και εφόσον δεν υπάρχουν
συγκεκριμένες οδηγίες στον Ευρωκώδικα 8 [2], αυτό το περιθώριο λαμβάνεται μεταξύ του 20 και
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του 30% της dE, ανάλογα με το κατά πόσο επηρεάζεται ο υπολογισμός της dE από την τιμή της
(EI)eff που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση.

6.10.4 Απλά ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης
6.10.4.1 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα αποτελούνται από στρώσεις βουλκανισμένου ελαστομερούς –
φυσικό καουτσούκ ή ελαστικό χλωροπρενίου– και ελάσματα χάλυβα που ενώνονται χημικά με το
ελαστομερές κατά το βουλκανισμό. Δεδομένου ότι είναι σχεδόν ασυμπίεστο, το ελαστικό
παρουσιάζει σημαντική οριζόντια διόγκωση υπό κατακόρυφη θλίψη. Τα ελάσματα χάλυβα
περιορίζουν αυτή τη διαστολή μέσω διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια με το ελαστικό. Οι
τάσεις αυτές είναι μέγιστες στην περίμετρο του ελάσματος χάλυβα και ενδέχεται να προκαλέσουν
αποκόλληση εκεί. Το μέγεθος αυτών των τάσεων συνήθως ελέγχεται μέσω των σχετικών
διατμητικών παραμορφώσεων γ. Το μεγάλο μέγεθος αυτών των διατμητικών παραμορφώσεων
φανερώνεται από τη διόγκωση κάθε στρώματος ελαστομερούς, η οποία είναι εντονότερη στην
περίμετρο και ακριβώς δίπλα στο χαλύβδινο έλασμα.
Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 διακρίνει δύο τύπους ελαστομεταλλικών εφεδράνων, ανάλογα
με την απόσβεση που προσφέρουν υπό ανακυκλιζόμενη διάτμηση. Τα εφέδρανα χαμηλής
απόσβεσης παρουσιάζουν στενούς βρόχους υστέρησης με ισοδύναμο λόγο ιξώδους απόσβεσης 
μικρότερο από 6%. Η διατμητική τους συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί προσεγγιστικά γραμμική
ελαστική και να περιγράφεται μόνο από το μέτρο διάτμησης του ελαστομερούς G, το οποίο ισχύει
σε όλο το πάχος του ελαστομερούς στο εφέδρανο (tq στην Εξίσωση 6.42β). Η απόσβεση που
προσφέρουν είναι συνεπής με την προκαθορισμένη τιμή 5% που χρησιμοποιείται στη γραμμική
ανάλυση και αποτελεί τη βάση για τις τιμές του συντελεστή q που υιοθετούνται στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8.
Αν ο φορέας καταστρώματος δε συνδέεται άκαμπτα με κανένα βάθρο ή ακρόβαθρο (ούτε καν
μέσω σεισμικών συνδέσμων) και εδράζεται σε ελαστομεταλλικά εφέδρανα σε όλες του τις
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στηρίξεις (ή ενδεχομένως σε επίπεδα εφέδρανα ολίσθησης σε κάποιες από αυτές), σχηματίζοντας
κατά συνέπεια μια διεπιφάνεια μόνωσης μεταξύ του φορέα καταστρώματος και όλων του των
στηρίξεων, η οριζόντια σεισμική δύναμη του φορέα μεταφέρεται πλήρως μέσω αυτών των
ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Αυτά τα εφέδρανα έχουν αποφασιστικό ρόλο στη συνολική
απόκριση της γέφυρας στις οριζόντιες σεισμικές συνιστώσες. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] τα
χαρακτηρίζει συσκευές σεισμικής μόνωσης και θεωρεί το φορέα καταστρώματος σεισμικά
μονωμένο. Ονομάζονται «απλά ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης» και ορίζονται ως
«ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης σύμφωνα με το EN 1337-3:2005 που δεν
εμπίπτουν στο EN 15129:2009 (Αντισεισμικά συστήματα)» και για τα οποία δεν απαιτούνται
ειδικές δοκιμές σεισμικής συμπεριφοράς. Αναλύονται περαιτέρω στην Ενότητα 7 του [2], όπου
γίνεται λόγος για τις γέφυρες με σεισμική μόνωση. Η αυξημένη αξιοπιστία που απαιτείται από το
σύστημα μόνωσης σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται αυξάνοντας τις σεισμικές μετακινήσεις
σχεδιασμού σε dE,a = γISdE, με γIS = 1.50 (όπως συνιστάται στο [2]). Απαιτείται επιπλέον να
διερευνηθεί λεπτομερώς η επίδραση των ιδιοτήτων σχεδιασμού των μονωτήρων στη σεισμική
απόκριση.
Αν ο φορέα καταστρώματος συνδέεται άκαμπτα με την κορυφή ενός ή περισσότερων βάθρων
(ή με ακρόβαθρο) απευθείας ή μέσω σεισμικών συνδέσμων, τότε η σεισμική δράση μεταφέρεται
στην υποδομή μέσω αυτής της σύνδεσης. Τα όποια ελαστομεταλλικά εφέδρανα σε άλλες στηρίξεις
έχουν τοπικό ρόλο στη συνολική σεισμική απόκριση της γέφυρας. Τέτοιου τύπου εφέδρανα
σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1337-3:2005 [47] για αντίσταση σε όλες τις οριζόντιες ή
κατακόρυφες μη-σεισμικές δράσεις. Σχεδιάζονται επίσης σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα
8 [2] ώστε να παραλαμβάνουν τις επιβαλλόμενες παραμορφώσεις λόγω της μετακίνησης
σχεδιασμού στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, οι οποίες υπολογίζονται από την Εξίσωση 6.35
χωρίς να πολλαπλασιαστεί η τιμή dE με γIS. Δεν απαιτείται λεπτομερής διερεύνηση της
μεταβλητότητας των ιδιοτήτων σχεδιασμού για να χρησιμοποιηθούν τέτοια εφέδρανα, σε αντίθεση
με τα εφέδρανα που λειτουργούν ως μονάδες μόνωσης. Συνοψίζοντας, τα ελαστομεταλλικά
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εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης που υπόκεινται σε σεισμικές διατμητικές παραμορφώσεις
ελέγχονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού σύμφωνα με τους κανόνες του EN1337-3, όπως
έχουν συμπληρωθεί στο [2].
Στην επόμενη ενότητα εξετάζεται ο σχεδιασμός και ο έλεγχος απλών ελαστομεταλλικών
εφεδράνων χαμηλής απόσβεσης κατά το πρότυπο EN 1337-3:2005 [47] και το [2], κάνοντας τη
διάκριση –όπου χρειάζεται– μεταξύ σεισμικής και μη σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού. Ο
σχεδιασμός γεφυρών με ελαστομεταλλικά εφέδρανα υψηλής απόσβεσης εξετάζεται στο Κεφάλαιο
7. Στην υπόλοιπη Ενότητα 6.10.3 τα απλά ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης, με την
έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, αποκαλούνται για συντομία
ελαστομεταλλικά εφέδρανα ή απλώς εφέδρανα.
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα είναι συνήθως κυκλικά (με διάμετρο D) ή ορθογωνικά (οι
πλευρές τους συμβολίζονται εδώ με bx και by). Η μεγάλη πλευρά είναι κανονικά στην εγκάρσια
διεύθυνση της γέφυρας προκειμένου να περιοριστεί η δέσμευση της στροφής στη διαμήκη
διεύθυνση και –αν το εφέδρανο τοποθετείται κάτω από προκατασκευασμένη δοκό– να τη
σταθεροποιεί στην εγκάρσια διεύθυνση κατά την κατασκευή. Ως ενεργές διαστάσεις κάτοψης του
εφεδράνου λαμβάνονται αυτές των ελασμάτων οπλισμού από χάλυβα (συμβολίζονται εδώ ως D’,
b’x, b’y). Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1337-3:2005 [47], το έλασμα χάλυβα πρέπει να καλύπτεται
στις οριζόντιες διευθύνσεις από τουλάχιστον 4 mm ελαστομερούς:
D’ ≤ D – 8, b’x ≤ bx – 8, b’y ≤ by – 8 (διαστάσεις σε mm)

(6.41)

Το ενεργό εμβαδό κάτοψης του εφεδράνου A’ καθορίζεται από τις ενεργές διαστάσεις
κάτοψης, όπως ορίστηκαν πιο πάνω.
Αν το ελαστομερές έχει n εσωτερικά στρώματα με πάχος ti (25 mm ≥ ti ≥ 5 mm σύμφωνα με το
πρότυπο EN 1337-3:2005 [47]) και n + 1 φύλλα χάλυβα πάχους ts (ts ≥ 2 mm σύμφωνα με το
πρότυπο EN 1337-3:2005 [47]), και το άνω και κάτω φύλλο χάλυβα έχουν εξωτερική επικάλυψη
ελαστομερούς με πάχος τουλάχιστον 2.5 mm σύμφωνα με το [47], τότε το συνολικό ονομαστικό
πάχος του εφεδράνου είναι:
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tb = n·ti + (n + 1)·ts + 5 (διαστάσεις σε mm)

(6.42α)

και του τμήματος από ελαστομερές:
tq = n·ti + 5 (διαστάσεις σε mm)

(6.42β)

Μόνο το ελαστομερές παρουσιάζει διατμητική παραμόρφωση. Η ονομαστική τιμή του μέτρου
διάτμησης των ελαστομεταλλικών εφεδράνων καθώς και η πειραματική τιμή του (συμβολίζονται
αντίστοιχα στο [47] ως G και Gg) αναφέρονται στο συνολικό πάχος του ελαστομερούς tq. Το
πρότυπο EN 1337-3:2005 ορίζει μια μέση τιμή-στόχο 0.9 MPa για το Gg (επιτρέποντας στον
μελετητή να επιλέξει εναλλακτικά τις τιμές 0.7 ή 1.15 MPa), με αποδεκτή απόκλιση της
πειραματικής τιμής ±0.15 MPa (εφόσον επιλεγεί μία από τις δύο εναλλακτικές τιμές, ισχύει
αντίστοιχα ±0.1 ή ±0.2 MPa). Δεν επιτρέπεται η τεχνητή γήρανση (3 ημέρες στους 70°C) να
αυξήσει το Gg κατά περισσότερο από 0.15 MPa. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Παράρτημα F
του EN 1337-3:2005 [47], η Gg μετράται υπό κανονικές θερμοκρασίες για διατμητικές
παραμορφώσεις μεταξύ γq,d = 0.27 και 0.58. Αυτές οι τιμές είναι αντιπροσωπευτικές της
δυσκαμψίας των εφεδράνων υπό κανονική θερμοκρασία και για το εύρος παραμορφώσεων που
επιτρέπεται υπό μη σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού (γq,d ≤ 1.0). Στο σημαντικά μεγαλύτερο
εύρος παραμορφώσεων που επιτρέπεται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (γq,sd ≤ 2.0),
αναμένονται σημαντικά μεγαλύτερες τιμές επιβατικού μέτρου διάτμησης στη μέγιστη
παραμόρφωση. Γι’ αυτό το λόγο, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] δίνει μεγαλύτερη τιμή
Gb = αGg για την ονομαστική τιμή σχεδιασμού του μέτρου διάτμησης του ελαστομεταλλικού
εφεδράνου, με την τιμή α (κανονικά μεταξύ 1.1 και 1.4) να ορίζεται από δοκιμές. Αυτή η τιμή
χρησιμοποιείται ως Κατώτερη Τιμή Παραμέτρου Σχεδιασμού, αν το εφέδρανο λειτουργεί ως
μονάδα μόνωσης. Ως Ανώτερη Τιμή Παραμέτρου Σχεδιασμού χρησιμοποιείται η τιμή 1.2Gb, αν η
ελάχιστη θερμοκρασία του εφεδράνου στον αντισεισμικό σχεδιασμό Tmin,b είναι μεγαλύτερη από
0oC. Αν η Tmin,b είναι μικρότερη από 0oC, τότε η τιμή αυτή υπολογίζεται με βάση τον κατάλληλο
συντελεστή λ από το Παράρτημα JJ του [2].
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Σχήμα 6.7 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα των οποίων τα ακραία φύλλα χάλυβα συνδέονται με το
βάθρο και το κατάστρωμα μέσω πείρων ή βλήτρων [49]

Από τους διάφορους «τύπους» ελαστομεταλλικών εφεδράνων που αναφέρονται στο [47], δύο
χρειάζονται ειδική αναφορά: ο τύπος C, που έχει στην κορυφή και στη βάση φύλλα χάλυβα (με
βλήτρα ή που επιτρέπουν τη μονολιθική σύνδεση με τα μέλη της γέφυρας και στις δύο πλευρές του
εφεδράνου, βλ. Σχήμα 6.7) και ο τύπος B, ο οποίος δεν έχει φύλλα από χάλυβα ή άλλο υλικό ούτε
στην άνω ούτε στην κάτω επιφάνεια του ελαστομερούς. Αν 8 mm ≥ ti, τα φύλλα χάλυβα στα
εφέδρανα τύπου C πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 15 mm. Αν ti > 8 mm, το ελάχιστο πάχος
είναι 18 mm [47]. Το EN 1337-3:2005 συνιστά κάποιες τυπικές διαστάσεις για τα εφέδρανα τύπου
B (οι οποίες αποτελούν τη βάση και για τα εφέδρανα τύπου C). Ενδεικτικά:
• εφέδρανα από 100 x 150 mm (ή Ø200 mm) έως 250 x 400 mm (ή Ø350 mm) έχουν n = 2
έως 7 στρώματα ελαστομερούς με ti = 8 mm και φύλλα χάλυβα με ts = 3 mm,
• για εφέδρανα από 300 x 400 mm (ή Ø400 mm) έως 500 x 600 mm (ή Ø650 mm), n = 3 έως
10, ti = 12 mm, ts = 4 mm,
• για εφέδρανα από 600 x 600 mm (ή Ø700 mm) έως 700 x 800 mm (ή Ø850 mm), n = 4 έως
10, ti = 16 mm, ts = 5 mm,
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• για εφέδρανα από 800 x 800 έως 900 x 900 mm (ή Ø900 mm), n = 4 έως 11, ti = 20 mm,
ts = 5 mm.
Σε όλες τις συνιστώμενες διαστάσεις, ο λόγος της μέσης οριζόντιας διάστασης προς το συνολικό
πάχος tb κυμαίνεται περίπου μεταξύ 3 και 9.
Ο συντελεστής σχήματος S προκύπτει διαιρώντας το ενεργό εμβαδό κάτοψης του εφεδράνου
A’ με το γινόμενο της περιμέτρου (ορίζεται με βάση τις ενεργές διαστάσεις κάτοψης) επί το πάχος
ενός εσωτερικού στρώματος ελαστομερούς:
• για ορθογωνικά εφέδρανα:

S = b’xb’y/[2(b’x+b’y)ti]

(διαστάσεις σε mm)

(6.43α)

• για κυκλικά εφέδρανα:

S = D’/(4ti)

(διαστάσεις σε mm)

(6.43β)

Αν η κορυφή ενός εφεδράνου μετακινηθεί σε σχέση με τη βάση κατά ddx ≥ 0 στην οριζόντια
διεύθυνση x και κατά ddy ≥ 0 στην κάθετη διεύθυνση y (στα ορθογωνικά εφέδρανα, κατά μήκος
των πλευρών), το κατακόρυφο φορτίο μεταφέρεται μέσω του τμήματος της επιφάνειας όπου η
μετακίνηση στο πάνω μέρος και το κάτω μέρος υπερκαλύπτονται. Αυτό ονομάζεται μειωμένο
ενεργό εμβαδό κάτοψης και συμβολίζεται με Ar:
• για ορθογωνικά εφέδρανα:

Ar = (b’x-ddx)(b’y-ddy) ≈ (1-ddx/b’x-ddy/b’y)A’

• για κυκλικά εφέδρανα [49]: Ar = A’(δ-sinδ)/π

(6.44α)
(6.44β)

όπου:
δ = 2cos-1(dd/D’)

(σε rad)

(6.45)

με:
2
2
d d  d dx
 d dy

(6.46)

6.10.4.2 Διαστασιολόγηση ελαστομεταλλικών εφεδράνων κατά το πρότυπο EN 1337-3:2005 και
τον Ευρωκώδικα 8
6.10.4.2.1 Έλεγχος διατμητικών παραμορφώσεων
Το πρότυπο EN 1337-3:2005 [47] ορίζει τη διατμητική παραμόρφωση του ελαστομερούς λόγω της
συνολικής μετακίνησης σχεδιασμού dd, η οποία προκύπτει από την Εξίσωση 6.46, ως:
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γq,d = dd/tq

(6.47)

όπου tq είναι το συνολικό πάχος του ελαστομερούς από την Εξίσωση 6.42β. Επιπλέον, ορίζει τη
μέγιστη τιμή γq,d = 1.0 για την ΟΚΑ του εφεδράνου υπό τη συνολική μετακίνηση σχεδιασμού, η
οποία οφείλεται στο βασικό συνδυασμό δράσεων στο [5] (βλ. Ενότητα 6.10.3.3 για περισσότερες
λεπτομέρειες γύρω από το βασικό συνδυασμό δράσεων και τις οριζόντιες μετακινήσεις που
προκαλεί).
Για τον έλεγχο των ελαστομεταλλικών εφεδράνων χαμηλής απόσβεσης στη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούνται ως μονωτήρες ή όχι, το Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 επιβάλλει την ακόλουθη επιπρόσθετη απαίτηση όσον αφορά τη μέγιστη συνολική
παραμόρφωση σχεδιασμού στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού γb,Ed:
γb,Ed ≤ 2.0

(6.48)

όπου η γb,Ed ορίζεται σύμφωνα με τις Εξισώσεις 6.46 και 6.47 από τις οριζόντιες μετακινήσεις
σχεδιασμού στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (βλ. Εξίσωση 6.35). Αν το εφέδρανο αποτελεί
μέρος του συστήματος μόνωσης, χρησιμοποιείται η τιμή dE,a = γISdE ως σεισμική μετακίνηση
σχεδιασμού, με συνιστώμενη τιμή στο [2] γIS = 1.50. Ο ίδιος ορισμός της μέγιστης συνολικής
παραμόρφωσης σχεδιασμού στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού γbEd ισχύει για όλους τους
ελέγχους που ορίζει το πρότυπο EN 1337-3 [47] για τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα, οι οποίοι
αφορούν διατμητικές παραμορφώσεις στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.
Η Εξίσωση 6.48 είναι ο μόνος επιπρόσθετος έλεγχος που ορίζει ο Ευρωκώδικας 8 [2] για τη
σεισμική κατάσταση σχεδιασμού πέρα από αυτούς που αναφέρει το πρότυπο EN 1337-3 [47]. Οι
Εξισώσεις 6.42 και 6.47 ή 6.48 δίνουν εύκολα μια πρώτη εκτίμηση του αριθμού των εσωτερικών
στρωμάτων ελαστομερούς n. Αν τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα παρέχουν την ικανότητα
επαναφοράς του συστήματος μόνωσης, τότε το πάχος (και ενίοτε οι διαστάσεις κάτοψης) του
ελαστομερούς καθορίζεται συνήθως από την Εξίσωση 6.48.
Σημειώνεται ότι η Ενότητα 7 του Ευρωκώδικα 8 [2] απαιτεί να πραγματοποιούνται όλοι οι
έλεγχοι των μελών του συστήματος μόνωσης, της ανωδομής και της υποδομής για τα πιο δυσμενή
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αποτελέσματα που προκύπτουν από δύο αναλύσεις: η μία πραγματοποιείται με βάση την Ανώτερη
Τιμή Παραμέτρου Σχεδιασμού και η άλλη την Κατώτερη Τιμή Παραμέτρου Σχεδιασμού για τις
ιδιότητες των μονάδων μόνωσης.

6.10.4.2.2 Έλεγχος έναντι λυγισμού
Το φορτίο λυγισμού ενός εφεδράνου χωρίς οριζόντια μετακίνηση dd είναι [49]:
N cr   A' r '

GS

(6.49)

nt i

όπου σε ορθογωνικό εφέδρανο λ ≈ 1.5 και σε κυκλικό λ ≈ √2 [49], A’ είναι το ενεργό εμβαδό
κάτοψης του εφεδράνου και r’ = √(I’/A’) η ελάχιστη ακτίνα αδράνειας, G είναι το ονομαστικό
μέτρο διάτμησης του ελαστομερούς και S ο συντελεστής σχήματος από τις Εξισώσεις 6.43.
Συνεπώς:

- για ορθογωνικό εφέδρανο με b’x ≤ b’y:

N cr  0.68 A'

- για κυκλικό εφέδρανο:

N cr  A'

b' x 2 b' y G
nt i 2 (b' x  b' y )

D' 2 G
3.6nti 2

(6.50α)

(6.50β)

Αν το εφέδρανο συνδέεται στο άνω και κάτω μέρος με πλάκες έδρασης μέσω πείρων (Σχήμα 6.7,
κάτω), οι Εξισώσεις (6.50) ισχύουν κατά καλή προσέγγιση στην παραμορφωμένη κατάσταση,
αρκεί να χρησιμοποιηθεί το μειωμένο ενεργό εμβαδό κάτοψης Ar από την Εξίσωση 6.44 αντί για το
A’. Εάν συνδέεται με αυτές μέσω βλήτρων (Σχήμα 6.7, άνω), η οριζόντια μετακίνηση μπορεί να
προκαλέσει ανατροπή του εφεδράνου, στην οποία περίπτωση οι Εξισώσεις 6.50 δεν είναι κρίσιμες.
Δεδομένου ότι στο βασικό συνδυασμό δράσεων στο [5], στον οποίο αναφέρεται το πρότυπο EN
1337-3:2005 [47] για το λυγισμό των εφεδράνων στην ΟΚΑ, οι οριζόντιες μετακινήσεις είναι
σπάνια μεγάλες, η οριζόντια παραμόρφωση των εφεδράνων που δε συνδέονται με πείρους δεν
εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση στο [47] και ο έλεγχος έναντι λυγισμού πραγματοποιείται με
βάση τις Εξισώσεις 6.50 με συντελεστή ασφάλειας περίπου 2 για ορθογωνικά εφέδρανα ή 1/0.6 για
κυκλικά:
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- για ορθογωνικά εφέδρανα με b’x ≤ b’y:

b' x 2 b' y G
N d 2b ' x GS


Ar
3nt i
3nt i 2 (b ' x  b ' y )

(6.51α)

- για κυκλικά εφέδρανα:

N d 2 D ' GS D '2 G


Ar
3nti
6nti 2

(6.51β)

Αν και η ddx και η ddy είναι σημαντικές σε μέγεθος, η Εξίσωση 6.51α απλοποιείται σε
δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς b’x για δεδομένο λόγο b’x/b’y. Κατά προσέγγιση:

2
 d dx  d dy 
b'
1  d dx  d dy


b' x  
 
 4t i x

2
2
2
b' y




3nN d
G




1  b ' x  

b ' y  



(6.52α)

Αν η dd δεν είναι αμελητέα, η Εξίσωση 6.51β είναι έντονα μη-γραμμική ως προς D’. Η
απαιτούμενη διάμετρος του εφεδράνου μπορεί να υπολογιστεί από την Εξίσωση 6.45 με
επαναλήψεις και:
D'  4

24nti 2 N d
G   sin  

(6.52β)

Ο παραπάνω έλεγχος του φορτίου λυγισμού του εφεδράνου πρέπει να πραγματοποιείται για το
βασικό συνδυασμό δράσεων στο [5] και για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, με τις σχετικές
μετακινήσεις ddx και ddy (ή dd από την Εξίσωση 6.46) που αντιστοιχούν στη συνολική μετακίνηση
σχεδιασμού σύμφωνα με την Εξίσωση 6.35. Η σεισμική μετακίνηση σχεδιασμού είναι dE,a = γISdE
με γIS = 1.50 (όπως συνιστάται στο [2]), εφόσον το εφέδρανο αποτελεί μέρος του συστήματος
μόνωσης. Από την άλλη, δεδομένου ότι αυτός ο έλεγχος καθορίζεται από την κατακόρυφη δύναμη
σχεδιασμού που ασκείται στο εφέδρανο Nd, η τιμή της οποίας είναι σημαντικά μικρότερη στη
σεισμική κατάσταση σχεδιασμού απ’ ότι στο βασικό συνδυασμό δράσεων στο [5], η σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού είναι σπάνια κρίσιμη.

242

6.10.4.2.3 Έλεγχος της συνολικής διατμητικής παραμόρφωσης γt,d
Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγική παράγραφο της Ενότητας 6.10.4.1, το ελαστομερές
ενδέχεται να αποκολληθεί από το φύλλο χάλυβα εξαιτίας των μεγάλων διατμητικών
παραμορφώσεων γ στη διεπιφάνειά τους. Η μέγιστη τιμή γ στο ελαστομερές είναι:
γt,d = γq,d + γc,d + γa,d

(6.53)

όπου:


γq,d είναι η διατμητική παραμόρφωση του ελαστομερούς που οφείλεται στη συνολική
μετακίνηση σχεδιασμού, η οποία ορίζεται στην Εξίσωση 6.47 ή 6.48 ως γb,Ed για τη
σεισμική κατάσταση σχεδιασμού.



γc,d είναι η μέγιστη διατμητική παραμόρφωση του ελαστομερούς λόγω της τιμής
σχεδιασμού της κατακόρυφης θλίψης Nd. Παρουσιάζεται στη διεπιφάνεια με από το φύλλο
χάλυβα στα μέσα των πλευρών, αν το εφέδρανο είναι ορθογωνικό, ή σε όλη την περίμετρο,
αν είναι κυκλικό, και ισούται με:
 c ,d 

f1 N d
Ar GS

(6.54)

όπου τα G, Ar και S ορίζονται όπως στις Εξισώσεις 6.49. Στο [49] δίνονται πίνακες με τιμές
του f1 ως συνάρτηση της γεωμετρίας του εφεδράνου και του λόγου του μέτρου
ελαστικότητας όγκου του ελαστομερούς K (K ≈ 2000 MPa) προς το μέτρο διάτμησης G, με
άνω όριο για τα κυκλικά εφέδρανα:
f1  1  2

S 2G
K

(6.55)

Επίσης στο [50] προτείνονται προσεγγιστικές σχέσεις για τον υπολογισμό του f1,
περιλαμβανομένης της τιμής f1 = 1.0 για κυκλικά εφέδρανα. Το πρότυπο EN 1337-3:2005
[47] ορίζει την τιμή:
f1  1.5

(6.56)

που είναι συντηρητική για τις τιμές G που έχουν οριστεί και τις διαστάσεις εφεδράνων που
συνιστά το [47], ειδικά για κυκλικά και τετράγωνα εφέδρανα.
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γα,d είναι η μέγιστη διατμητική παραμόρφωση του ελαστομερούς που οφείλεται στις
συνολικές γωνίες στροφής σχεδιασμού στα κατακόρυφα επίπεδα ως προς τους άξονες x και
y, αdx ≥ 0 και αdy ≥ 0 αντίστοιχα. Λαμβάνει χώρα στις ακραίες θλιβόμενες ίνες του
εφεδράνου στο κατακόρυφο επίπεδο της στροφής και είναι [49]:
- για ορθογωνικά εφέδρανα:

 a ,d  f 2

- για κυκλικά εφέδρανα:

 a ,d  f 2

 dx b' x 2  dy b' y 2
nt i 2

 d D' 2
nt i 2

(6.57α)

(6.57β)

όπου:
2
2
 d  adx
 ady

(6.58)

Στο [49] δίνονται πίνακες με τιμές του f2 ως συνάρτηση της γεωμετρίας του εφεδράνου και
του λόγου K/G του ελαστομερούς, ενώ στο [50] προτείνονται προσεγγιστικές σχέσεις για
τον υπολογισμό του f2, μεταξύ άλλων και η τιμή f2 = 3/8 για κυκλικά εφέδρανα. Το πρότυπο
EN 1337-3:2005 [47] ορίζει την τιμή:
f 2  0 .5

(6.59)

που είναι και πάλι συντηρητική για τις τιμές G που έχουν οριστεί και τις διαστάσεις
εφεδράνων που συνιστά το [47], ειδικά για κυκλικά και τετράγωνα εφέδρανα.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1337-3:2005 [47], η γt,d που προκύπτει από τις Εξισώσεις 6.47,
6.53, 6.54, 6.56-6.59 για το βασικό συνδυασμό δράσεων στο [5]πρέπει να έχει άνω όριο την τιμή
7/γm, για γm = 1.0. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] συνιστά το ίδιο άνω όριο (για γm = 1.0) για
την τιμή γt,d που προκύπτει από τις Εξισώσεις 6.48, 6.53, 6.54, 6.56-6.59 για τη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού. Αυτό το άνω όριο μεταφράζεται σε επιπρόσθετους περιορισμούς όσον
αφορά τις διαστάσεις κάτοψης ή τον αριθμό των στρώσεων ελαστομερούς n. Ο δεύτερος
περιορισμός εφαρμόζεται πιο εύκολα:
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- για ορθογωνικά εφέδρανα: n 

 dx b' x 2  dy b' y 2
dd

ti
2t i 2
7

m

- για κυκλικά εφέδρανα:





3t i N d b' x b' y









G b' x b' y 2 1  d dx / b' x  d dy / b' y

(6.60α)



d d  d D' 2

ti
2t i 2
n
24t i N d
7

 m GD '3   sin  

(6.60β)

όπου η dd προκύπτει από την Εξίσωση 6.46. Για τα κυκλικά εφέδρανα, η αd υπολογίζεται από την
Εξίσωση 6.58 και η δ από την Εξίσωση 6.45.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός στρώσεων n προκύπτει από τις Εξισώσεις 6.47 και 6.48 ανεξάρτητα
από τις διαστάσεις του εφεδράνου σε κάτοψη. Σύμφωνα με τις Εξισώσεις 6.51 και 6.52, όσο πιο
μεγάλο ύψος έχει το εφέδρανο, τόσο μεγαλύτερες πρέπει να είναι οι διαστάσεις του σε κάτοψη
ώστε να μη συμβεί λυγισμός υπό κατακόρυφη θλίψη. Αντίθετα, από τις Εξισώσεις 6.60 προκύπτει
μικρότερος αριθμός στρώσεων όσο αυξάνουν οι διαστάσεις σε κάτοψη. Αν η τιμή n που προκύπτει
από τις Εξισώσεις 6.60 είναι μεγαλύτερη από αυτήν από τις Εξισώσεις 6.47 και 6.48, τότε ο
έλεγχος των Εξισώσεων 6.52 πρέπει να επαναληφθεί. Αν προκύψει μεγαλύτερη διάσταση σε
κάτοψη, τότε είναι η σειρά των Εξισώσεων 6.60 να επανεξεταστούν, έως ότου επιτευχθεί ένας
σταθερός συνδυασμός πάχους ελαστομερούς και διαστάσεων κάτοψης. Σημειώνεται ότι, αν
αυξηθεί ο αριθμός των εφεδράνων που μοιράζονται την κατακόρυφη αντίδραση, το απαιτούμενο
εμβαδό κάτοψης ανά εφέδρανο ελαττώνεται, λόγω της μείωσης της Nd, αλλά το συνολικό εμβαδό
αυξάνεται (βλ. Εξισώσεις 6.52: επειδή οι οριζόντιες μετακινήσεις του εφεδράνου είναι ανεξάρτητες
από τις διαστάσεις του σε κάτοψη, η μείωση του ενεργού εμβαδού κάτοψης, που προκύπτει από τις
Εξισώσεις 6.44, είναι αναλογικά μεγαλύτερη στα μικρά εφέδρανα). Εκτός εάν καθορίζεται από τις
Εξισώσεις 6.47 και 6.48, ο αριθμός των στρώσεων ελαστομερούς μπορεί επίσης να μειωθεί.
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6.10.4.2.4 Αγκύρωση ελαστομεταλλικών εφεδράνων
Αν το εφέδρανο δεν αγκυρώνεται και στην κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος και στην
κορυφή του βάθρου ή του ακρόβαθρου (π.χ. για εφέδρανα τύπου B), τότε το πρότυπο EN 13373:2005 [47] απαιτεί να ελέγχεται η μεταφορά της διατμητικής δύναμης σχεδιασμού VEd στην ΟΚΑ
μέσω της τριβής:
N d ,min
Ar

Vd

-

N d ,min

 0.1 

( MPa )  3

(6.61α)

N d ,min
Ar

(6.61β)
( MPa)

όπου:
• β = 0.9 για εφέδρανα που τοποθετούνται πάνω σε σκυρόδεμα
• β = 0.3 για εφέδρανα που τοποθετούνται πάνω σε άλλες επιφάνειες (μέταλλο, κονίαμα
ρητίνης κτλ.).
Vd και Nd,min είναι αντίστοιχα η διατμητική δύναμη σχεδιασμού και η αντίστοιχη ελάχιστη αξονική
δύναμη που ασκούνται στο εφέδρανο. Το Ar υπολογίζεται από τις Εξισώσεις 6.44. Οι Εξισώσεις
6.61 πρέπει να ικανοποιούνται:
• υπό το βασικό συνδυασμό δράσεων στο [5], με τους μερικούς συντελεστές να εφαρμόζονται
στις μόνιμες δράσεις στο άνοιγμα έτσι ώστε να προκαλούν την ελάχιστη κατακόρυφη θλίψη
στο εφέδρανο και τα φορτία κυκλοφορίας σχεδιασμού να διατάσσονται κατά μήκος του
φορέα καταστρώματος έτσι ώστε να προκαλούν το μέγιστο κατακόρυφο εφελκυσμό, και
• στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, με τη σεισμική δράση να προκαλεί το μέγιστο δυνατό
εφελκυσμό στο εφέδρανο και τις μέγιστες οριζόντιες μετακινήσεις dsd,x και dsd,y, οι οποίες
συμφωνούν με τη διατμητική δύναμη σχεδιασμού Vd.
Ο λόγος Vd/Nd,min στην Εξίσωση 6.61β ορίζεται στο πρότυπο EN 1337-3:2005 [47] ως συντελεστής
τριβής μf. Αν και δεν αναφέρεται ρητά, αυτή η τριβή αφορά τη διεπιφάνεια ανάμεσα στην
εξωτερική στρώση ελαστομερούς ενός εφεδράνου τύπου B και στο υλικό της κάτω επιφάνειας του
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φορέα καταστρώματος, του βάθρου ή του ακρόβαθρου με το οποίο βρίσκεται σε επαφή. Κατά
συνέπεια η Εξίσωση 6.61β δεν ισχύει αν τα εξωτερικά φύλλα χάλυβα σε άλλους τύπους
ελαστομεταλλικών εφεδράνων είναι κατάλληλα συνδεδεμένα με το βάθρο και το φορέα
καταστρώματος.
Αν δεν ικανοποιούνται οι Εξισώσεις 6.61, τότε το εφέδρανο πρέπει να αγκυρωθεί στην κορυφή
και τη βάση. Τα ακραία ελάσματα στα εφέδρανα τύπου C (σύμφωνα με την κατάταξη στο [47])
πρέπει να συνδέονται με τις άνω και κάτω πλάκες έδρασης μέσω πείρων ή βλήτρων ή να
συγκρατούνται σε εσοχές των πλακών έδρασης (Σχήμα 6.7). Σημειώνεται ότι αυτός ο τρόπος
αγκύρωσης του εφεδράνου εμποδίζει επίσης τη μετατόπισή του κατά την κατασκευή και –εφόσον
έχουν χρησιμοποιηθεί πείροι– αποκλείει τη μερική αποκόλληση που οφείλεται στο συνδυασμό
οριζόντιων μετακινήσεων και στροφής. Ο συνδυασμός αυτός αυξάνει τις διατμητικές
παραμορφώσεις στη θλιβόμενη πλευρά πάνω από τις προβλέψεις των Εξισώσεων 6.53-6.59 και
μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ανατροπή του εφεδράνου.

6.10.4.3 Εντατικά μεγέθη για τον έλεγχο των απλών ελαστομεταλλικών εφεδράνων χαμηλής
απόσβεσης
Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο [47]
για τις μη-σεισμικές δράσεις, κυρίως για το βασικό συνδυασμό που αναφέρεται στο [5] και
περιγράφεται μέσω των Εξισώσεων 6.10:

∑γG, jGk, j"+"γΡΡ"+"γQ,1Qk,1"+"∑γQ,iψ0,ιQk,i , ή των Εξισώσεων
j≥1

6.10α:

∑γG, jGk, j"+"γΡΡ"+"γQ,1ψ0,1Qk,1"+"∑γQ,iψ0,ιQk,i
j≥1

i>1

και 6.10β:

i>1

∑ξjγG, jGk, j"+"γΡΡ"+"γQ,1Qk,1"+"∑γQ,iψ0,ιQk,i ,
j≥1

i>1

όπου σε αυτή την περίπτωση Gk είναι οι μόνιμες δράσεις, Pk η προένταση μετά από απώλειες, Qk,1
τα φορτία κυκλοφορίας με τη χαρακτηριστική τιμή τους και Qk,i (i > 1) η χαρακτηριστική τιμή των
θερμικών δράσεων Tk,i. Η επιλογή ανάμεσα στις Εξισώσεις 6.10 ή 6.10α και 6.10β στο [5] καθώς
και οι επιμέρους συντελεστές ή οι συντελεστές συνδυασμού γG,j, γQ,1, γP, ξ και ψ0,1 είναι Εθνικά
Προσδιοριζόμενες Παράμετροι. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο [5] για τις συνιστώμενες
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επιλογές, με την επιλογή των γQ,1, ψ0,1 να εξαρτάται από τον τύπο φορτίων κυκλοφορίας και το
προσομοίωμα. Η συνιστώμενη τιμή για τις θερμικές δράσεις είναι γQ,iψ0,i = 0.9. Σε όσα
ακολουθούν, ο βασικός συνδυασμός συμβολίζεται ως γGP “+” γQ “+” 0.9Tk, όπου γGP είναι το
μέρος του βασικού συνδυασμού που οφείλεται στις μόνιμες δράσεις Gk και Pk για τις κατάλληλες
τιμές γG,j, γP και ξ, γQ το μέρος που οφείλεται στις δράσεις κυκλοφορίας Qk,1 για τις αντίστοιχες
τιμές γQ,1, ψ0,1, και Tk το μέρος που οφείλεται στις χαρακτηριστικές θερμικές δράσεις.
Χρησιμοποιείται ο δείκτης FC για τη συνολική ένταση λόγω του βασικού συνδυασμού και οι
δείκτες γGP, γQ και T αντίστοιχα για την ένταση λόγω των μεμονωμένων δράσεων γGP, γQ και Tk
που ορίστηκαν προηγουμένως. Σημειώνεται ότι λαμβάνεται γQ,1 = 0 στην επιφάνεια κάτοψης του
φορέα καταστρώματος όπου είναι ευνοϊκή η φόρτιση λόγω κυκλοφορίας. Με την ίδια λογική,
λαμβάνεται γG,j = 1.0 και ξ = 1.0 στο τμήμα του φορέα καταστρώματος όπου η φόρτιση λόγω
μόνιμων δράσεων μειώνει την ένταση. Από την άλλη, αν τα εντατικά μεγέθη δεν είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα στις διακυμάνσεις των μόνιμων δράσεων κατά μήκος του φορέα καταστρώματος (και
στην παρούσα περίπτωση δεν είναι), μπορούν να χρησιμοποιηθούν σταθερές τιμές γG,j και ξ σε
όλον το φορέα καταστρώματος.
Η Εξίσωση 6.47 πρέπει να ελέγχεται για τις μέγιστες οριζόντιες μετακινήσεις ddx, ddy της
κορυφής του εφεδράνου ως προς τη βάση λόγω του βασικού συνδυασμού δράσεων. Αντίθετα οι
Εξισώσεις 6.51, 6.52 και 6.61β λαμβάνουν υπόψη και την Nd και τις ddx, ddy, οπότε η διάταξη των
κατακόρυφων φορτίων κατά μήκος της γέφυρας πρέπει να είναι η πλέον δυσμενής για το
συγκεκριμένο έλεγχο. Η σχετική οριζόντια μετακίνηση του εφεδράνου λόγω του βασικού
συνδυασμού δράσεων είναι:
dFC = dγGP + dγQ + 0.9dT

(6.62)

όπου:
dγGP:

είναι η χρόνια σχετική μετακίνηση που οφείλεται στις μόνιμες δράσεις σχεδιασμού
(συμβολίζονται με γGP), περιλαμβανομένης της προέντασης ύστερα από απώλειες, της
συστολής ξήρανσης και του ερπυσμού (εφόσον παρατηρείται). Δε χρησιμοποιείται κανένας
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μερικός συντελεστής με τιμή μεγαλύτερη από 1.0 στις παραμορφώσεις που οφείλονται στη
συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος.
dγQ:

είναι η βραχυχρόνια σχετική μετακίνηση λόγω των δράσεων κυκλοφορίας σχεδιασμού
(συμβολίζονται με γQ)

dT:

είναι η σχετική μετακίνηση λόγω των χαρακτηριστικών θερμικών δράσεων.

Αυτές οι συνιστώσες της μετακίνησης είναι κανονικά πολύ μικρές (σχεδόν μηδενικές) στην
εγκάρσια διεύθυνση. Οπότε όσα ακολουθούν ισχύουν για τη διαμήκη διεύθυνση. Όλες αυτές οι
συνιστώσες αναφέρονται στην οριζόντια στάθμη όπου συνδέεται ο φορέας καταστρώματος με το
εφέδρανο (δηλ. την κάτω επιφάνεια του φορέα) και είναι ίσες με τη μετακίνηση στη στάθμη του
κεντροβαρικού άξονα του φορέα καταστρώματος συν τη στροφή της διατομής του φορέα
καταστρώματος πάνω από το εφέδρανο επί την απόσταση της ακραίας ίνας του κάτω πέλματος από
το κέντρο βάρους. Δεδομένου ότι στους ελέγχους εισάγεται η απόλυτη τιμή των οριζόντιων
μετακινήσεων, προκειμένου να έχει η dFC τη μεγαλύτερη δυνατή απόλυτη τιμή, οι dγQ και dT πρέπει
να έχουν το (σταθερό) πρόσημο της dγGP:
• Λόγω του ερπυσμού, της συστολής ξήρανσης και της προέντασης, αν ο φορέας
καταστρώματος είναι από σκυρόδεμα, η dγGP υπολογίζεται από το πλησιέστερο άκρο προς
το μέσο περίπου του μήκους του. Τότε και οι dγQ και dT θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται
προς το μέσο του μήκους του φορέα καταστρώματος. Όσον αφορά την dγQ, αυτό σημαίνει
ότι η διάταξη των φορτίων κυκλοφορίας κατά μήκος της γέφυρας είναι αυτή που δίνει τη
μέγιστη αρνητική ροπή κάμψης στο άνοιγμα δίπλα στη στήριξη που εξετάζεται (στην
πλευρά προς το μέσο του μήκους του φορέα καταστρώματος). Αν χρησιμοποιούνται
διαφορετικές τιμές γG,j και ξ κατά μήκος του φορέα καταστρώματος, λαμβάνεται γG,j = 1.0
και ξ = 1.0 στο άνοιγμα που βρίσκεται δίπλα στη στήριξη που εξετάζεται και
εναλλάσσονται οι μοναδιαίες τιμές και οι τιμές διαφορετικές της μονάδας προς το μέσο της
γέφυρας. Η θερμική μετακίνηση dT οφείλεται στις ίδιες θερμικές δράσεις που αναφέρθηκαν
στην Ενότητα 6.8.1.2 στα σημεία (α) και (β). Συνεπώς αν η dT ενός εφεδράνου υπολογιστεί
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σύμφωνα με την Ενότητα 6.8.1.2 για τον έλεγχο του μήκους υπερκάλυψης, τότε η ίδια τιμή
ισχύει και για την Εξίσωση 6.56.
• Αν ο φορέα καταστρώματος δεν είναι από σκυρόδεμα, τότε η dγGP μπορεί να υπολογιστεί
όπως πιο πάνω, είτε αντίστροφα (δηλ. από το μέσο του μήκους του φορέα καταστρώματος
προς το πλησιέστερο άκρο του). Στη δεύτερη περίπτωση ισχύει επίσης το αντίστροφο όσον
αφορά τη δυσμενέστερη διάταξη των φορτίων κυκλοφορίας και τα ανοίγματα όπου
χρησιμοποιούνται μοναδιαίες τιμές ή τιμές διαφορετικές της μονάδας για τα γG,j και ξ. Όσον
αφορά την dT, η τιμή της είναι ίδια με αυτήν που προκύπτει από τα σημεία (α) και (β) της
Ενότητας 6.8.2.1 για τον έλεγχο του διάκενου στην κατώτατη οριζόντια στάθμη, οπότε
ισχύει η Εξίσωση 6.37β.
Οι τιμές ddx και ddy είναι αρκετά ευαίσθητες στις θερμικές δράσεις αλλά όχι στις δράσεις
κυκλοφορίας, οι οποίες καθορίζουν την dγQ. Ισχύει το αντίθετο για την Nd. Οπότε, όταν εξετάζεται
η μέγιστη τιμή Nd, η θέση των φορτίων κυκλοφορίας (και των ανοιγμάτων όπου οι γG,j και ξ
ενδέχεται να έχουν τιμές διαφορετικές της μονάδας) επιλέγεται ώστε να προκαλεί τη μέγιστη
κατακόρυφη αντίδραση στο εφέδρανο. Αντίθετα, οι θερμικές δράσεις επιλέγονται έτσι ώστε να
μεγιστοποιούν τις ταυτόχρονες απόλυτες τιμές ddx και ddy (επειδή πάντα επηρεάζουν δυσμενώς τον
έλεγχο, βλ. Εξισώσεις 6.52, 6.60 και 6.61).
Όταν οι Εξισώσεις 6.60 ελέγχονται στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, η Nd υπολογίζεται
για τη κατάσταση κατά την οποία οι σεισμικές δράσεις προκαλούν θλίψη στο εφέδρανο. Οι
μετακινήσεις ddx και ddy ορίστηκαν για την Εξίσωση 6.48 στην Ενότητα 6.10.4.2.1. Αν ο φορέας
καταστρώματος είναι από σκυρόδεμα, οι διαμήκεις μετακινήσεις υπολογίζονται όπως στην
Ενότητα 6.8.1.2, από το πλησιέστερο άκρο προς το μέσο του μήκους του φορέα καταστρώματος.
Για φορείς καταστρώματος από άλλα υλικά, ενδέχεται να χρειαστεί να εξεταστεί επιπρόσθετα και η
αντίστροφη φορά, με τις μετακινήσεις να υπολογίζονται όπως στην Ενότητα 6.8.2.1 στα σημεία (α)
και (β) για τον έλεγχο του διάκενου στην κατώτατη οριζόντια στάθμη (οπότε εφαρμόζεται η
Εξίσωση 6.37β). Έχει νόημα να ελεγχθούν οι Εξισώσεις 6.48, 6.52, 6.60 ή 6.61 στην εγκάρσια
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διεύθυνση μόνο όταν η σεισμική μετακίνηση σχεδιασμού του εφεδράνου σε αυτή τη διεύθυνση
είναι σημαντικά μεγαλύτερη απ’ ότι στη διαμήκη, αντισταθμίζοντας τις σχεδόν μηδενικές τιμές dG
και dT.

6.10.4.4 Επιλογή διαστάσεων απλών ελαστομεταλλικών εφεδράνων χαμηλής απόσβεσης για σεισμική
μόνωση
Αν

μόνο

τα

ελαστομεταλλικά

εφέδρανα

αντιστέκονται

στη

σεισμική

δράση

(οπότε

χαρακτηρίζονται ως σεισμικοί μονωτήρες στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8), το πάχος του
ελαστομερούς καθορίζει την οριζόντια δυσκαμψία και την απαιτούμενη σεισμική μετακίνηση.
Συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω από την Εξίσωση 6.48. Αν όλα τα
εφέδρανα έχουν το ίδιο πάχος ελαστομερούς nti, το ίδιο κατακόρυφο φορτίο σχεδιασμού Nd λόγω
του βασικού συνδυασμού δράσεων και τους αντιστοιχεί το ίδιο μέρος της μάζας του φορέα
καταστρώματος M, μια αρχική εκτίμηση του n μπορεί να προκύψει από το Προσομοίωμα
Άκαμπτου Φορέα Καταστρώματος ως εξής:
Αγνοώντας την επίδραση των μετακινήσεων ddx, ddy στο βασικό συνδυασμό των δράσεων, οι
Εξισώσεις 6.52 αποκτούν την εξής μορφή:

anN d
G

(6.63)

a = 1.5π

(6.64α)

a  31  b ' x / b ' y 

(6.64β)

A'  ti
όπου:
- για κυκλικά εφέδρανα:
- για ορθογωνικά εφέδρανα:

Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 6.63 για το εμβαδό του εφεδράνου, η βασική περίοδος T
υπολογίζεται ως εξής:

T  2

Mnti
n
 2 M 4
GA'
aGNd

(6.65)

Συμβολίζεται με do = dG + 2dT η μετακίνηση λόγω μη-σεισμικών δράσεων στη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού, στο εφέδρανο όπου παρατηρείται η μέγιστη τιμή της. Στην εγκάρσια
251

διεύθυνση ισχύει κανονικά do = 0, ενώ στη διαμήκη η τιμή do παρατηρείται στο εφέδρανο που
βρίσκεται πιο κοντά στο άκρο του φορέα καταστρώματος. Αν η T βρίσκεται μεταξύ των
χαρακτηριστικών περιόδων TC και TD στο φάσμα σχεδιασμού, η φασματική μετακίνηση
υπολογίζεται ως Sd(T) = (T/2)2Sa,d(T) από την Εξίσωση 3.12γ με q = 1.0. Τότε για το εφέδρανο
που εξετάζεται, προκύπτει από την Εξίσωση 6.48:
2 nt i  d o   IS 2.5a g S

TTC
T
 d o   IS 2.5a g S C
2
2
2 

4

M
aGN d

4

n

(6.66)

Εκτός εάν do = 0, το n ίσως χρειαστεί να υπολογιστεί από την Εξίσωση 6.66 με επαναλήψεις. Αν
από την Εξίσωση 6.65 προκύψει (για n που έχει υπολογιστεί από την Εξίσωση 6.66) T μεγαλύτερη
από TD, τότε εφαρμόζεται η Εξίσωση 3.12δ και το n υπολογίζεται από τη σχέση:
2 nt i  d o   IS 2.5a g S

TCTD
2 2

(6.67)

Αν αντίθετα το n που έχει υπολογιστεί από την Εξίσωση 6.66 δώσει (μέσω της Εξίσωσης 6.65) T
μικρότερη από TC, χρησιμοποιείται η Εξίσωση 3.12β και το n υπολογίζεται λύνοντας τη
(δευτεροβάθμια ως προς √n) εξίσωση:
2

M
 T 
2nti  d o   IS 2.5a g S 
  d o   IS 2.5a g S
aGN d
 2 

n

(6.68)

όπου η T έχει υπολογιστεί από την Εξίσωση 6.65.

6.11 Έλεγχος ακρόβαθρων
6.11.1 Γενικά
Τα ακρόβαθρα και η θεμελίωσή τους σχεδιάζονται και ελέγχονται ώστε να παραμείνουν ελαστικά
στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Επειδή σε αυτούς τους ελέγχους η ώθηση γαιών
(περιλαμβανομένων των σεισμικών εντατικών μεγεθών) είναι πολύ σημαντική, οι εντάσεις
κανονικά υπολογίζονται στη διεύθυνσή της (δηλ. κάθετα στις επιφάνειες του ακρόβαθρου στις
οποίες ασκείται η ώθηση γαιών). Η διεύθυνση αυτή ενδέχεται να είναι διαφορετική από τη διαμήκη
ή την εγκάρσια διεύθυνση της γέφυρας. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να είναι γνωστές οι μέγιστες τιμές
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των σεισμικών εντατικών μεγεθών κατά μήκος των τοπικών αξόνων παράλληλα και κάθετα στις
ωθήσεις γαιών. Αν δεν έχουν οριστεί τέτοιοι τοπικοί άξονες εξαρχής, οι μέγιστες τιμές των
εντάσεων της διαμήκους και της εγκάρσιας σεισμικής δράσης προβάλλονται στη διεύθυνση της
ώθησης γαιών και συνδυάζονται μέσω των Εξισώσεων 5.1 ή 5.2. Το ίδιο ισχύει και για τα σεισμικά
εντατικά μεγέθη κάθετα στις ωθήσεις γαιών, εφόσον εξετάζονται.

6.11.2 Σύνδεση του φορέα καταστρώματος με τα ακρόβαθρα μέσω κινητών εφεδράνων
Αν το ακρόβαθρο συνδέεται με το φορέα καταστρώματος μέσω κινητών εφεδράνων, κανονικά δεν
περιλαμβάνεται στο γενικό προσομοίωμα για την ανάλυση της γέφυρας, παρόλο που το εν λόγω
προσομοίωμα μπορεί να περιλαμβάνει τους πασσάλους κάτω από τα βάθρα και να λαμβάνει υπόψη
την αλληλεπίδρασή τους με το έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση τα ακρόβαθρα λαμβάνονται υπόψη
στο γενικό μοντέλο ως άκαμπτο έδαφος στο οποίο στηρίζονται τα εφέδρανα με κατάλληλες
κινηματικές δεσμεύσεις ή ελατήρια. Από την ανάλυση προκύπτουν αντιδράσεις στα/από τα
εφέδρανα, από τις οποίες υπολογίζονται οι εντάσεις της σεισμικής δράσης, καθώς και άλλων
δράσεων στο ακρόβαθρο για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Οι εντάσεις αυτές
χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως φορτία σε ανεξάρτητες στατικές αναλύσεις και ελέγχους που
πραγματοποιούνται για κάθε ακρόβαθρο. Τα φορτία/δράσεις που ασκούνται στο ακρόβαθρο σε
αυτή την ανάλυση/έλεγχο είναι:
1. Μη-σεισμικές δράσεις στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού:
- (κατακόρυφες) αντιδράσεις από τα εφέδρανα στο ακρόβαθρο, οι οποίες προέκυψαν από
την ανάλυση της γέφυρας συνολικά, και
- φορτία βαρύτητας του ίδιου του ακρόβαθρου καθώς και της όποιας επίχωσης πάνω από
τη θεμελίωση του ακρόβαθρου.
2. Σεισμικές εντάσεις από το φορέα καταστρώματος στο ακρόβαθρο (δηλ. αντιδράσεις από τα
εφέδρανα λόγω της σεισμικής δράσης σχεδιασμού). Στις πλάστιμες γέφυρες πρόκειται για
ικανοτικές εντάσεις σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.5. Στις μερικώς πλάστιμες γέφυρες
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πρόκειται για τις αντιδράσεις στα εφέδρανα από τη σεισμική ανάλυση πολλαπλασιασμένες
με q, καταλήγοντας τελικά σε εντάσεις για ενεργό τιμή q = 1.0.
3. Ψευδο-στατικές δυνάμεις αδράνειας που προκύπτουν από τη μάζα του ακρόβαθρου και της
επίχωσης που επικαλύπτει τη θεμελίωσή του. Όπως τονίστηκε στην Ενότητα 5.4, τα
ακρόβαθρα που συνδέονται με το φορέα καταστρώματος μέσω κινητών εφεδράνων
θεωρούνται «στερεά συστήματα» και οι δυνάμεις αδράνειάς τους υπολογίζονται από τη
σχετική μάζα επί την εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού στην επιφάνεια του εδάφους agS
(δηλ. για q = 1.0, T = 0). Κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σεισμικά
εντατικά μεγέθη λόγω της μάζας του ακρόβαθρου και της επίχωσης, ακόμα και όταν η μάζα
και η δυσκαμψία τους περιλαμβάνεται στο γενικό προσομοίωμα για την ανάλυση της
γέφυρας.
4. Τις όποιες υδροστατικές ή υδροδυναμικές πιέσεις, περιλαμβανομένης της άνωσης.
5. Ωθήσεις γαιών (περιλαμβανομένων των σεισμικών εντάσεων). Αυτές οι ωθήσεις αποτελούν
τις κρίσιμες δράσεις για τους τύπους ακρόβαθρων που εξετάζονται εδώ, τόσο σε στατικές
συνθήκες όσο και στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Συνεπώς ισχύουν οι μέθοδοι για
τον υπολογισμό της ώθησης γαιών σε τοίχους αντιστήριξης τύπου προβόλου. Σύμφωνα με
το Παράρτημα C του Ευρωκώδικα 7 [48], οι στατικές ωθήσεις γαιών ορίζονται με βάση τις
δύο οριακές καταστάσεις ισορροπίας του εδάφους:
- την παθητική κατάσταση, κατά την οποία το έδαφος αντιστέκεται στην κίνηση του
τοίχου προς την επίχωση, και
- την ενεργητική κατάσταση, κατά την οποία ο τοίχος απομακρύνεται από την επίχωση
υπό την ώθηση γαιών (ενδεχομένως και άλλες δράσεις).
Κατά την ψευδο-στατική μέθοδο Mononobe-Okabe που υιοθετεί το Μέρος 5 του
Ευρωκώδικα 8 [3] για τον υπολογισμό της σεισμικής ώθησης γαιών, χρησιμοποιούνται οι
ίδιες οριακές καταστάσεις ισορροπίας. Για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού πρέπει ο
μελετητής να έχει υπόψη τη διάκριση ανάμεσα στην κίνηση του τοίχου σε σχέση με την
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επίχωση, που καθορίζει την παθητική ή ενεργητική κατάσταση της ώθησης γαιών, και στη
σεισμική κίνηση της βάσης του τοίχου και της επίχωσης, που και οι δύο κινούνται μαζί με
το έδαφος. Για την ακρίβεια, η ενεργητική κατάσταση κατά την ψευδο-στατική μέθοδο
Mononobe-Okabe αναπτύσσεται όταν η σεισμική κίνηση είναι προς την επίχωση, με την
επίχωση και τη βάση του τοίχου να ακολουθούν κατά βάση την κίνηση αυτή. Σε αυτή την
περίπτωση ο τοίχος απομακρύνεται από την επίχωση υπό τις δυνάμεις αδράνειας που
ασκούνται σε αυτήν και στη μάζα του τοίχου λόγω της παραμορφωσιμότητάς του και
κυρίως της στροφής στη θεμελίωσή του. Θεωρείται ότι οι σεισμικές δυνάμεις από το φορέα
καταστρώματος (σημείο 2 πιο πάνω) ασκούνται σε φάση με τις δυνάμεις που
προαναφέρθηκαν, για τη δυσμενέστερη δυνατή ένταση για το ακρόβαθρο, το οποίο
ενδέχεται να αστοχήσει μόνο αν απομακρυνθεί από την επίχωση.
Οι ωθήσεις γαιών (σύμφωνα με το σημείο 5 πιο πάνω) που δρουν στην πλευρική όψη ενός
ακρόβαθρου (ή στους πτερυγότοιχους) το οποίο:
α. είτε πλησιάζει την επίχωση
β. είτε απομακρύνονται από αυτήν
υπολογίζονται ως εξής: Οι ωθήσεις υπό το (α) μπορούν να λαμβάνονται ίσες με τη στατική ώθηση
γαιών σε κατάσταση ηρεμίας, διότι χρειάζονται πολύ μεγάλες μετακινήσεις για να αναπτυχθεί η
παθητική ώθηση γαιών. Αν το ακρόβαθρο ή ο πτερυγότοιχος είναι ελεύθερα να αναπτύξουν την
αναγκαία οριζόντια μετακίνηση για την ενεργητική τάση στην επίχωση (βλ. επόμενη παράγραφο),
οι ωθήσεις υπό το (β) είναι οι ενεργητικές ωθήσεις γαιών, περιλαμβανομένων των σεισμικών
εντάσεων, και υπολογίζονται σύμφωνα με την ψευδο-στατική μέθοδο Mononobe-Okabe στο Μέρος
5 του Ευρωκώδικα 8 [3]. Σε αυτούς τους υπολογισμούς μπορούν τα ακρόβαθρα να θεωρηθούν ως
αγκυρωμένοι τοίχοι και να αγνοηθεί η επίδραση της κατακόρυφης επιτάχυνσης στις ωθήσεις γαιών.
Ο οριζόντιος συντελεστής kh λαμβάνεται ίσος με την εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού στην
επιφάνεια του εδάφους στην τοποθεσία σε μονάδες g: kh = agRS/g, δηλ. ο συντελεστής μείωσης r
λαμβάνεται ίσος με r = 1.0. Αν αντίθετα η οριζόντια μετακίνηση του ακρόβαθρου ή του
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πτερυγότοιχου δεσμεύεται, είναι πιο ρεαλιστικό και υπέρ της ασφάλειας να υπολογιστούν οι
σεισμικές ωθήσεις γαιών (οι οποίες πρέπει να προστεθούν στις στατικές ωθήσεις γαιών για τον
τοίχο σε κατάσταση ηρεμίας) σύμφωνα με το Εδάφιο E.9 στο Μέρος 5 του Ευρωκώδικα 8 [3] για
τις άκαμπτες κατασκευές. Σε αυτή την περίπτωση κατατάσσονται και οι πτερυγότοιχοι που
συνδέονται μονολιθικά με μεγάλο ακρόβαθρο. Προκειμένου να αναπτυχθεί η ενεργητική
κατάσταση τάσεων στο έδαφος, είναι απαραίτητη μια σημαντική οριζόντια μετακίνηση da στην
κορυφή του ακρόβαθρου. Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Παράρτημα C του Ευρωκώδικα 7 [48],
για να συμβεί στροφή γύρω από τη θεμελίωση του ακρόβαθρου, η τιμή της οριζόντιας μετακίνησης
πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στο 0.4% και 0.5% του ύψους του ακρόβαθρου αν η επίχωση
αποτελείται από μαλακό μη-συνεκτικό έδαφος και ανάμεσα στο 0.1% και 0.2% αν αποτελείται από
πυκνό έδαφος. Οι μισές περίπου από αυτές τις τιμές ισχύουν για παράλληλη μετακίνηση του
ακρόβαθρου. Οι αντίστοιχες τιμές για την πλήρη παθητική ώθηση γαιών σε ξηρό έδαφος, όταν το
ακρόβαθρο στρέφεται γύρω από τη θεμελίωσή του, είναι αντίστοιχα από 7% έως 25% και από 5%
έως 10%. Η απαιτούμενη οριζόντια μετακίνηση για το ήμισυ της πλήρους τιμής κυμαίνεται
αντίστοιχα ανάμεσα στο 1.5% και 4% και στο 1.1% και 2% του ύψους του ακρόβαθρου (όλες οι
τιμές αυξάνονται κατά 50% με 100% κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα). Γι’ αυτό θεωρείται ότι οι
στατικές ωθήσεις γαιών σε κατάσταση ηρεμίας ασκούνται στην όψη του ακρόβαθρου που κινείται
προς την επίχωση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 επιτρέπει να
θεωρηθεί ότι η ενεργητική ώθηση γαιών ασκείται στην όψη του ακρόβαθρου που απομακρύνεται
από την επίχωση, απαιτεί να ελεγχθεί ότι το ακρόβαθρο δε θα αστοχήσει πριν η οριζόντια
μετακίνηση στην κορυφή του φτάσει την τιμή da, όταν δηλαδή αναπτύσσεται η ενεργητική ώθηση
γαιών σύμφωνα με τη μέθοδο Mononobe-Okabe. Δεδομένου ότι η ενεργητική ώθηση γαιών είναι
μεγαλύτερη για οριζόντιες μετακινήσεις μικρότερες από da, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί
να διαστασιολογηθούν τα ακρόβαθρα και η θεμελίωση από σκυρόδεμα για ωθήσεις γαιών
μεγαλύτερες από τις ενεργητικές, και συγκεκριμένα για την τιμή τους στην κατάσταση ηρεμίας συν
1.3 φορές τις σεισμικές ενεργητικές ωθήσεις γαιών από τη μέθοδο Mononobe-Okabe (οι οποίες
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είναι ίσες με την ενεργητική ώθηση γαιών από τη μέθοδο Mononobe-Okabe μείον την ώθηση
γαιών σε κατάσταση ηρεμίας). Αυτή η αύξηση δεν είναι απαραίτητη για τον έλεγχο του εδάφους
θεμελίωσης. Ο μελετητής πρέπει επιπλέον να υπολογίσει ένα διάκενο ανάμεσα στο φορέα
καταστρώματος και στο θωράκιο το οποίο πρόκειται να παραλάβει οριζόντια μετακίνηση της
κορυφής του ακρόβαθρου τουλάχιστον da. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το άκρο του φορέα
καταστρώματος απομακρύνεται από το θωράκιο, το απαιτούμενο διάκενο είναι:
dad = da - dE + dG + 2dT

(6.69)

όπου οι dE, dG, 2 και dT έχουν τις ίδιες τιμές όπως στην Ενότητα 6.8.1.2 και η da τις ενδεικτικές
τιμές από το [48] που αναφέρθηκαν νωρίτερα.
Όσον αφορά τον τύπο φορτίων που αναφέρονται στο σημείο 5 πιο πάνω, αν η όψη του
ακρόβαθρου προς την πλευρά της γέφυρας βρίσκεται σε επαφή με νερό, πρέπει να λαμβάνεται ότι
ασκείται σε αυτή την όψη η υδροστατική μείον την υδροδυναμική πίεση –δίνεται στο Κανονιστικό
Παράρτημα E του [3] στο E.8–, με το ακρόβαθρο όμως να απομακρύνεται από την επίχωση, η
οποία, όπως προαναφέρθηκε, ακολουθεί κατά προσέγγιση την εδαφική κίνηση. Το αρνητικό
πρόσημο οφείλεται στο ότι η σεισμική κίνηση θεωρείται ότι συμβαίνει μακριά από το νερό, το
οποίο δεν κινείται. Η περίπτωση κατά την οποία η υδροστατική συν την υδροδυναμική πίεση
ασκούνται στην μπροστινή όψη του ακρόβαθρου, όταν η κίνηση του ακρόβαθρου και η σεισμική
κίνηση είναι προς το νερό, μπορεί να αγνοηθεί, όπως και οι παθητικές ωθήσεις γαιών στην πίσω
όψη του ακρόβαθρου. Σημειώνεται ότι, αν η επίχωση είναι κορεσμένη και διαπερατή κατά τη
διάρκεια της σεισμικής κίνησης (περίπτωση E.7 στο Κανονιστικό Παράρτημα E του [3]), το νερό
των πόρων μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα από το υλικό της επίχωσης. Οπότε η υδροδυναμική πίεση
πρέπει να προστεθεί στις ωθήσεις γαιών του εδάφους. Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι η υδροστατική
συν την υδροδυναμική πίεση του νερού ασκούνται στην πίσω όψη του ακρόβαθρου και ότι η
ενεργητική ώθηση γαιών που ασκείται σε αυτό είναι ανάλογη του ειδικού βάρους άνωσης του
εδάφους. Σημειώνεται ωστόσο ότι μόνο ένα πολύ χονδρόκοκκο υλικό επίχωσης μπορεί να
θεωρηθεί διαπερατό κατά τη διάρκεια του σεισμού.
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Η στατική ανάλυση και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται θεωρώντας τις συνιστώσες της
σεισμικής κίνησης σε δύο (ιδανικά κάθετες μεταξύ τους) οριζόντιες διευθύνσεις. Τα φορτία που
αναφέρθηκαν στα σημεία 2 και 3 προκύπτουν μόνο από τη σεισμική δράση και λαμβάνονται σε
αυτές τις οριζόντιες διευθύνσεις. Τα φορτία που αναφέρθηκαν στα σημεία 4 και 5 περιέχουν
στατικές συνιστώσες σε συγκεκριμένες διευθύνσεις, πέρα από τις σεισμικές συνιστώσες που
λαμβάνονται στις οριζόντιες διευθύνσεις που προαναφέρθηκαν. Όλες οι οριζόντιες δυνάμεις που
αναφέρονται στα σημεία 2 έως 4 λόγω της σεισμικής δράσης λαμβάνονται με την ίδια φορά (θετική
ή αρνητική) στη σχετική οριζόντια διεύθυνση. Μόνο αν το ακρόβαθρο και οι όποιοι πτερυγότοιχοι
είναι τοποθετημένοι παράλληλα στην εγκάρσια και τη διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας αντίστοιχα,
συμπίπτουν αυτές οι διευθύνσεις με τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις στις οποίες δρουν οι σεισμικές
δυνάμεις στο ακρόβαθρο. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι δύο οριζόντιες διευθύνσεις των
στατικών σεισμικών δυνάμεων επιλέγονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα:
• Αν το ακρόβαθρο είναι λοξό ως προς τον διαμήκη άξονα και δεν έχει πτερυγότοιχους, οι
στατικές αναλύσεις και οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τις συνιστώσες της σεισμικής
δράσης να λαμβάνονται κάθετα και παράλληλα στο ακρόβαθρο.
• Αν το ακρόβαθρο είναι είτε κάθετο είτε λοξό ως προς τον διαμήκη άξονα, οι όποιοι
μονολιθικά συνδεδεμένοι πτερυγότοιχοι είναι συνήθως τοποθετημένοι παράλληλα στη
διαμήκη διεύθυνση της γέφυρας, κατά μήκος της άκρης του οδοστρώματος. Πτερυγότοιχοι
με οριζόντιο μήκος έως 8 m είναι συνήθως τριγωνικοί καθ’ ύψος και δεν έχουν δική τους
θεμελίωση, αλλά στηρίζονται ως πρόβολοι στην κατακόρυφη ακμή του ακρόβαθρου. Αυτή
η πρακτική είναι αρκετά συνηθισμένη για λόγους κόστους, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί
σε ακρόβαθρα μεγάλου ύψους. Τα ακρόβαθρα μεγάλου ύψους μαζί με τους πτερυγότοιχούς
τους σχηματίζουν τις τρεις πλευρές ενός κιβωτίου με κοινή θεμελίωση πίσω από το κυρίως
σώμα του ακρόβαθρου. Οι βασικές δράσεις της επίχωσης ασκούνται κάθετα στους
τριγωνικούς πτερυγότοιχους σε πρόβολο και ισοδυναμούν με την ώθηση γαιών σε
κατάσταση ηρεμίας συν την επιφόρτιση λόγω φορτίων κυκλοφορίας ή την ώθηση γαιών
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λόγω συμπύκνωσης. Αυτές οι δράσεις προκαλούν κατά βάση κάμψη εκτός επιπέδου του
πτερυγότοιχου, καθώς και κάμψη εκτός επιπέδου και οριζόντιες εφελκυστικές δυνάμεις στο
κύριο σώμα του ακρόβαθρου. Οι πτερυγότοιχοι πρέπει να ελέγχονται επίσης για την
πρόσκρουση οχημάτων στα στηθαία, η οποία είναι τυχηματική δράση. Η αύξηση της
σεισμικής δυναμικής ώθησης γαιών, σύμφωνα με το E9 στο Μέρος 5 του Ευρωκώδικα 8
[3], πρέπει να λαμβάνεται ως ξεχωριστή περίπτωση φόρτισης όταν ασκείται σε κάθε
πτερυγότοιχο. Οι ωθήσεις γαιών ασκούνται προφανώς κάθετα στο σώμα του ακρόβαθρου.
Η επίδραση της αύξησης της σεισμικής ώθησης γαιών που ασκείται στη λοξή εσωτερική
όψη του πτερυγότοιχου και λοξά στο ακρόβαθρο μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση.
Για παράδειγμα, η αύξηση της ώθησης γαιών που υπολογίζεται για το ακρόβαθρο μπορεί να
πολλαπλασιαστεί με το εμβαδό της προβολής του πτερυγότοιχου πάνω στο ακρόβαθρο.
• Παρόμοιοι προσεγγιστικοί υπολογισμοί μπορούν να εφαρμοστούν για τα ακρόβαθρα τύπου
«κιβωτίου» που αναφέρθηκαν νωρίτερα, όταν οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται κάθετα στο
ακρόβαθρο. Οι σεισμικές δυνάμεις που ασκούνται κάθετα σε πτερυγότοιχους «κιβωτίων»
μεγάλου ύψους και μικρού πλάτους (π.χ. με λόγο πλάτους προς ύψος μικρότερο από 2),
ίσως χρειαστεί να υπολογιστούν σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες για σιλό που
αναφέρονται στο Μέρος 4 του Ευρωκώδικα 8 [55].

6.11.3 Άκαμπτη σύνδεση του φορέα καταστρώματος με τα ακρόβαθρα
Η άκαμπτη σύνδεση του φορέα καταστρώματος με τα ακρόβαθρα μπορεί να είναι μονολιθική ή
εναλλακτικά μέσω σταθερών εφεδράνων ή σεισμικών συνδέσμων (περιλαμβανομένων των
διατμητικών συνδέσμων), που σχεδιάζονται ώστε να παραλάβουν αυτοί τη σεισμική δράση αντί για
τα εφέδρανα. Προκειμένου η σύνδεση να θεωρηθεί άκαμπτη (οπότε ισχύει η Ενότητα 6.7.3 στο
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8), πρέπει να είναι άκαμπτη και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις. Οι
περιορισμοί όσον αφορά το μήκος και τα ανοίγματα που αναφέρθηκαν στην Ενότητα 4.5.3 του
παρόντος Οδηγού για τον μελετητή για τις πλαισιωτές γέφυρες ισχύουν επίσης και για τους φορείς
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καταστρώματος που συνδέονται με τα ακρόβαθρα μέσω σταθερών εφεδράνων ή σεισμικών
συνδέσμων που σχεδιάζονται ώστε να παραλάβουν τη σεισμική δράση.
Οι περισσότεροι κανόνες στο Εδάφιο 6.7.3 στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 (δηλ. η τιμή q να
είναι 1.50, η αντίδραση της επίχωσης να λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο
και το άνω όριο της συνολικής σεισμικής μετακίνησης σχεδιασμού σύμφωνα με την τελευταία
παράγραφο της ενότητας) αναφέρονται σε πλαισιωτές γέφυρες μικρού μήκους. Όταν η σύνδεση του
φορέα καταστρώματος με το ακρόβαθρο είναι εύκαμπτη ή επιτρέπει την κίνηση στην οριζόντια
διεύθυνση, τουλάχιστον στη διαμήκη (κάτι που ισχύει πάντα για τις γέφυρες μεγάλου μήκους), δεν
ισχύει κανένας από αυτούς τους κανόνες.
Όσον αφορά την ενεργοποίηση της αντίδρασης της επίχωσης στο πίσω μέρος των ακρόβαθρων
που συνδέονται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος, επισημαίνονται τα εξής:
• Στη διαμήκη διεύθυνση η αντίδραση ενεργοποιείται στην όψη του θωράκιου προς την
πλευρά της επίχωσης. Το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 [2] συνιστά να χρησιμοποιούνται
ισοδύναμα ελατήρια με δυσκαμψία που αντιστοιχεί στις πραγματικές γεωτεχνικές συνθήκες.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα όσον αφορά την κατανομή της σεισμικής
δύναμης στα βάθρα και το ακρόβαθρο, συνιστά επίσης να χρησιμοποιούνται το άνω και το
κάτω όριο της δυσκαμψίας του εδάφους. Οι μέγιστες σεισμικές δυνάμεις για τα βάθρα και
τις θεμελιώσεις τους και οι μέγιστες σεισμικές μετακινήσεις του ακρόβαθρου ελέγχονται
σύμφωνα με το κάτω όριο της δυσκαμψίας της επίχωσης. Το άνω όριο της δυσκαμψίας
ενδέχεται να είναι κρίσιμο μόνο για τα ακρόβαθρα σε κάμψη και για την περιοχή του φορέα
καταστρώματος κοντά στα ακρόβαθρα.
• Στην εγκάρσια διεύθυνση, η επιφάνεια όπου ενδέχεται να ενεργοποιηθεί η αντίδραση της
επίχωσης είναι η εσωτερική όψη των πτερυγότοιχων που συνδέονται μονολιθικά με το
ακρόβαθρο και κινούνται προς την επίχωση. Και πάλι πρέπει να χρησιμοποιούνται το άνω
και το κάτω όριο της δυσκαμψίας του εδάφους. Το κάτω όριο ενδέχεται να είναι κοντά στο
μηδέν, αν ο λόγος πλάτους προς ύψος της επίχωσης είναι μικρός στην εγκάρσια διεύθυνση.
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Οι «ενεργητικές» δυναμικές ωθήσεις γαιών πρέπει ούτως ή άλλως να λαμβάνονται υπόψη
στον αντικρινό πτερυγότοιχο (βλ. Ενότητα 6.11.2).
Συνήθως χρησιμοποιείται ένα γενικό προσομοίωμα στην ανάλυση, με σχετικά λεπτομερή
διακριτοποίηση του φορέα καταστρώματος και των ακρόβαθρων. Το έδαφος στο οποίο ενδέχεται
να ασκήσουν πίεση τα ακρόβαθρα και οι πτερυγότοιχοι προσομοιώνεται με ελατήρια και
χρησιμοποιούνται το άνω και το κάτω όριο της δυσκαμψίας του εδάφους σύμφωνα με την
παραπάνω παράγραφο. Όταν η σύνδεση του φορέα καταστρώματος με τα ακρόβαθρα είναι
εύκαμπτη στη διαμήκη διεύθυνση αλλά δεσμεύεται στην εγκάρσια από σεισμικούς συνδέσμους
(διατμητικούς συνδέσμους), η ανάλυση της γέφυρας για την εγκάρσια σεισμική δράση πρέπει να
πραγματοποιείται με ένα γενικό προσομοίωμα το οποίο περιλαμβάνει ελατήρια για το έδαφος στην
εσωτερική επιφάνεια των πτερυγότοιχων. Δεδομένου ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το άνω και το
κάτω όριο της δυσκαμψίας του εδάφους, η διαδικασία αυτή είναι αρκετά επίπονη. Σημειώνεται ότι
δεν είναι απαραίτητο ένα τέτοιο προσομοίωμα αν τα ακρόβαθρα δεν έχουν (σημαντικούς)
πτερυγότοιχους που να ασκούν πίεση στην επίχωση.
Γέφυρες με φορέα καταστρώματος μονολιθικά συνδεδεμένο με τα ακρόβαθρα συνήθως
πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή γραμμικής στατικής ανάλυσης σύμφωνα με την
«Ισοδύναμη» Στατική Μέθοδο Ανάλυσης. Οι δυνάμεις αδράνειας στις μάζες της κατασκευής
υπολογίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια αναλύεται το σύστημα εδάφους-κατασκευής
για την ταυτόχρονη δράση των φορτίων βαρύτητας σε αυτές τις μάζες, των ωθήσεων γαιών
(στατικών σε κατάσταση ηρεμίας συν σεισμικών, εφόσον υπάρχουν) και των υδροστατικών και
υδροδυναμικών πιέσεων, κατά περίπτωση. Οι σεισμικές και οι υδροδυναμικές ωθήσεις γαιών
υπολογίζονται και ασκούνται σύμφωνα με την Ενότητα 6.11.2, πάντα όμως στην ίδια οριζόντια
διεύθυνση και φορά που ασκούνται οι δυνάμεις αδράνειας στις μάζες της κατασκευής.
Το γεγονός ότι στο Εδάφιο 6.7.3(1) του [2] αναφέρεται η σύνδεση του φορέα καταστρώματος
με τα ακρόβαθρα μέσω σεισμικών συνδέσμων που σχεδιάζονται ώστε να παραλάβουν τη σεισμική
δράση δε σημαίνει απαραιτήτως ότι, εφόσον ο φορέας καταστρώματος δεσμεύεται στα ακρόβαθρα
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μέσω διατμητικών συνδέσμων, η γέφυρα πρέπει να σχεδιαστεί σε αυτή τη διεύθυνση για την τιμή
q = 1.5 που δίνεται στο Εδάφιο 6.7.3(4). Η τιμή q = 1.5 ισχύει οπωσδήποτε εφόσον η εγκάρσια
σεισμική δράση παραλαμβάνεται (σχεδόν) πλήρως από τους διατμητικούς συνδέσμους στα
ακρόβαθρα. Αν αντίθετα ο φορέας καταστρώματος είναι συνεχής, με μεγάλο μήκος και συνδέεται
άκαμπτα με τα ενδιάμεσα βάθρα στην εγκάρσια διεύθυνση, τότε αυτά τα βάθρα είναι πιθανό να
καθορίζουν την εγκάρσια απόκριση και η γέφυρα μπορεί κάλλιστα να σχεδιαστεί για πλάστιμη
συμπεριφορά για μια τιμή q που καθορίζεται από τα βάθρα. Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα
όσον αφορά τη σημασία των βάθρων έναντι της δέσμευσης στα ακρόβαθρα για την εγκάρσια
απόκριση, καθώς και τα ερωτήματα που ανέκυψαν στις δύο τελευταίες παραγράφους της Ενότητας
4.5.3, είναι ίσως πιο φρόνιμο να αποφευχθεί η χρήση διατμητικών συνδέσμων στα ακρόβαθρα
φορέων καταστρώματος μεγάλου μήκους που συνδέονται άκαμπτα με τα ενδιάμεσα βάθρα.
Προκειμένου να περιοριστεί η βλάβη της επίχωσης στο πίσω μέρος ενός ακρόβαθρου που
συνδέεται άκαμπτα με το φορέα καταστρώματος, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί να
ελέγχεται ότι η μετακίνηση του ακρόβαθρου προς την επίχωση, η οποία υπολογίζεται από τα
αποτελέσματα της ανάλυσης σύμφωνα με την Εξίσωση 5.67, δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο
όριο. Το εν λόγω όριο αποτελεί Εθνικά Προσδιοριζόμενη Παράμετρο, με συνιστώμενη τιμή 60 mm
για τις γέφυρες που κατατάσσονται στην Κατηγορία Σπουδαιότητας II και μόλις 30 mm για όσες
κατατάσσονται στην Κατηγορία Σπουδαιότητας III. Δεν έχει οριστεί κάποιο όριο για τις γέφυρες
που ανήκουν στην Κατηγορία Σπουδαιότητας I.
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7.

Παραδείγματα αντισεισμικού σχεδιασμού

7.1

Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα αντισεισμικού σχεδιασμού γεφυρών σύμφωνα
με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8. Επιλέχθηκε μια γέφυρα με συνεχή φορέα καταστρώματος, με
ένα κεντρικό και δύο μικρότερα πλαϊνά ανοίγματα. Η δομή του κεφαλαίου είναι η εξής:
• Ενότητα 7.2 – Γέφυρα με πλάστιμα βάθρα. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται μια γέφυρα με
φορέα καταστρώματος από σκυρόδεμα, ο οποίος συνδέεται μονολιθικά με βάθρα
σχεδιασμένα για πλάστιμη συμπεριφορά. Αυτό το σύστημα παραλαβής της σεισμικής
δράσης είναι συνήθως οικονομικό για γέφυρες μεσαίου μήκους με μικρά ή μεσαία
ανοίγματα.
• Ενότητα 7.3 – Γέφυρα με μερικώς πλάστιμα βάθρα. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται μια
γέφυρα μεγάλου μήκους με ψηλά βάθρα σχεδιασμένα για μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά.
• Ενότητα 7.4 – Γέφυρα με σεισμική μόνωση. Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται μια γέφυρα
μεγάλου μήκους με κοντά βάθρα και σεισμική μόνωση.

7.2

Παράδειγμα: γέφυρα με πλάστιμα βάθρα

7.2.1

Διαμόρφωση της γέφυρας

Εξετάζεται μια άνω διάβαση τριών ανοιγμάτων (μήκους 23.50 + 35.50 + 23.5 m) με συνολικό
μήκος 82.5 m. Ο φορέας καταστρώματος αποτελείται από μια προεντεταμένη πλάκα από
σκυρόδεμα με κενά που κατασκευάζεται επιτόπου. Τα βάθρα αποτελούνται από μονά
υποστυλώματα με κυκλική διατομή και διάμετρο D = 1.2 m, τα οποία συνδέονται μονολιθικά με το
φορέα καταστρώματος. Το ύψος του βάθρου M1 είναι 8 m και του M2 8.5 m. Η γέφυρα στηρίζεται
στα ακρόβαθρα μέσω ενός ζεύγους εφεδράνων που επιτρέπουν την ολίσθηση και τη στροφή και
στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις. Τα βάθρα και τα ακρόβαθρα θεμελιώνονται σε πασσάλους. Η
κατηγορία σκυροδέματος είναι C30/37. Στα Σχήματα 7.1-7.3 παρουσιάζεται η μορφή της γέφυρας
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καθώς και διατομές του φορέα καταστρώματος και των βάθρων.

A1

M2

M1

A2

Σχήμα 7.1 Μηκοτομή γέφυρας με πλάστιμα βάθρα

A1

M2

M1

Σχήμα 7.2 Κάτοψη γέφυρας με πλάστιμα βάθρα

(α)
(β)
Σχήμα7.3 Διατομή (α) των βάθρων και (β) του φορέα καταστρώματος
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A2

Η επιλογή μονών υποστυλωμάτων κυκλικής διατομής επιτρέπει τη διάταξη των στηρίξεων
κάθετα στο διαμήκη άξονα, παρά τη μικρή λοξότητα της γέφυρας σε κάτοψη. Για τη δεδομένη
γεωμετρία της γέφυρας, η μονολιθική σύνδεση των βάθρων με το φορέα καταστρώματος
ελαχιστοποιεί τη χρήση ακριβών εφεδράνων ή μονωτήρων (καθώς και το κόστος συντήρησής
τους), χωρίς να υποβάλλονται τα μέλη της γέφυρας σε υπερβολική ένταση λόγω των
επιβαλλόμενων παραμορφώσεων του φορέα καταστρώματος. Στην Ενότητα 7.2.7 παρατίθενται
κάποια συμπερασματικά σχόλια σχετικά με την αποδοτικότητα κόστους του συστήματος
παραλαβής της σεισμικής δράσης.

7.2.2

Το σύστημα παραλαβής της σεισμικής δράσης

7.2.2.1 Δομικό σύστημα και πλαστιμότητα
Τα κύρια στοιχεία που παραλαμβάνουν τις σεισμικές δυνάμεις είναι τα βάθρα. Επιλέγεται να έχουν
πλάστιμη σεισμική συμπεριφορά. Η τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q εξαρτάται, σύμφωνα με
την Ενότητα 5.4 και τον Πίνακα 5.1, από το μήκος διάτμησης Ls/h των βάθρων:
• Στη διαμήκη διεύθυνση (λαμβάνεται ως η οριζόντια διεύθυνση Χ), θεωρώντας ότι τα βάθρα
είναι πακτωμένα στη θεμελίωση και στο φορέα καταστρώματος και ότι για το βάθρο με το
μικρότερο ύψος M1 ισχύει Ls = 8.0/2 = 4.0 m και Ls/h = 4.0/1.2 = 3.33 > 3.0, τότε qx = 3.50.
• Στην εγκάρσια διεύθυνση (λαμβάνεται ως η οριζόντια διεύθυνση Y), θεωρώντας ότι τα
βάθρα είναι πακτωμένα στη θεμελίωση αλλά είναι ελεύθερα να κινούνται και να στρέφονται
στο άκρο που συνδέεται με το φορέα καταστρώματος και επιπλέον για το βάθρο με το
μικρότερο ύψος M1 ισχύει Ls = 8.0 m και Ls/h = 8.0/1.2 = 6.67 > 3.0, τότε qy = 3.50.

7.2.2.2 Δυσκαμψία των στοιχείων
7.2.2.2.1 Βάθρα
Αρχικά επιλέγεται μια τιμή της ενεργού δυσκαμψίας των βάθρων για τη σεισμική ανάλυση και στη
συνέχεια ελέγχεται, αφού διαστασιολογηθεί ο κατακόρυφος οπλισμός των βάθρων. Και για τα δύο
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βάθρα, η δυσκαμψία υπολογίζεται ότι είναι 40% της καμπτικής δυσκαμψίας της πλήρους
αρηγμάτωτης διατομής.

7.2.2.2.1 Φορέας καταστρώματος
Λαμβάνεται η καμπτική δυσκαμψία της πλήρους αρηγμάτωτης διατομής του φορέα
καταστρώματος από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Θεωρώντας ότι η διατομή με κενά είναι κλειστή, η
στρεπτική δυσκαμψία ισούται με το 50% αυτής που αντιστοιχεί στην πλήρη αρηγμάτωτη διατομή.

7.2.3

Σεισμική δράση σχεδιασμού

Για τη σεισμική δράση σχεδιασμού ισχύει το φάσμα απόκρισης Τύπου 1. Η κατηγορία εδάφους
είναι C. Έχουν επιλεγεί οι τιμές που συνιστώνται στον Πίνακα 3.3 για το συντελεστή εδάφους
S = 1.15 και τις χαρακτηριστικές περιόδους TB = 0.2 s, TC = 0.6 s, ενώ η χαρακτηριστική περίοδος
TD είναι μεγαλύτερη: TD = 2.5 s. Η γέφυρα βρίσκεται σε σεισμική ζώνη με μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση αναφοράς agR = 0.16g. Ο συντελεστής σπουδαιότητας είναι γI = 1.0 και η μέγιστη
εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού στις οριζόντιες διευθύνσεις είναι: ag = γΙagR = 1.0×0.16g = 0.16g.
Ο συντελεστής κάτω ορίου για τις φασματικές επιταχύνσεις σχεδιασμού είναι β = 0.2. Για
συντελεστές συμπεριφοράς qx = 3.5 στη διαμήκη διεύθυνση και qy = 3.5 στην εγκάρσια, δίνεται
στο Σχήμα 7.4 το φάσμα απόκρισης σχεδιασμού (ανηγμένο στη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
σχεδιασμού ag) σύμφωνα με τις Εξισώσεις 5.3 στην Ενότητα 5.3.

7.2.4

Οιονεί-μόνιμες δράσεις για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού

Τα φορτία που ασκούνται στο φορέα καταστρώματος (Σχήμα 7.5) στη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού είναι:

7.2.4.1 Ίδιο βάρος (G)
Το εμβαδό της διατομής με κενά είναι 6.89 m2, το εμβαδό της συμπαγούς διατομής είναι 9.97 m2,
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TD
1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Period, T (s)
Σχήμα 7.4 Φάσμα απόκρισης σχεδιασμού (ανηγμένο στη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
σχεδιασμού ag)

q

Σχήμα 7.5 Εφαρμογή νεκρών, επιπρόσθετων νεκρών και οιονεί-μόνιμων
ομοιόμορφων φορτίων κυκλοφορίας

το συνολικό μήκος της διατομής με κενά είναι 73.5 m και το συνολικό μήκος της συμπαγούς
διατομής είναι 9.0 m.
qG = (6.89 m2×73.5 m + 9.97 m2×9.0 m)×25 kN/m3 = 14903 kN

7.2.4.2 Άλλα νεκρά φορτία (G2)
Το εμβαδό των πεζοδρομίων είναι 0.50 m2/m, το βάρος των στηθαίων ασφαλείας είναι 0.70 kN/m,
το πλάτος του οδοστρώματος είναι 7.5 m και το πάχος του 0.1 m.
qG2 = 2×25 kN/m3×0.50 m2 (πεζοδρόμια) + 2×0.70 kN/m (στηθαία ασφαλείας) + 7.5 m×23
kN/m3×0.10 m (οδόστρωμα) = 43.65 kN/m

7.2.4.3 Οιονεί-μόνιμα φορτία κυκλοφορίας (LE)
Η τιμή των οιονεί-μόνιμων φορτίων κυκλοφορίας λαμβάνεται ίση με το 20% του ομοιόμορφα
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κατανεμημένου φορτίου κυκλοφορίας (UDL) που υπολογίζεται από το Προσομοίωμα Φορτίου 1
(LM1), qUDL = 45.2 kN/m: qQP = 0.20qL = 0.2×45.2 kN/m = 9.04 kN/m.

7.2.4.4 Θερμικές δράσεις (T)
Οι θερμικές δράσεις αποτελούνται από:
- την ομοιόμορφη θερμοκρασιακή μεταβολή ΔTN,ext = +52.5oC ανάμεσα στη μέγιστη
συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας της γέφυρας Te,max και την αρχική θερμοκρασία
T0 = 10oC κατά την κατασκευή του φορέα καταστρώματος,
- την ομοιόμορφη θερμοκρασιακή μεταβολή ΔTN,con = –45oC ανάμεσα στην ελάχιστη
συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας της γέφυρας Te,min και την αρχική θερμοκρασία T0
κατά την κατασκευή του φορέα καταστρώματος.
Δε λαμβάνεται υπόψη η κατακόρυφη συνιστώσα θερμοκρασιακής μεταβολής ΔTM ανάμεσα στην
πάνω και την κάτω επιφάνεια του φορέα καταστρώματος.

7.2.4.5 Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης (CS):
Η συνολική παραμόρφωση λαμβάνεται ίση με –32.0×10–5. Αφορά μόνο τις μετακινήσεις των
εφεδράνων. Το συνολικό φορτίο που ασκείται στο φορέα καταστρώματος στη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού είναι: WE = 14903 kN + (43.65 + 9.04) kN/m×82.5m = 19250 kN.

7.2.5

«Ισοδύναμη» στατική ανάλυση στη διαμήκη διεύθυνση

Η περίοδος της πρώτης ιδιομορφής υπολογίζεται με βάση ένα απλοποιημένο προσομοίωμα της
γέφυρας ως πρόβολος με ένα βαθμό ελευθερίας. Η ιδιομορφή αντιστοιχεί στην ταλάντωση της
γέφυρας στη διεύθυνση του διαμήκη άξονα, θεωρώντας ότι και τα δύο άκρα των βάθρων είναι
πακτωμένα.
Για υποστυλώματα κυκλικής διατομής με διάμετρο 1.2 m η ροπή αδράνειας της αρηγμάτωτης
διατομής είναι Iun = π1.24/64 = 0.1018 m4. Η ενεργός ροπή αδράνειας των βάθρων λαμβάνεται ίση
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με Ieff/Iun = 0.40 (ελέγχεται στη συνέχεια). Θεωρώντας ότι και τα δύο άκρα των βάθρων είναι
πακτωμένα, για κατηγορία σκυροδέματος C30/37 με Ecm = 33 GPa, η δυσκαμψία κάθε βάθρου στη
διαμήκη διεύθυνση είναι:
K1 = 12EIeff/H3 = 12×33000 MPa×(0.40×0.1018 m4)/(8.0 m)3 = 31.5 MN/m
K2 = 12EIeff/H3 = 12×33000 MPa×(0.40×0.1018 m4)/(8.5 m)3 = 26.3 MN/m.
Η συνολική δυσκαμψία στη διαμήκη διεύθυνση είναι K = 31.5 + 26.3 = 57.8 MN/m.
Το συνολικό σεισμικό βάρος είναι WE = 19250 kN, οπότε η πρώτη περίοδος υπολογίζεται ως
T = 2π√M/K = 2π√(19250/9.81/57800) = 1.16 s. Η φασματική επιτάχυνση στη διαμήκη διεύθυνση
είναι Se = agS(2,5/q)(TC/T) = 0.16g×1.15×(2.5/3.5)×(0.60/1.16) = 0.068g. Η συνολική σεισμική
τέμνουσα δύναμη στα βάθρα είναι VE = SeWE/g = 0.068g×19250 kN/g = 1309 kN. Η τέμνουσα
δύναμη κατανέμεται στα βάθρα M1 και M2 ανάλογα με τη δυσκαμψία τους:
V1 = (31.5/57.8)×1309 kN = 713 kN
V2 = 1309 – 713 = 596 kN.
Οι σεισμικές ροπές My (θεωρώντας ότι τα υποστυλώματα των βάθρων είναι πλήρως πακτωμένα
στην κορυφή και τη βάση) είναι:
My1 ≈ V1H1/2 = 713 kN × 8.0 m/2 = 2852 kNm
My2 ≈ V2H2/2 = 596 kN × 8.5 m/2 = 2533 kNm.

7.2.6

Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης

Η διακριτοποίηση του φορέα καταστρώματος με Πεπερασμένα Στοιχεία πραγματοποιείται με τον
ίδιο τρόπο όπως στην ανάλυση για τα κατακόρυφα φορτία και τα φορτία κυκλοφορίας. Τα βάθρα
διακριτοποιούνται στην κατακόρυφη διεύθυνση με έναν σχετικά μεγάλο αριθμό στοιχείων. Τα
χαρακτηριστικά των 15 σημαντικότερων ιδιομορφών της κατασκευής, από τις 50 συνολικά που
υπολογίστηκαν από την ανάλυση, δίνονται στον Πίνακα 7.1. Ορισμένες από αυτές τις ιδιομορφές
καθώς και αυτές που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 7.1, έχουν αμελητέα συμβολή στη
συνολική απόκριση. Στο Σχήμα 7.6 απεικονίζονται οι πιο σημαντικές από τις πρώτες 8 ιδιομορφές.
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Πίνακας 7.1 Iδιομορφές
Ιδιομορφή
No.
1
2
3
4
5
6
8
15
16
17
18
26
27
28
30

Περίοδος
(sec)
1.77
1.43
1.20
0.32
0.32
0.19
0.15
0.054
0.053
0.052
0.051
0.030
0.029
0.028
0.027

Ποσοστό (%) συμμετοχής της ιδιομορφικής μάζας
Διεύθυνση X
Διεύθυνση Y
Διεύθυνση Z
0
3.4
0
0
0
94.8
0
0
99.2
0
0
8.9
0
0.3
0
0
0.7
0
0
0
63.1
0
0
10.8
0
0
0.2
0
0
1.8
0
0
0.4
0.2
0
0.2
0
0.1
0
0
0
5.4
0.1
0
0.1

1η ιδιομορφή (T = 1.77s).
Στρεπτική

2η ιδιομορφή (T = 1.43s).
Μεταφορική στην εγκάρσια
διεύθυνση

3η ιδιομορφή (T = 1.20s).
Μεταφορική στη διαμήκη
διεύθυνση

4η ιδιομορφή (T = 0.32s).
Μεταφορική στην κατακόρυφη
διεύθυνση

8η ιδιομορφή (T = 0.15s).
Μεταφορική στην κατακόρυφη
διεύθυνση

Σχήμα 7.6 Ιδιομορφές 1, 2, 3, 4 και 8
270

Πίνακας 7.2 Σύγκριση αναλύσεων για τη διαμήκη διεύθυνση

Σεισμική τέμνουσα Vz

M1
M2

«Ισοδύναμης» στατική
ανάλυση
1.16 s
713 kN
596 kN

Σεισμική ροπή My

M1
M2

2852 kNm
2533 kNm

Βάθρο
Πρώτη περίοδος T1

Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος
απόκρισης
1.20 s (3η ιδιομορφή)
662 kN
556 kN
κορυφή: 2605 kNm
βάση: 2672 kNm
κορυφή: 2327 kNm
βάση: 2381 kNm

Πίνακας 7.3 Ένταση σχεδιασμού και απαιτούμενος οπλισμός
στη διατομή βάσης του βάθρου M1
Συνδυασμός

N (kN)

My (kNm)

Mz (kNm)

As (mm2)

max My + Mz
min My + Mz
max Mz + My
min Mz + My

–7159
–7500
–7238
–7082

4576
–3720
713
456

–1270
1296
4355
–4355

19870
13490
17240
17000

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση φάσματος απόκρισης λαμβάνοντας υπόψη τις πρώτες 50
ιδιομορφές. Το σύνολο των ιδιομορφικών μαζών που λήφθηκαν υπόψη ανέρχεται σε 99.6%, 99.7%
και 92% αντίστοιχα στις διευθύνσεις X, Y και Z. Ο συνδυασμός των ιδιομορφικών αποκρίσεων
πραγματοποιήθηκε με βάση τον κανόνα CQC και τις Εξισώσεις 5.7 και 5.9 από την Ενότητα 5.5.4.
Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα της «ισοδύναμης» στατικής
ανάλυσης στη διαμήκη διεύθυνση και της ιδιομορφικής ανάλυσης φάσματος απόκρισης.

7.2.7

Ένταση σχεδιασμού και έλεγχοι

7.2.7.1 Ένταση σχεδιασμού για έλεγχο των κρίσιμων περιοχών σε κάμψη με αξονική δύναμη
Ο συνδυασμός των συνιστωσών της σεισμικής δράση πραγματοποιείται με βάση τις Εξισώσεις 5.2
στην Ενότητα 5.2. Ο Πίνακας 7.3 περιλαμβάνει την ένταση σχεδιασμού (ροπή κάμψης και αξονική
δύναμη) στη διατομή βάσης του βάθρου M1, καθώς και τον απαιτούμενο οπλισμό για κάθε
συνδυασμό σχεδιασμού.
Το βάθρο έχει κυκλική διατομή με διάμετρο D = 1.2 m, η κατηγορία σκυροδέματος είναι
C30/37 και o χάλυβας S500 Κατηγορίας Γ. H ονομαστική επικάλυψη είναι c = 50 mm και η
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Πίνακας 7.4 Ένταση σχεδιασμού και απαιτούμενος οπλισμός στη διατομή βάσης του βάθρου M2
Συνδυασμός

N (kN)

My (kNm)

Mz (kNm)

As (mm2)

max My + Mz
min My + Mz
max Mz + My
min Mz + My

–7528
–7145
–7317
–7320

3370
–4227
–465
–674

–1072
1042
3324
–3324

10320
16800
8980
9250

Σχήμα 7.7 Οπλισμός του βάθρου M1
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Σχήμα 7.8 Διάγραμμα αλληλεπίδρασης ροπής-αξονικής δύναμης
στη διατομή βάσης του βάθρου M1

απόσταση από το κέντρο της ράβδου έως την επιφάνεια είναι 82 mm. Ο απαιτούμενος οπλισμός
στη διατομή βάσης του βάθρου M1, ο οποίος είναι κρίσιμος, είναι 19870 mm2. Τοποθετούνται
25Φ32 (20100 mm2) (βλ. Σχήμα 7.7). Στο Σχήμα 7.8 απεικονίζεται το διάγραμμα αλληλεπίδρασης
ροπής-αξονικής δύναμης στη διατομή βάσης του βάθρου M1 για όλους τους συνδυασμούς
σχεδιασμού. Ο Πίνακας 7.4 περιλαμβάνει την ένταση σχεδιασμού (ροπή κάμψη και αξονική
δύναμη) στη διατομή βάσης του βάθρου M2, καθώς και τον απαιτούμενο οπλισμό για κάθε
συνδυασμό σχεδιασμού.
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Σχήμα 7.9 Οπλισμός του βάθρου M2
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Σχήμα 7.10 Διάγραμμα αλληλεπίδρασης ροπής-αξονικής δύναμης
στη διατομή βάσης του βάθρου M2

Ο απαιτούμενος οπλισμός στη διατομή βάσης του βάθρου M2, ο οποίος είναι κρίσιμος, είναι
16800 mm2. Τοποθετούνται 21Φ32 (16880 mm2) (βλ. Σχήμα 7.9). Στο Σχήμα 7.10 απεικονίζεται το
διάγραμμα αλληλεπίδρασης ροπής-αξονικής δύναμης στη διατομή βάσης του βάθρου M2 για όλους
τους συνδυασμούς σχεδιασμού.

7.2.7.2 Επιβεβαίωση της δυσκαμψίας των πλάστιμων βάθρων
Η ενεργός δυσκαμψία των βάθρων για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού υπολογίζεται από τις
Εξισώσεις 5.56-5.58 στην Ενότητα 5.8.1.

7.2.7.2.1 Βάθρο M1
Για οπλισμό 25Φ32 (20100 mm2) σε μία στρώση και αξονική δύναμη N = –7200kN, και
χρησιμοποιώντας τις τιμές σχεδιασμού των ιδιοτήτων των υλικών, η τιμή σχεδιασμού της ροπής
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διαρροής είναι My = 4407 kNm, η παραμόρφωση διαρροής του χάλυβα είναι εsy = fyd/Es =
500/(1.15×200000) = 0.00217 και η αντίστοιχη παραμόρφωση στις ακραίες ίνες σκυροδέματος
είναι εcy = 0.00272. Η τιμή σχεδιασμού της ροπής αντοχής (και πάλι χρησιμοποιώντας τις τιμές
σχεδιασμού των ιδιοτήτων των υλικών) είναι MRd = 4779 kNm. Η καμπυλότητα διαρροής
υπολογίζεται ως ϕy = (0.00217 + 0.00272)/(1.2 – 0.082) = 4.37×10–3 m–1 ενώ για κυκλικές διατομές
υπολογίζεται προσεγγιστικά από την Εξίσωση 5.58β ϕy = 2.4εsy/d = 2.4×0.00217/(1.2 – 0.082) =
4.66×10–3 m–1. Από την Εξίσωση 5.56α στην Ενότητα 5.8.1 προκύπτει Ic = π1.24/64 = 0.1018 m4,
My/(Ecϕy) = 4407/(33000×4.37×10–3) = 0.0306 m4, Ieff = 0.08Ic+Icr = 0.0387 m4, (EI)eff/(EI)c = 0.38.
Από

την

Εξίσωση

5.56β

στην

Ενότητα

5.8.1

προκύπτει

(EI)eff = 1.2MRd/ϕy = 1.2×4779/4.37×10–3 = 1312000 kNm2, Ieff = 1312000/33000 = 0.0398m4,
(EI)eff/(EI)c = 0.39. Συνεπώς, η τιμή (EI)eff/(EI)c = 0.40 που επιλέχτηκε αρχικά για να
πραγματοποιηθεί η ανάλυση ήταν μια καλή εκτίμηση.

7.2.7.2.2 Βάθρο M2
Στο βάθρο M2 ο τελικός οπλισμός είναι 21Φ32 (16880 mm2) σε μία στρώση. Η αξονική δύναμη
είναι N = –7200kN. Για τις τιμές σχεδιασμού των ιδιοτήτων των υλικών, η ροπή διαρροής είναι
My = 4048 kNm, η παραμόρφωση διαρροής του χάλυβα είναι εsy = 0.00217 και η αντίστοιχη
παραμόρφωση στις ακραίες ίνες του σκυροδέματος εcy = 0.00273. Η τιμή σχεδιασμού της ροπής
αντοχής είναι MRd = 4366 kNm. Από την Εξίσωση 5.56α στην Ενότητα 5.8.1 προκύπτει
(EI)eff/(EI)c = 0.35. Από την Εξίσωση 5.56β στην Ενότητα 5.8.1 προκύπτει (EI)eff/(EI)c = 0.36.
Συνεπώς, η τιμή (EI)eff/(EI)c = 0.40 που επιλέχτηκε αρχικά για την ανάλυση ήταν μια αρκετά καλή
εκτίμηση.

7.2.7.3 Διαστασιολόγηση των βάθρων σε διάτμηση
7.2.7.3.1 Ροπές υπεραντοχής
Η ροπή υπεραντοχής είναι Mo = γoMRd, όπου γo είναι ο συντελεστής υπεραντοχής και MRd η τιμή
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σχεδιασμού της ροπής αντοχής (βλ. Εξισώσεις 6.6 στην Ενότητα 6.4.1). Η ανηγμένη αξονική
δύναμη είναι ηk = NEd/Acfck = 7600/(1.13×30) = 0.22. Αφού ηk = 0.22 > 0.1, η ελάχιστη τιμή
γo = 1.35 πολλαπλασιάζεται με 1+2(ηk–0.1)2 = 1 + 2(0.22 – 0.1)2 = 1.029. Οπότε γo = 1.35×1.029 =
1.39 και οι ροπές υπεραντοχής στα βάθρα είναι:
• Mo1 = 1.39×4779 = 6643 kNm και
• Mo2 = 1.39×4366 = 6069 kNm.

7.2.7.3.2 Ικανοτικές τέμνουσες στο βάθρο
Οι τέμνουσες δυνάμεις που ασκούνται στα βάθρα M1 και M2 στη διαμήκη διεύθυνση σύμφωνα με
την ανάλυση είναι V1 = 713 kN και V2 = 596 kN, ενώ οι ικανοτικές τέμνουσες μπορούν να
υπολογιστούν απευθείας από τις ροπές υπεραντοχής:
• VC1 = 2Mo1/H1 = 2×6643/8.0 = 1661 kN και
• VC2 = 2Mo2/H2 = 2×6069/8.5 = 1428 kN.
Στην εγκάρσια διεύθυνση, η τέμνουσα δύναμη που ασκείται σε κάθε βάθρο υπολογίζεται με
βάση τις απλοποιήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα G στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 (βλ.
Ενότητα 6.4.2): VCi = (Mo/MEi)VEi.
Οι σεισμικές ροπές και τέμνουσες δυνάμεις είναι:
• ME1 = 3061 kNm and VE1 = 680.3 kN
• ME2 = 2184 kNm and VE2 = 450.2 kN.
Οπότε οι ικανοτικές τέμνουσες δυνάμεις είναι:
• Vc1 = (6643/3061)×680.3 = 1476 kN
• Vc2 = (6069/2184)×450.2 = 1251 kN.
Στο Σχήμα 7.11 διακρίνονται οι ικανοτικές εντάσεις στην εγκάρσια διεύθυνση στη βάση των
βάθρων.
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VC2=1251kN
Mo2=6069kNm
Mo1=6643kNm

VC1=1476kN

Σχήμα 7.11 Ικανοτικές εντάσεις στην εγκάρσια διεύθυνση

7.2.7.3.3 Διαστασιολόγηση σε διάτμηση
Για κυκλική διατομή d = r + rs = 0.60 + 0.52 = 1.12 m και το «ενεργό ύψος» είναι de = r + 2rs/π =
0.60 + 2×0.52/π = 0.93m. Η διατμητική αντοχή υπολογίζεται ως VRd,s = (Asw/s)(0.9de)fywdcotθ/γBd ή
VRd,s = (π/4)(Asw/s)(0.9d)fywdcotθ/γBd όπου Asw είναι το συνολικό εμβαδό της διατομής των
συνδετήρων, s η απόσταση μεταξύ τους, fywd η τιμή σχεδιασμού της αντοχής διαρροής τους, θ η
γωνία που σχηματίζουν η θλιβόμενη διαγώνιος σκυροδέματος και ο άξονας του βάθρου, cotθ = 1
σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 2 και γBd ο συντελεστής ασφάλειας σύμφωνα με τη
Σημείωση (5) του Πίνακα 6.1, με τιμή γBd = 1.25–(qVEd/VC,o–1) ≥ 1.
Για το βάθρο M1 η τέμνουσα σχεδιασμού είναι VC1 = 1661kN και η τιμή που προκύπτει από
την ανάλυση V1 = 713 kN. Τότε 1.25–(qVEd/VC,o–1) = 1.25 – (3.5×713/1661 – 1) = 0.75. Οπότε

Bd = 1 και απαιτείται οπλισμός διάτμησης Asw/s = 1.0×1661/(0.84×0.5/1.15×1.0) = 4550 mm2/m ή
Asw/s = 1.0×1661/ (0.7854×0.9×1.12×0.5/1.15×1.0) = 4825 mm2/m.
Για το βάθρο M2 η τέμνουσα σχεδιασμού είναι VC1 = 1428 kN και η τιμή που προκύπτει από
την ανάλυση είναι V1 = 596 kN. Τότε 1.25–(qVEd/VC,o–1) = 1.25 – (3.5×596/1428 – 1) = 0.79.
Οπότε Bd = 1 και απαιτείται οπλισμός Asw/s = 1.0×1428/(0.84×0.5/1.15×1.0) = 3910 mm2/m ή
Asw/s = 1.0×1428/(0.7854×0.9×1.12×0.5/1.15×1.0) = 4150 mm2/m.

7.2.8

Απαιτήσεις πλαστιμότητας στα βάθρα

7.2.8.1 Οπλισμός περίσφιγξης
Η ανηγμένη αξονική δύναμη είναι ηk = NEd/Acfck = 7600/(1.13×30000) = 0.22 > 0.08, οπότε
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απαιτείται περίσφιγξη της θλιβόμενης περιοχής (βλ. τον Πίνακα 6.1 και την αντίστοιχη Σημείωση
(15)). Το ποσοστό διαμήκους οπλισμού είναι
• για το βάθρο M1: ρl = 20100/1130000 = 0.0178,
• για το βάθρο M2: ρl = 16880/1130000 = 0.0149.
Η απόσταση από την επιφάνεια έως τη μέση γραμμή του σπειροειδή συνδετήρα είναι c = 58 mm
(Dsp = 1.084 m) και το εμβαδό του πυρήνα σκυροδέματος είναι Acc = 0.923 m2.
Για κυκλικούς σπειροειδείς συνδετήρες με πλάστιμη συμπεριφορά, το απαιτούμενο μηχανικό
ποσοστό του οπλισμού περίσφιγξης είναι ωw,req = 0.52(Ac/Acc)ηk+0.18(fyd/fcd)(ρL–0.01) (βλ. Πίνακα
6.1) και ωw,min = 0.18.
• Βάθρο M1: ωw,req = 0.52×(1.13/0.923)×0.22+0.18×(500/1.15)/(0.85×30/1.5)×(0.0178–0.01)
= 0.176,
• Βάθρο M2: ωw,req = 0.52×(1.13/0.923)×0.22+0.18×(500/1.15)/(0.85×30/1.5)×(0.0149–0.01)
= 0.162.
Δυσμενέστερο είναι το βάθρο M1 με ωwd,c = max(ωw,req; ωw,min) = 0.18 και το απαιτούμενο
ογκομετρικό ποσοστό του οπλισμού περίσφιγξης είναι:
ρw = ωwd,c(fcd/fyd) = 0.18×(0.85×30/1.5)/(500/1.15) = 0.0070,
ενώ το απαιτούμενο εμβαδό οπλισμού περίσφιγξης (ένα σκέλος) είναι:
Asp/sL = ρwDsp/4 = 0.007×1.084/4 = 0.0019 m2/m = 1900 mm2/m.
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων είναι max sL = 1084 mm/5 = 217 mm (βλ. Πίνακα
6.1).

7.2.8.2 Αποφυγή λυγισμού των διαμήκων ράβδων
Όσον αφορά τον εγκάρσιο οπλισμό που απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ο λυγισμός των
διαμήκων ράβδων, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων sL δε θα πρέπει να υπερβαίνει την
τιμή δdbL, όπου δ = 2.5(ftk/fyk)+2.25 ≥ 5 (βλ. Πίνακα 6.1). Για χάλυβα S500 ισχύει ftk/fyk ~ 1.15 και
δ = 2.5×1.15 + 2.25 = 5.125. Άρα max sL = δdL = 5.125×32 mm = 164 mm.
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Πίνακας 7.5 Σύγκριση απαιτούμενου εγκάρσιου οπλισμού στα βάθρα
Απαίτηση
At/sL (mm2/m)
maxsL (mm)

Περίσφιγξη
2×1900 = 3800
217

Λυγισμός ράβδων
–
164

Σχεδιασμός σε διάτμηση
M1: 4825, M2: 4150
–

Permanent Load “G”
G

MG1

G

MG2

MG1



+

MG2
(2)

(1)
MG1’

MG2’

MG1

MG2

MG1

MG2

MG1’

MG2’

ΔAc: Over strength – “G”
MO1-MG1
MO1-MG1
MO1-MG1’

MO2-MG2
MO2-MG2
MO2-MG2’

MO2

MO1
MO1


MO1

MO2

-

MO2

general procedure  alternative procedure

Σχήμα 7.12 Ισοδυναμία γενικής και απλοποιημένης μεθόδου υπολογισμού των
ικανοτικών εντάσεων του φορέα καταστρώματος

7.2.8.3 Εγκάρσιος οπλισμός βάθρων – Σύγκριση των απαιτήσεων
Στον Πίνακα 7.5 συγκρίνεται ο απαιτούμενος εγκάρσιος οπλισμός στα βάθρα που προκύπτει από
κάθε έλεγχο. Ο εγκάρσιος οπλισμός καθορίζεται από το σχεδιασμό σε διάτμηση. Και στα δύο
βάθρα τοποθετούνται σπειροειδείς συνδετήρες Φ16/85 (4730 mm2/m).

7.2.9

Ικανοτικός σχεδιασμός του φορέα καταστρώματος

7.2.9.1 Εναλλακτική διαδικασία υπολογισμού της ικανοτικής έντασης
Σύμφωνα με τη γενική μέθοδο που περιγράφεται στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για τον
υπολογισμό των ικανοτικών εντάσεων, οι εντάσεις λόγω της φόρτισης ΔAC = “Mo–G” προστίθενται
στις εντάσεις λόγω των οιονεί-μόνιμων φορτίων “G” (και οι δύο ενεργούν στο πλαισιακό σύστημα
φορέα καταστρώματος-βάθρων, βλ. Ενότητα 6.4.2).
Μια εναλλακτική μέθοδος για τη διαμήκη διεύθυνση (X) είναι να θεωρηθεί ο φορέας
καταστρώματος ως συνεχής δοκός με αρθρώσεις στα βάθρα και στα ακρόβαθρα. Στη συνέχεια
προστίθενται οι εντάσεις λόγω των οιονεί-μόνιμων φορτίων “G” και αυτές λόγω των ροπών
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υπεραντοχής “Mo”. Στο Σχήμα 7.12 φαίνεται η ισοδυναμία των δύο μεθόδων.
Στο Σχήμα 7.13 απεικονίζονται οι εντάσεις λόγω των οιονεί-μόνιμων φορτίων “G” και στο
Σχήμα 7.14 οι εντάσεις λόγω της υπεραντοχής “Mo” για σεισμική δράση στη διεύθυνση +X. Για
σεισμική δράση στη διεύθυνση –X, τα πρόσημα των εντάσεων αντιστρέφονται. Στο Σχήμα 7.15
φαίνεται το αποτέλεσμα της επαλληλίας αυτών των δύο φορτίσεων προκειμένου να υπολογιστούν
οι ικανοτικές εντάσεις για σεισμική δράση στη διεύθυνση +X.

G

M (kNm) 2195
2430
2285

2340

4052 V (kN) 3207
(+)
(-)
3211
4047

Σχήμα 7.13 Οιονεί-μόνιμα φορτία (φόρτιση “G”) και τα αντίστοιχα διαγράμματα ροπής και
τέμνουσας δύναμης
Mo1=6643kNm Mo2=6069kNm
M (kNm)
3692

4296
3104

4491
6643
6643

6069

6069
V (kN)

187.4

(-)
256.7 263.8
(+) 1661

161.9
(+) 1428

Σχήμα 7.14 Ροπές υπεραντοχής για σεισμική δράση στη διεύθυνση +X (φόρτιση “Mo”) και τα
αντίστοιχα διαγράμματα ροπής και τέμνουσας δύναμης
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M (kNm)
6122

6491

764

2206
6643
6643

6069

6069

3795 V (kN) 3045
(+)
(-)
3398
4311

(+) 1661

(+) 1428

Σχήμα 7.15 Ικανοτικές εντάσεις για σεισμική δράση στη διεύθυνση +X (“G” + “Mo”) και τα
αντίστοιχα διαγράμματα ροπής και τέμνουσας δύναμης

Top layer: 46Φ20 + 33Φ16 (210.8cm2)

Bottom layer: 2x33Φ16 (182.9cm2)

4 groups of 3
tendons of type
DYWIDAG 6815
(area of
2250mm2 each)

Σχήμα 7.16 Διατομή φορέα καταστρώματος, χαλαρός οπλισμός και τένοντες προέντασης

7.2.9.2 Έλεγχος του φορέα καταστρώματος σε κάμψη
Οι διατομές του φορέα καταστρώματος εκατέρωθεν της σύνδεσης του με βάθρο ελέγχονται έναντι
των ικανοτικών εντάσεων λαμβάνοντας υπόψη το χαλαρό οπλισμό και τους τένοντες προέντασης
(βλ. Σχήμα 7.16). Στον Πίνακα 7.6 καταγράφονται οι συνδυασμοί ροπής και αξονικής δύναμης για
τους οποίους ελέγχονται οι διατομές του φορέα καταστρώματος. Στο Σχήμα 7.17 συγκρίνεται το
διάγραμμα αλληλεπίδρασης ροπής-αξονικής δύναμης στην ΟΚΑ με τις ικανοτικές εντάσεις.

280

-200000

Design combinations
-150000

N (KN)

-100000

-50000
-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

0

50000
M (KNm)

Σχήμα 7.17 Διάγραμμα αλληλεπίδρασης ροπής-αξονικής δύναμης της διατομής του φορέα
καταστρώματος

Πίνακας 7.6 Συνδυασμοί φορτίσεων για τη διατομή του φορέα καταστρώματος
Σύνδεση με

Διεύθυνση σεισμικής δράσης

My (kNm)

N (kN)

βάθρο M1 – αριστερή πλευρά
βάθρο M1 – δεξιά πλευρά
βάθρο M2 – αριστερή πλευρά
βάθρο M2 – δεξιά πλευρά
βάθρο M1 – αριστερή πλευρά
βάθρο M1 – δεξιά πλευρά
βάθρο M2 – αριστερή πλευρά
βάθρο M2 – δεξιά πλευρά

+X
+X
+X
+X
–X
–X
–X
–X

–6122
2206
–6491
764
1262
–6776
2101
–5444

–29900
–28300
–29500
–28100
–28100
–29500
–28300
–29900

7.2.9.3 Λοιποί έλεγχοι του φορέα καταστρώματος
Ο έλεγχος του φορέα καταστρώματος για την ΟΚΑ σε διάτμηση δεν είναι κατά κανόνα κρίσιμος,
οπότε δεν παρουσιάζεται εδώ. Για τον ίδιο λόγο δεν εξετάζεται και ο έλεγχος της σύνδεσης του
φορέα καταστρώματος με βάθρο ως κόμβος «δοκού-υποστυλώματος» σύμφωνα με την Ενότητα
6.4.3. Ο έλεγχος είναι συνήθως κρίσιμος για τον οπλισμό διάτμησης των κόμβων όταν ο φορέας
καταστρώματος συνδέεται μονολιθικά με λυγηρά υποστυλώματα.

7.2.10 Ένταση σχεδιασμού της θεμελίωσης
Στο Σχήμα 7.18(α) διακρίνονται οι ικανοτικές εντάσεις στη θεμελίωση του βάθρου M1 στη
διαμήκη διεύθυνση, για σεισμική δράση στην αρνητική διεύθυνση (–X). Στο Σχήμα 7.18(β)
φαίνονται οι ικανοτικές εντάσεις στην εγκάρσια διεύθυνση. Το πρόσημο των εντάσεων
αντιστρέφεται για την αντίθετη φορά της σεισμικής δράσης στην εγκάρσια διεύθυνση.
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N=7371kN

N=7371kN

Vz=1661kN

Vz=730kN
M y=124kNm

Vy=1476kN

My=6643kNm
X

M z=6643kNm

Y
(α)

(β)

Σχήμα 7.18 Ικανοτικές εντάσεις στη θεμελίωση του βάθρου M1: (α) σεισμική δράση στη διαμήκη
διεύθυνση (–X) και (β) σεισμική δράση στην εγκάρσια διεύθυνση

(α)

(β)

Σχήμα 7.19 Μετακινήσεις γέφυρας (mm) (α) στη διαμήκη και (β) στην εγκάρσια διεύθυνση

7.2.11 Εφέδρανα και αρμοί οδοστρώματος
7.2.11.1 Εφέδρανα
Η μετακίνηση σχεδιασμού του εφεδράνου dEd υπολογίζεται από την Εξίσωση 6.35. Στο Σχήμα
7.19(α) απεικονίζονται οι μετακινήσεις στη διαμήκη διεύθυνση και στο Σχήμα 7.19(β) στην
εγκάρσια. Η μέγιστη μετακίνηση των εφεδράνων είναι 93.9 mm και 110 mm αντίστοιχα.
Η γέφυρα στηρίζεται στα ακρόβαθρα μέσω ενός ζεύγους εφεδράνων που επιτρέπουν την
ολίσθηση και τη στροφή και στους δύο οριζόντιους άξονες. Στο Σχήμα 7.20 αποτυπώνονται η
κάτοψη και η τομή/πλάγια όψη ενός εφεδράνου. Ελέγχεται η αποκόλληση των εφεδράνων. Οι
ελάχιστες κατακόρυφες αντιδράσεις στα εφέδρανα παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.21 και η ελάχιστη
τιμή που προκύπτει είναι 17.8 kN (θλιπτική, οπότε δε συμβαίνει αποκόλληση). Οι μέγιστες
κατακόρυφες αντιδράσεις αποτυπώνονται στο Σχήμα 7.22, με μέγιστη τιμή 2447 kN.
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Σχήμα 7.20 Κάτοψη και τομή/πλάγια όψη εφεδράνων ολίσθησης

Σχήμα 7.21 Ελάχιστες αντιδράσεις στα εφέδρανα στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (kN)

Σχήμα 7.22 Μέγιστες αντιδράσεις στα εφέδρανα στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού (kN)
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7.2.11.2 Μήκος υπερκάλυψης
Το ελάχιστο μήκος υπερκάλυψης (έδρασης) στους αρμούς υπολογίζεται από την Εξίσωση 6.33,
όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζεται:
• το μήκος έδρασης ισούται με lm = 0.5m > 0.4 m,
• η ενεργός σεισμική μετακίνηση της στήριξης που προκύπτει από την ανάλυση για τη
σεισμική κατάσταση σχεδιασμού ισούται με des = 0.101 m,
• όσον αφορά την ενεργό εδαφική μετακίνηση deg = (2dg/Lg)Leff:
 η εδαφική μετακίνηση σχεδιασμού dg ισούται με:
dg = 0.025agSTCTD = 0.025×0.16×9.81×1.15×0.6×2.5 = 0.068 m
 η απόσταση πέραν της οποίας οι εδαφικές κινήσεις μπορούν να θεωρηθούν πλήρως μη
συσχετισμένες για κατηγορία εδάφους C είναι Lg = 400 m
 το ενεργό μήκος τους φορέα καταστρώματος ισούται με Leff = 82.5/2 = 41.25m.
Εφόσον η γέφυρα δε βρίσκεται κοντά σε γνωστό ενεργό ρήγμα. deg = (2dg/Lg)Leff =
(2×0.068/400)×41.25 = 0.014 m < 2dg = 0.136 m. Οπότε min lov = 0.50 + 0.014 + 0.101 = 0.615 m.
Άρα το διαθέσιμο μήκος υπερκάλυψης είναι 1.25m > min lov.

7.2.11.3 Αρμοί οδοστρώματος
Το πλάτος ενός αρμού οδοστρώματος μεταξύ της άνω πλάκας του φορέα καταστρώματος και της
κορυφής του θωράκιου ενός ακρόβαθρου πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να παραλάβει
τη μετακίνηση που υπολογίζεται από την Εξίσωση 6.38. Το διάκενο ανάμεσα στο φορέα
καταστρώματος και το ακρόβαθρο ή το θωράκιο πρέπει να είναι σε θέση να παραλάβει τη
μεγαλύτερη μετακίνηση που υπολογίζεται από την Εξίσωση 6.35.
Στον Πίνακα 7.7 παρουσιάζονται οι μετακινήσεις που αντιστοιχούν στον αρμό οδοστρώματος
και στο διάκενο μεταξύ του φορέα καταστρώματος και του ακρόβαθρου. Λόγω των διαφορών
μεταξύ των δύο διάκενων, το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 απαιτεί να διαμορφώνονται οι
λεπτομέρειες του θωράκιου για προβλέψιμη (ελεγχόμενη) βλάβη. Στο παράδειγμα του Σχήματος
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Πίνακας 7.7 Μετακίνηση του αρμού οδοστρώματος και διάκενο στην περιοχή του αρμού
Μετακίνηση (mm)
άνοιγμα
Διαμήκης
κλείσιμο
Εγκάρσια

dG
+18.5
0
0

dT
10.5
–8.5
0

dE
+76
–76
110

dEd,J (αρμός)
+54.5
–34.5
44.0

dEd (φορέας - θωράκιο)
+100.5
–80.5
110

Clearance of
Διάκενο αρμού
roadway joint
Πλάκα
πρόσβασης
Approach
slab
Διάκενο μεταξύ του
φορέα καταστρώματος
Structure
και του θωρακίου
clearance

Σχήμα 7.23 Διάκενα και διαμόρφωση των λεπτομερειών στην περιοχή του αρμού οδοστρώματος

Αρμός
τύπου Τ120
Roadway
joint type: T120
Μετακίνηση
στη
διεύθυνση
± 6060mm
mm
Capacity
in διαμήκη
longitudinal
direction:
Μετακίνηση στην εγκάρσια διεύθυνση ± 50 mm

Capacity in transverse direction: 50mm

Σχήμα 7.24 Αρμός οδοστρώματος τύπου Τ120

7.23, η πρόσκρουση στον αρμό οδοστρώματος προβλέπεται ότι θα συμβεί στη στάθμη της πλάκας
πρόσβασης. Στο Σχήμα 7.24 φαίνεται ο τύπος αρμού οδοστρώματος που επιλέχθηκε και η
ικανότητα μετακίνησης σε κάθε διεύθυνση.

7.2.12 Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της γέφυρας
Όσον αφορά τις πλάστιμες γέφυρες, η βέλτιστη αποδοτικότητα κόστους επιτυγχάνεται όταν όλα τα
πλάστιμα μέλη (κυρίως τα βάθρα) έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε η σεισμική ένταση που προκύπτει
να είναι κρίσιμη για τον κύριο οπλισμό όλων των κρίσιμων διατομών και να απαιτείται
περισσότερος οπλισμός από τον ελάχιστο. Αυτό επιτυγχάνεται δύσκολα όταν τα βάθρα που
αντιστέκονται στο σεισμό έχουν:
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Άρθρωση

Άρθρωση

Διαμήκης: κύλιση
Εγκάρσια: άρθρωση

Y
C0R

P1R

P2R

C3R

x
C0L

P1L

P2L

C3L

Σχήμα 7.25 Πλάγια όψη της γέφυρα και διάταξη των εφεδράνων
• μεγάλη διαφορά ύψους ή
• διατομές μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες για τον αντισεισμικό σχεδιασμό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδεχομένως συμφέρει οικονομικά να επιλεγεί:
• μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά, εφόσον η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού agR
είναι χαμηλή ή
• εύκαμπτη σύνδεση με το φορέα καταστρώματος (σεισμική μόνωση).
Σημειώνεται ότι το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 δεν καθορίζει ελάχιστο οπλισμό (βλ. Σημείωση
(23) στον Πίνακα 6.1). Ο κύριος της γέφυρας του παραδείγματος όρισε ρmin = 1% (μια σχετικά
υψηλή τιμή), όπως απαιτείται στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 για τα υποστυλώματα κτιρίων. Ο
διαμήκης οπλισμός των βάθρων που υπολογίστηκε με βάση τις σεισμικές απαιτήσεις ήταν
περισσότερος από τον ελάχιστο (ρl = 1.78% για το βάθρο M1 και ρl = 1.49% για το βάθρο M2).

7.3

Παράδειγμα: γέφυρα με μερικώς πλάστιμα βάθρα

7.3.1

Διαμόρφωση της γέφυρας

Στο Σχήμα 7.25 παρουσιάζεται η γέφυρα. Ο φορέας καταστρώματος είναι ευθύγραμμος, συνεχής,
με ανοίγματα 60 + 80 + 60 m. Η διατομή του είναι σύμμικτη (από χάλυβα και σκυρόδεμα) και
αποτελείται από δύο σύνθετες δοκούς χάλυβα – οι οποίες συνδέονται σε τακτά διαστήματα μέσω
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σύνθετων διαδοκίδων – και μια πλάκα από σκυρόδεμα. Τα βάθρα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα
και έχουν ύψος 40 m. Η διατομή τους είναι κοίλη κυκλική με πάχος 0.4 m και εξωτερική διάμετρο
4 m, σταθερή καθ’ ύψος. Οι δύο δοκοί συνδέονται με το βάθρο μέσω εφεδράνων. Κάθε ζεύγος
εφεδράνων εδράζεται στην κεφαλή του βάθρου με πλάτος 4 m και μήκος 1.5 m. Η κατηγορία
σκυροδέματος στα βάθρα είναι C35/45 και ο χάλυβας S500 κατηγορίας B.
Η μεγάλη ευκαμψία των βάθρων ύψους 40 m έχει τις εξής συνέπειες:
• Η σύνδεση του φορέα καταστρώματος και με τα δύο βάθρα μπορεί να είναι αρθρωτή στη
διαμήκη διεύθυνση, χωρίς να προκαλούνται υπερβολικές εντάσεις λόγω των επιβαλλόμενων
παραμορφώσεων του φορέα καταστρώματος.
• Η μεγάλη ευκαμψία του συστήματος παραλαβής της σεισμικής δράσης έχει ως αποτέλεσμα
η πρώτη περίοδος να είναι μεγάλη και στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις και οι επιταχύνσεις
του φάσματος απόκρισης να είναι σχετικά χαμηλές. Για τόσο χαμηλές στάθμες σεισμικής
απόκρισης ούτε είναι κατάλληλος ούτε συμφέρει οικονομικά ο σχεδιασμός των βάθρων για
πλαστιμότητα. Συνεπώς επιλέγεται η μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά, με συντελεστή
συμπεριφοράς q = 1.5 (βλ. Πίνακα 5.1).

7.3.2

Σεισμική δράση σχεδιασμού

Ισχύει το φάσμα απόκρισης Τύπου 1. Η κατηγορία εδάφους είναι B, και οι τιμές του συντελεστή
εδάφους S = 1.2 και των χαρακτηριστικών περιόδων TB = 0.15 s, TC = 0.50 s, TD = 2 s είναι οι
συνιστώμενες στον Πίνακα 3.3. Η γέφυρα βρίσκεται σε σεισμική περιοχή με μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση αναφοράς agR = 0.3g. Ο συντελεστής σπουδαιότητας είναι γI = 1 και η μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση σχεδιασμού στις οριζόντιες διευθύνσεις είναι ag = γΙagR = 1.0×0.3g = 0.3g. Ο
συντελεστής κατώτατου ορίου για τις φασματικές επιταχύνσεις σχεδιασμού είναι β = 0.2. Ο
συντελεστής συμπεριφοράς είναι q = 1.5. Στο Σχήμα 7.26 φαίνεται το φάσμα απόκρισης
σχεδιασμού που προκύπτει από τις Εξισώσεις 5.3 στην Ενότητα 5.3.
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Σχήμα 7.26 Φάσμα σχεδιασμού για τις οριζόντιες συνιστώσες με q = 1.50
7.3.3

Ανάλυση

7.3.3.1 Οιονεί-μόνιμα φορτία κυκλοφορίας
Στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού χρησιμοποιείται η οιονεί-μόνιμη τιμή ψ2.1Qk,1 από το
σύστημα UDL του Προσομοιώματος Φορτίου 1 (LM1). Για γέφυρες με έντονη κυκλοφορία η τιμή
ψ2,1 είναι 0.2. Το φορτίο από το σύστημα UDL του Προσομοιώματος Φορτίου 1, με συντελεστή
ρύθμισης αq = 1.0 για το UDL, είναι:
• Λωρίδα 1: αqq1,k = 3 m×9 kN/m2 = 27.0 kN/m
• Λωρίδα 2: αqq2,k = 3 m×2.5 kN/m2 = 7.5 kN/m
• Λωρίδα 3: αqq3,k = 3 m×2.5 kN/m2 = 7.5 kN/m
• Υπόλοιπο επιφάνειας: αqqr,k = 2 m×2.5 kN/m2 = 5.0 kN/m
Συνολικό φορτίο = 47.0 kN/m
Στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, το φορτίο κυκλοφορίας που ασκείται ανά μονάδα μήκους
της γέφυρας είναι ψ2,1Qk,1 = 0.2×47.0 kN/m = 9.4 kN/m.

7.3.3.2 Προσομοίωμα της γέφυρας
Στο προσομοίωμα της γέφυρας χρησιμοποιούνται τρισδιάστατα πρισματικά στοιχεία δοκού για τις
διαδοκίδες και τις δύο δοκούς του φορέα καταστρώματος. Χρησιμοποιούνται επίσης πρισματικά
στοιχεία για τα βάθρα και τις κεφαλές τους (βλ. Σχήμα 7.27). Τα βάθρα θεωρούνται πακτωμένα
στην κορυφή της θεμελίωσης. Στο προσομοίωμα κάθε εφεδράνου λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές
δεσμεύσεις των βαθμών ελευθερίας στους κόμβους του φορέα καταστρώματος και της κεφαλής του
βάθρου που συνδέονται μέσω του εφεδράνου.
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Σχήμα 7.27 Προσομοίωμα της γέφυρας
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Σχήμα 7.28 Διάγραμμα ροπής-καμπυλότητας της διατομής του βάθρου με ρ = 1%
7.3.3.3 Ενεργός δυσκαμψία των βάθρων
Η ενεργός δυσκαμψία των βάθρων αρχικά ορίστηκε ως το 50% της δυσκαμψίας της πλήρους
αρηγμάτωτης διατομής (EI)c, από την οποία προκύπτουν πρώτες περίοδοι με τιμή 3.88 s στη
διαμήκη διεύθυνση (X) και 3.27 s στην εγκάρσια (Y). Το κάτω όριο του φάσματος σχεδιασμού στις
Εξισώσεις

5.3γ

και

5.3δ

στην

Ενότητα

5.3,

το

οποίο

ισούται

με

Sd

=

βag

=

0.2×0.3g = 0.06g, ισχύει για T ≥ 3.3 s. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η ακριβής τιμή
(EI)eff για τις σεισμικές εντάσεις σχεδιασμού, αρκεί (EI)eff < 0.5(EI)c. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
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Σχήμα 7.29 Διάγραμμα ροπής-λόγου (ΕΙ)eff/(EI)c της διατομής του βάθρου με ρ = 1%

Curvature

Σχήμα 7.30 Διάγραμμα ροπής-καμπυλότητας της διατομής του βάθρου με ρ = 1.5%

ωστόσο η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για (EI)eff = 0.3(EI)c, ώστε να μην υποεκτιμηθούν οι
μετακινήσεις. Όπως φαίνεται στα Σχήματα 7.28-7.31, για το εύρος τιμών της αξονικής δύναμης (15
έως 20 MN) και της ροπής κάμψης (περίπου 60 MNm) που εξετάζεται, αυτή η τιμή ανταποκρίνεται
καλύτερα στο απαιτούμενο ποσοστό οπλισμού ρ = 1.5% που προκύπτει τελικά. Με βάση αυτή την
τιμή (EI)eff, η πρώτη περίοδος στη διαμήκη διεύθυνση είναι 5.02 s και στην εγκάρσια 3.84 s.
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Σχήμα 7.31 Διάγραμμα ροπής-λόγου (ΕΙ)eff/(EI)c της διατομής του βάθρου με ρ = 1.5%
Πίνακας 7.8 Ιδιομορφές
Ιδιομορφή
No.

Περίοδος (sec)

1
2
3
4
6
9
11
17
18
23
27
28

5.03
3.84
1.49
0.79
0.66
0.48
0.42
0.26
0.26
0.16
0.15
0.13

Ποσοστό (%) συμμετοχής της ιδιομορφικής μάζας
X
Y
Z
0.0%
0.0%
92.5%
0.0%
0.0%
76.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.2%
0.0%
8.4%
0.0%
0.0%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
63.2%
0.0%
6.2%
0.0%
4.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
0.0%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.8%

7.3.3.4 Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος απόκρισης
Ο Πίνακας 7.8 συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά των 11 σημαντικότερων ιδιομορφών από τις 30
συνολικά που υπολογίστηκαν κατά την ιδιομορφική ανάλυση. Ορισμένες από αυτές, καθώς και
όσες δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 7.8, έχουν αμελητέα συμμετοχή στη συνολική απόκριση.
Στα Σχήματα 7.32 έως 7.35 παρουσιάζονται τέσσερις ιδιομορφές. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση
φάσματος απόκρισης με βάση τις πρώτες 30 ιδιομορφές. Το σύνολο των ιδιομορφικών μαζών που
λήφθηκε υπόψη ανέρχεται σε 97.1% στη διεύθυνση Χ και 97.2% στη διεύθυνση Y. Ο συνδυασμός
των ιδιομορφικών αποκρίσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανόνα CQC.
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Σχήμα 7.32 1η ιδιομορφή – Μεταφορική στην εγκάρσια διεύθυνση

Σχήμα 7.33 2η ιδιομορφή – Μεταφορική στη διαμήκη διεύθυνση

Σχήμα 7.34 3η ιδιομορφή – Στρεπτική

Σχήμα 7.35 11η ιδιομορφή – Μεταφορική στην κατακόρυφη διεύθυνση
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Σχήμα 7.36 Κατανομή της μέγιστης ροπής κάμψης στις δύο διευθύνσεις
της διατομής του βάθρου P1

Στο Σχήμα 7.36 διακρίνεται η κατανομή των μέγιστων ροπών κάμψης καθ’ ύψος του βάθρου
P1.

7.3.4

Επιρροές 2ας τάξης

7.3.4.1 Γεωμετρικές ατέλειες των βάθρων και επιρροές 2ας τάξης
Η γωνία κλίσης του βάθρου σύμφωνα με το Εδάφιο 5.2 του EN 1992-2:2005 (Ευρωκώδικας 2 –
Μέρος 2) είναι θi = θoah = 1/200×2/√l, όπου l είναι το μήκος ή το ύψος του βάθρου (l = 40 m).
Οπότε θi = 1.58×10–3 rad. Σύμφωνα με το Εδάφιο 5.2(7) του EN1992-1-1:2004 (Ευρωκώδικας 2 –
Μέρος 1) αυτή η κλίση προκαλεί εκκεντρότητα ei = θilo/2, όπου lo είναι το ενεργό μήκος:
• Διαμήκης διεύθυνση – X: (lo = 80 m) ex = 0.063 m
• Εγκάρσια διεύθυνση – Y: (lo = 40 m) ey = 0.032 m.
Οι εκκεντρότητες υπό τα μόνιμα φορτία (G), περιλαμβανομένης της επίδρασης του ερπυσμού (για
συντελεστή ερπυσμού φ = 2.0), ενισχύονται για τις επιρροές 2ας τάξης σύμφωνα με την Εξίσωση
6.4 στην Ενότητα 6.3.1 όπου ν = ΝΒ/ΝEd (όπου NB είναι το φορτίο λυγισμού και ΝEd η αξονική
δύναμη). Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται στον Πίνακα 7.9.
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Πίνακας 7.9 Εκκεντρότητες 1ης και 2ας τάξης λόγω των γεωμετρικών ατελειών των βάθρων

Διεύθυνση
X
Y

ei (m)
0.063
0.032

ν = ΝΒ/ΝEd
19.65
78.62

ei,II/ei
1.161
1.039

ei,II (m)
0.073
0.033

Πίνακας 7.10 Μετακίνηση της κορυφής του βάθρου dEd
Μετακίνηση της κορυφής του βάθρου

EX+0.3EY
EY+0.3EX

dx (m)
0.373
0.110

dy (m)
0.065
0.197

7.3.4.2 Επιρροές 2ας τάξης λόγω της σεισμικής δράσης
Αυτές οι επιρροές υπολογίζονται με δύο μεθόδους:
i Σύμφωνα με το Εδάφιο 5.8 του EN1992-1-1:2004
Η μέθοδος ονομαστικής δυσκαμψίας (Εδάφιο 5.8.7 στο Μέρος 1-1 του Ευρωκώδικα 2)
εφαρμόζεται για (EI)eff = 0.3(EI), τιμή συμβατή με τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Ο
συντελεστής μεγέθυνσης της ροπής υπολογίζεται στη διατομή βάσης ως 1+β/[(NB/NEd)–1], όπου
β = 1, NEd είναι η τιμή σχεδιασμού του αξονικού φορτίου (19538 kN) και NB είναι το φορτίο
λυγισμού με βάση την ονομαστική δυσκαμψία NB = π2(EI)eff/(β1L0)2, για β1 = 1. Από τα παραπάνω
προκύπτουν οι ακόλουθοι συντελεστές μεγέθυνσης της ροπής:
• 1.154 στη διαμήκη διεύθυνση – X
• 1.034 στην εγκάρσια διεύθυνση – Y.
ii Σύμφωνα με το EN1998-2:2005
Η αύξηση των ροπών κάμψης στην κρίσιμη διατομή (περιλαμβανομένου του ιδίου βάρους του
βάθρου) προκύπτει από τον πρώτο όρο της Εξίσωσης 6.3β στην Ενότητα 6.3.1 ΔΜ =
(1+q)dEdNEd/2, όπου dEd είναι η σεισμική μετακίνηση της κορυφής του βάθρου και NEd η αξονική
δύναμη από τη σεισμική ανάλυση (βλ. Πίνακα 7.10). Από αυτή τη μέθοδο προκύπτουν ίδιες
περίπου τιμές ροπής στη διαμήκη διεύθυνση με τον Ευρωκώδικα 2, αλλά πολύ υψηλότερες στην
εγκάρσια. Οι περαιτέρω υπολογισμοί που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.11 έχουν προκύψει
εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο.
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Πίνακας 7.11 Ένταση σχεδιασμού των βάθρων και των ακρόβαθρων (q = 1.50, (EI)eff = 0.3(EI)c)

P1

Συνδυασμός δράσεων
G

Fx = Vx (kN) Fy = Vy (kN) Fz = N (kN) Mx (kNm)
5.4
–0.2
19539.3
6.8

My (kNm)
216.9

Mz (kNm)
–0.2

P2

G

–5.4

–0.2

19539.3

6.8

–216.9

0.2

C0

G

0.0

0.2

3505.2

–0.4

0.0

0.0

C3

G

0.0

0.2

3505.2

–0.4

0.0

0.0

P1

EX+0.3EY

1254.4

187.4

28.8

7885.5

50803.5

342.8

P2

EX+0.3EY

1254.4

187.4

28.8

7885.5

50803.5

342.8

C0

EX+0.3EY

0.0

322.2

21.5

1134.3

0.0

0.0

C3

EX+0.3EY

0.0

322.2

21.5

1134.3

0.0

0.0

P1

EY+0.3EX

376.3

624.6

8.6

26285.1

15241.0

1142.5

P2

EY+0.3EX

376.3

624.6

8.6

26285.1

15241.0

1142.5

C0

EY+0.3EX

0.0

1073.9

6.4

3781.1

0.0

0.0

C3

EY+0.3EX

0.0

1073.9

6.4

3781.1

0.0

0.0

P1

EX+0.3EY+P-Δ EC2

1254.4

187.4

28.8

8153.6

58576.4

342.8

P2

EX+0.3EY+P-Δ EC2

1254.4

187.4

28.8

8153.6

58576.4

342.8

P1

EY+0.3EX+P-Δ EC2

376.3

624.6

8.6

27178.8

17572.9

1142.5

P2

EY+0.3EX+P-Δ EC2

376.3

624.6

8.6

27178.8

17572.9

1142.5

P1

EX+0.3EY+P-Δ EC8

1254.4

187.4

28.8

9279.0

58298.5

342.8

P2

EX+0.3EY+P-Δ EC8

1254.4

187.4

28.8

9279.0

58298.5

342.8

P1

EY+0.3EX+P-Δ EC8

376.3

624.6

8.6

30508.3

17451.4

1142.5

P2

EY+0.3EX+P-Δ EC8

376.3

624.6

8.6

30508.3

17451.4

1142.5

P1

EX+0.3EY+P-Δ EC8+Imperf

1254.4

187.4

28.8

9826.3

59393.1

342.8

P2

EX+0.3EY+P-Δ EC8+imperf

1254.4

187.4

28.8

9826.3

59393.1

342.8

P1

EY+0.3EX+P-Δ EC8+Imperf

376.3

624.6

8.6

31055.6

18546.0

1142.5

P2

EY+0.3EX+P-Δ EC8+Imperf

376.3

624.6

8.6

31055.6

18546.0

1142.5

P1

G+EX+0.3EY+P-ΔEC8+Imprf

1259.8

187.2

19568.0

9833.1

59610.0

342.5

P2

G+EX+0.3EY+P-ΔEC8+Imprf

1249.1

187.2

19568.0

9833.1

59176.2

343.0

C0

G+EX+0.3EY

0.0

322.3

3526.6

1134.0

0.0

0.0

C3

G+EX+0.3EY

0.0

322.3

3526.6

1134.0

0.0

0.0

P1

G+EY+0.3EX+P-ΔEC8+Imprf

381.7

624.4

19547.9

31062.4

18762.9

1142.3

P2

G+EY+0.3EX+P-ΔEC8+Imprf

371.0

624.4

19547.9

31062.4

18329.1

1142.7

C0

G+EY+0.3EX

0.0

1074.1

3511.6

3780.8

0.0

0.0

C3

G+EY+0.3EX

0.0

1074.1

3511.6

3780.8

0.0

0.0

7.3.5

Ένταση σχεδιασμού των βάθρων και των ακρόβαθρων

Στον Πίνακα 7.10 περιλαμβάνονται οι εντάσεις των μεμονωμένων δράσεων καθώς και των
συνδυασμών τους για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού. Οι εντάσεις υπολογίζονται:
• στη διατομή βάσης των βάθρων P1 και P2 και
• στο μέσο της απόστασης μεταξύ των εφεδράνων στα ακρόβαθρα C0 και C3.
Οι μεμονωμένες δράσεις συμβολίζονται ως εξής:
295

Πίνακας 7.12 Ένταση σχεδιασμού της θεμελίωσης (q = 1.0, (EI)eff = 0.3(EI)c)

P1, P2

Δράσεις ή συνδυασμός αυτών

Fx (kN)

Fy (kN)

Fz (kN)

Mx (kNm)

My (kNm)

G+EX+0.3EY+P-Δ EC8+Imperf

1887.0

280.9

19582.4

13775.8

85011.7

513.9

G+EY+0.3EX+P-Δ EC8+Imperf

569.8

936.7

19552.2

44204.9

26383.4

1713.5

G+EX+0.3EY

0.0

483.4

3537.4

1701.1

0.0

0.0

G+EY+0.3EX

0.0

1611.1

3514.8

5671.3

0.0

0.0

C0, C3

Mz (kNm)

Vertical
Κατακόρυφη
διεύθυνση Ζ
direction Z

Transverse
Εγκάρσια διεύθυνση Υ
direction Y
My

Mz
Longitudinal
Διαμήκης
διεύθυνση Χ
direction X

Fz

Mx
Fx

Fy

Σχήμα 7.37 Θετική φορά και διεύθυνση δυνάμεων και ροπών για το σχεδιασμό της θεμελίωσης

• G

Μόνιμα + οιονεί-μόνιμα φορτία κυκλοφορίας

• EX

Σεισμός στη διεύθυνση X (για το φάσμα σχεδιασμού με q = 1.5)

• EY

Σεισμός στη διεύθυνση Y (για το φάσμα σχεδιασμού με q = 1.5)

• P-Δ EC2

Επιρροές 2ας τάξης σύμφωνα με το EN1992-1-1 (Εδάφιο 5.8)

• P-Δ EC8

Επιρροές 2ας τάξης σύμφωνα με το EN1998-2

• Imperf

Επιρροές 1ης και 2ας τάξης (περιλαμβανομένου του ερπυσμού) λόγω των
γεωμετρικών ατελειών στα βάθρα.'

7.3.6

Ένταση σχεδιασμού της θεμελίωσης

Ο Πίνακας 7.12 περιλαμβάνει τις εντάσεις που αντιστοιχούν στους συνδυασμούς φόρτισης της
σεισμικής κατάστασης σχεδιασμού για το σχεδιασμό της θεμελίωσης. Οι σεισμικές εντάσεις
υπολογίζονται για q = 1.0. Οι εντάσεις αφορούν:
• τα βάθρα P1 και P2 στη διατομή βάσης και
τα ακρόβαθρα C0 και C3 στο μέσο της απόστασης μεταξύ των εφεδράνων σύμφωνα με το που
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φαίνεται στο Σχήμα 7.37. Τα πρόσημα των τεμνουσών δυνάμεων και των ροπών κάμψης είναι
αμοιβαία συμβατά. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι εντάσεις (με εξαίρεση την κατακόρυφη
αξονική δύναμη Fz) οφείλονται κυρίως στη σεισμική δράση, τα πρόσημα και η φορά τους μπορούν
να αντιστραφούν.

7.3.7

Έλεγχος των βάθρων

7.3.7.1 ΟΚΑ σε κάμψη με αξονική δύναμη
Για τη διαστασιολόγηση του οπλισμού στη διατομή βάσης η ονομαστική επικάλυψη είναι c = 50
mm και η απόσταση από το κέντρο της ράβδου έως την επιφάνεια εκτιμάται ίση με 80 mm. Για την
ένταση σχεδιασμού NEd = 19568 kN, My = 59610 kNm, Mx = 9833 kNm προκύπτει
As,req = 67800 mm2 και τοποθετούνται
• στην εξωτερική περίμετρο 62Φ28 (38100 mm2)
• στην εσωτερική περίμετρο 49Φ28 (30100 mm2).
Στο Σχήμα 7.38 απεικονίζεται το διάγραμμα αλληλεπίδρασης για το σχεδιασμό της διατομής
βάσης.

7.3.7.2 ΟΚΑ σε διάτμηση
Για μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά, η σεισμική τέμνουσα του βάθρου που προκύπτει από την
ανάλυση πολλαπλασιάζεται με q = 1.5 (βλ. Ενότητα 6.3.2 και Πίνακα 6.1), οπότε
VEd = 1.5×√(1259.22 + 187.22) = 1910 kN ενώ η αντοχή VRd διαιρείται με γBd1 = 1.25 (βλ. Σημείωση
(4) στον Πίνακα 6.1).
Η διατμητική αντοχή για αστοχία σε διαγώνια θλίψη ενός μέλους με κοίλη κυκλική διατομή
υπολογίζεται ως VR,max = π/4tw(D–2c)nfcdsin2δ με 0.4  tanδ  1 (22o  δ  45ο) και
n = 0.6(1–fck(MPa)/250) = 0.6×(1 – 35/250) = 0.516. Eπομένως VR,max = 1/1.25×π/4×0.4×(4.0 –
2×0.08)×0.516×0.85×35000/1.5×sin2δ = 9877×sin2δ = 6811 kN > VEd κατόπιν διαίρεσης με
γBd1 = 1.25 και για το κάτω όριο tanδ = 0.4.
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Σχήμα 7.38 Διάγραμμα αλληλεπίδρασης για το σχεδιασμό της διατομής βάσης του βάθρου
Εφόσον η συμβολή του αξονικού φορτίου στη διατμητική αντοχή αυτού του ελαφρά
φορτιζόμενου λυγηρού βάθρου θεωρηθεί αμελητέα, η συμβολή του εγκάρσιου οπλισμού είναι
VRs = π/2Asw/shfywd(D–2c)cotδ. Κατόπιν διαίρεσης με γBd1 = 1.25, από το κάτω όριο tanδ = 0.4
προκύπτει VRs = 1/1.25×π/2×Asw/sh×0.5/1.15×(4.0 – 0.16)×2.5 ≥ VEd και Asw/sh ≥ 182 mm2/m.

7.3.8

Απαιτήσεις πλαστιμότητας

7.3.8.1 Οπλισμός περίσφιγξης
Η ανηγμένη αξονική δύναμη είναι ηk = 19560/(35000×4.52) = 0.1236 > 0.08, οπότε χρειάζεται
οπλισμός περίσφιγξης (βλ. Σημείωση (15) του Πίνακα 6.1). Για κυκλικούς σπειροειδείς συνδετήρες
και μερικώς πλάστιμη συμπεριφορά, το απαιτούμενο μηχανικό ποσοστό ωw,req του οπλισμού
περίσφιγξης είναι (βλ. Πίνακα 6.1) ωw,req = 0.39(Ac/Acc)ηk+0.18(fyd/fcd)(ρL–0.01) και ωw,min = 0.12.
Οπότε ωw,req = 0.39×(4.52/3.39)×0.1236 + 0.18×(500/1.15)/(0.85×35/1.5)×(0.015 – 0.01) = 0.085
298

και τελικά το μηχανικό ποσοστό οπλισμού είναι ωwd,c = max(0.085; 0.12) = 0.12 και το
απαιτούμενο ογκομετρικό ποσοστό του οπλισμού περίσφιγξης είναι ρw = ωwd,c(fcd/fyd) =
0.12×(0.85×35/1.5)/(500/1.15) = 0.005474. Το απαιτούμενο εμβαδό του οπλισμού περίσφιγξης (ένα
σκέλος) είναι Asp/sL = ρwAcc/(πDsp) = 0.005474×3.39/(π×3.384) = 0.001746 m2/m = 1746 mm2/m.

7.3.8.2 Αποφυγή λυγισμού των διαμήκων ράβδων
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων sL, προκειμένου να αποφευχθεί ο λυγισμός των
κατακόρυφων ράβδων, είναι δdbL, όπου δ = 2.5(ftk/fyk)+2.25 ≥ 5 (βλ. Πίνακα 6.1). Για χάλυβα
Κατηγορίας B ισχύει ftk/fyk ≥ 1.08 και δ = 2.5×1.08 + 2.25 = 4.95. Οπότε για δ = 5 προκύπτει
sLreq = δdL = 5×28 mm = 140 mm.
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 4.4.1.5, οι συνδετήρες δεν είναι αποτελεσματικοί για την
αποφυγή λυγισμού των κατακόρυφων ράβδων ή την περίσφιγξη του σκυροδέματος στην εσωτερική
πλευρά κοίλων κυκλικών βάθρων. Εάν στην εσωτερική παρειά, υπό τη σεισμική δράση
σχεδιασμού, οι κατακόρυφες ράβδοι διαρρέουν σε θλίψη ή η παραμόρφωση είναι μεγαλύτερη από
την παραμόρφωση θραύσης του μη-περισφιγμένου σκυροδέματος (κάτι που δε συμβαίνει στο
συγκεκριμένο παράδειγμα), είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν μονοσκελείς συνδετήρες, όπως και
στις ορθογωνικές διατομές. Εντέλει τοποθετούνται Φ16/110 (1828 mm2/m).

7.3.9

Εφέδρανα και αρμοί

Ο Πίνακας 7.13 περιέχει τις απαιτούμενες σεισμικές παραμορφώσεις και δυνάμεις στα εφέδρανα.
Στις Ενότητες 7.2.11.2 και 7.2.11.3 αντίστοιχα παρουσιάστηκαν παραδείγματα σχεδιασμού για το
μήκος υπερκάλυψης στα ακρόβαθρα και για αρμούς οδοστρώματος.
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Πίνακας 7.13 Απαιτούμενες παραμορφώσεις και δυνάμεις στα εφέδρανα
Εφέδρανο διεύθυνση

u1 (m) u2 (m) u3 (m) θ1 (rad) θ2 (rad) θ3 (rad) N (kN) V2 (kN) V3 (kN)

M1a

X

max –0.007 0.001

0.003

0.001

0.000

0.015

–6659

674

0

M1a

X

min –0.007 –0.001 –0.003 –0.001

–0.001

–0.014

–7271

–669

0

M1a

Y

max –0.006 0.000

0.003

0.000

0.005

–6273

375

0

0.009

M1a

Y

min –0.008 0.000 –0.010 –0.003

–0.001

–0.004

–7657

–370

0

M1b

X

max –0.007 0.001

0.000

0.001

0.001

0.015

–6659

674

159

M1b

X

min –0.007 –0.001 0.000

–0.001

0.000

–0.014

–7271

–669

–159

M1b

Y

max –0.006 0.000

0.003

0.003

0.005

–6274

375

530

M1b

Y

min –0.008 0.000 –0.001 –0.003

–0.002

–0.004

–7657

–370

–529

A1a

X

max –0.002 0.396

0.000

0.001

0.001

0.003

–1532

0

174

A1a

X

min –0.002 –0.380 0.000

–0.001

–0.001

0.002

–1974

0

–187

A1a

Y

max –0.001 0.126

0.005

0.002

0.003

–1096

0

595

0.001

0.001

A1a

Y

min –0.002 –0.111 –0.001 –0.005

–0.002

0.002

–2409

0

–609

A1b

X

max –0.002 0.396

0.000

0.001

0.001

0.003

–1531

0

187

A1b

X

min –0.002 –0.380 0.000

–0.001

–0.001

0.002

–1974

0

–174

A1b

Y

max –0.001 0.126

0.005

0.002

0.003

–1096

0

609

A1b

Y

min –0.002 –0.111 –0.001 –0.005

–0.002

0.002

–2409

0

–596

0.001

7.4

Παράδειγμα: γέφυρα με σεισμική μόνωση

7.4.1

Εισαγωγή

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται ο σχεδιασμός της ίδιας γέφυρας με την Ενότητα 7.3, αυτή τη φορά
όμως με ειδικό σύστημα σεισμικής μόνωσης, ικανό να αντισταθεί σε υψηλά σεισμικά φορτία.
Στόχος της σεισμικής μόνωσης είναι να μειωθεί η απόκριση στην οριζόντια σεισμική δράση.
Οι μονάδες μόνωσης διατάσσονται στη διεπιφάνεια μόνωσης, η οποία βρίσκεται συνήθως κάτω
από το φορέα καταστρώματος και πάνω από την κορυφή των βάθρων και των ακρόβαθρων. Η
μείωση της απόκρισης επιτυγχάνεται:
• επιμηκύνοντας την πρώτη περίοδο της κατασκευής (επίδραση της αλλαγής περιόδου στο
φάσμα απόκρισης), κάτι που μειώνει τις δυνάμεις αλλά αυξάνει τις μετακινήσεις,
• αυξάνοντας την απόσβεση, κάτι που μειώνει τις μετακινήσεις και ενδέχεται να μειώσει και
τις δυνάμεις,
• εφαρμόζοντας, κατά προτίμηση, έναν συνδυασμό των παραπάνω.
Το σύστημα σεισμικής μόνωσης που επιλέχτηκε σε αυτή την περίπτωση αποτελείται από
τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής. Με το εν λόγω σύστημα επιτυγχάνεται τόσο επιμήκυνση της
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περιόδου όσο και αύξηση της απόσβεσης μέσω της ολίσθησης ενός υλικού χαμηλής τριβής πάνω
σε κοίλη επιφάνεια από χάλυβα. Η επιμήκυνση της περιόδου επιτυγχάνεται χάρη στη χαμηλή τριβή
της διεπιφάνειας ολίσθησης και τη μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας της κοίλης επιφάνειας. Η αύξηση
της απόσβεσης επιτυγχάνεται μέσω της απορρόφησης ενέργειας λόγω της τριβής.
Πραγματοποιείται «ισοδύναμη» στατική ανάλυση και μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας
του συστήματος σεισμικής μόνωσης, και στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα που
προκύπτουν από τις δύο αυτές μεθόδους ανάλυσης.

7.4.2

Διαμόρφωση της γέφυρας

7.4.2.1 Διάταξη των στοιχείων της γέφυρας
Η γέφυρα αποτελείται από σύμμικτο (από χάλυβα και σκυρόδεμα) συνεχή φορέα καταστρώματος,
με ανοίγματα 60 + 80 + 60 m, και δύο βάθρα ύψους 10 m. Τα βάθρα έχουν συμπαγή ορθογωνική
διατομή με διαστάσεις 5.0 m×2.5 m από τη βάση έως ύψος 8 m. Στα υπόλοιπα 2 m διαμορφώνεται
ορθογωνικό προσκέφαλο με διαστάσεις κάτοψης 9.0 m×2.5 m,όπου εδράζονται τα εφέδρανα. Η
κατηγορία σκυροδέματος στο βάθρο είναι C35/45.
Στο Σχήμα 7.39 φαίνεται η πλάγια όψη της γέφυρας και στο Σχήμα 7.40 η τυπική διατομή του
φορέα καταστρώματος. Στο Σχήμα 7.41 φαίνονται οι διαστάσεις των βάθρων και στο Σχήμα 7.42 η
διάταξη των εφεδράνων.
Η μεγάλη δυσκαμψία των κοντών βάθρων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εδαφική επιτάχυνση
σχεδιασμού στο βράχο (agR = 0.40g) οδηγεί στην επιλογή της σεισμικής μόνωσης. Αυτή η επιλογή
έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
• σημαντική μείωση των εντάσεων που οφείλονται στην επιβαλλόμενη παραμόρφωση του
φορέα καταστρώματος,
• πρακτικά ίση –και συνεπώς ελαχιστοποιημένη– σεισμική ένταση στα δύο βάθρα, ακόμα και
όταν είναι ανισοϋψή,
• δραστική μείωση των σεισμικών δυνάμεων.
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Σχήμα 7.39 Πλάγια όψη της γέφυρας

Σχήμα 7.40 Διατομή του φορέα καταστρώματος

Η επιπλέον απόσβεση χάρη στους μονωτήρες διατηρεί τις μετακινήσεις σε ένα λογικό επίπεδο από
πλευράς κόστους.

7.4.2.2 Σύστημα σεισμικής μόνωσης
Το σύστημα σεισμικής μόνωσης αποτελείται από οκτώ τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής. Ο
φορέας καταστρώματος συνδέεται με κάθε ακρόβαθρο (C0, C3) ή βάθρο (P1, P2) μέσω δύο
εφεδράνων. Τα τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής επιτρέπουν τη μετακίνηση τόσο στη διαμήκη όσο
και στην εγκάρσια διεύθυνση με μη-γραμμική σχέση δύναμης τριβής-μετακίνησης. Οι διαστάσεις
των εφεδράνων είναι κατά προσέγγιση:
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Σχήμα 7.41 Διαστάσεις των βάθρων
• στα βάθρα: 1.2 m×1.2 m σε κάτοψη και ύψος 0.4 m
• στα ακρόβαθρα: 0.9 m×0.9 m σε κάτοψη και ύψος 0.4 m.
Η διάταξη των εφεδράνων φαίνεται στο Σχήμα 7.42 (όπου X είναι η διαμήκης διεύθυνση και Y η
εγκάρσια). Στο Σχήμα 7.43 φαίνεται ένα τυπικό τριπλό σφαιρικό εφέδρανο τριβής.
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Y

Plan:

C0_L

P1_L

P2_L

C3_L

C0_R

P1_R

P2_R

C3_R

X

Σχήμα 7.42 Διάταξη των εφεδράνων

Σχήμα 7.43 Τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής (Triple PendulumTM, από την ιστοσελίδα της
Earthquake Protection Systems)

Τα τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής είναι συσκευές ολίσθησης με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης.
Αποτελούνται από ένα αρθρωτό εφέδρανο ολίσθησης επικαλυμμένο με ειδικό υλικό PTFE
ελεγχόμενης χαμηλής τριβής. Η ολίσθηση πραγματοποιείται πάνω σε κοίλη επιφάνεια από
ανοξείδωτο χάλυβα με ακτίνα καμπυλότητας της τάξης των 2 m. Ο συντελεστής τριβής στη
διεπιφάνεια ολίσθησης είναι πολύ χαμηλός, μεταξύ 0.05 και 0.10. Μπορεί να μειωθεί ακόμα
περισσότερο με λίπανση. Ο συνδυασμός της χαμηλής τριβής και της δύναμης επαναφοράς λόγω
της κοίλης επιφάνειας καθιστά την υστερητική συμπεριφορά του εφεδράνου σχεδόν διγραμμική, με
εγγενή ικανότητα επαναφοράς. Στο Σχήμα 7.44 φαίνεται η σχέση δύναμης-μετακίνησης. Η
συμπεριφορά προκύπτει από το συνδυασμό:
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Σχήμα 7.44 Διάγραμμα δύναμης τριβής-μετακίνησης μιας συσκευής ολίσθησης με σφαιρική
επιφάνειας ολίσθησης
• μιας γραμμικής ελαστικής συνιστώσας που παρέχει δύναμη επαναφοράς η οποία αντιστοιχεί
σε δυσκαμψία Kp = Nsd/Rb λόγω της σφαιρικής επιφάνειας ολίσθησης (όπου Rb είναι η
ακτίνα της επιφάνειας και Nsd η κάθετη δύναμη που ασκείται στο εφέδρανο),
• μιας συνιστώσας υστερητικής τριβής, για την οποία σε μηδενική μετακίνηση αντιστοιχεί
δύναμη ίση με F0 = μdNsd και η ενέργεια που απορροφάται ανά κύκλο για μετακίνηση dbd
είναι ίση με ED = 4μdNsddbd (όπου μd είναι ο συντελεστής δυναμικής τριβής της διεπιφάνειας
ολίσθησης).
Η μέγιστη δύναμη Fmax και η ενεργός δυσκαμψία Keff στη μετακίνηση dbd είναι:

Fmax 

Nsd
N
 N
dbd  d Nsd sign dbd , Keff  sd  d sd
Rb
dbd
Rb

 

(7.1)

Αξίζει να σημειωθούν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις συσκευές
ολίσθησης με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης:
Η οριζόντια αντίδραση είναι ανάλογη της κατακόρυφης δύναμης που ασκείται στο
μονωτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η οριζόντια αντίδραση που προκύπτει διέρχεται περίπου από
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το κέντρο μάζας. Δεν παρατηρούνται εκκεντρότητες.
• Δεδομένου ότι και οι οριζόντιες αντιδράσεις και οι δυνάμεις αδράνειας είναι ανάλογες της
μάζας, η περίοδος και τα χαρακτηριστικά της σεισμικής απόκρισης είναι ανεξάρτητα από τη
μάζα.
Τα τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής έχουν πιο πολύπλοκη συμπεριφορά ολίσθησης, με
αποτέλεσμα η σεισμική απόκρισή τους να είναι πιο «ευέλικτη» και οι διαστάσεις τους μικρότερες.
Ο εσωτερικός μονωτήρας αποτελείται από ένα εσωτερικό εφέδρανο ολίσθησης το οποίο ολισθαίνει
πάνω σε δύο εσωτερικές κοίλες σφαιρικές επιφάνειες. Τα κοίλα που ολισθαίνουν πάνω στις δύο
κύριες κοίλες επιφάνειες ολίσθησης περικλείουν δύο επιπλέον ανεξάρτητους σφαιρικούς
μονωτήρες ολίσθησης. Ανάλογα με το συντελεστή τριβής των διεπιφανειών ολίσθησης και τις
ακτίνες των σφαιρικών επιφανειών, η ολίσθηση παρατηρείται σε διαφορετικές διεπιφάνειες καθώς
αυξάνεται το μέγεθος της μετακίνησης. Συνήθως οι ιδιότητες της δεύτερης απόκρισης ολίσθησης
επιλέγονται με κριτήριο να ελαχιστοποιηθούν οι οριζόντιες δυνάμεις στην ανωδομή κατά τη
σεισμική δράση σχεδιασμού και οι ιδιότητες της τρίτης απόκρισης ολίσθησης με κριτήριο να
ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις των εφεδράνων σε εξαιρετικά σπάνιους σεισμούς, οι οποίοι
υπερβαίνουν κατά πολύ τη σεισμική δράση σχεδιασμού. Αυτή η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως
«ευέλικτη». Στο Σχήμα 7.45 φαίνεται η σχέση δύναμης-μετακίνησης.
Οι ονομαστικές ιδιότητες των τριπλών σφαιρικών εφεδράνων τριβής που χρησιμοποιούνται για
τη σεισμική ανάλυση είναι οι εξής:
• ενεργός συντελεστής δυναμικής τριβής μd = 0.061 (με απόκλιση ±16% από την ονομαστική
τιμή),
• ενεργός ακτίνα της επιφάνειας ολίσθησης Rb = 1.83 m,
• ενεργός μετακίνηση διαρροής Dy = 0.005 m.
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(b)

(c)

Δύναμη

(a)

Μετακίνηση
δύναμηςbehaviour
τριβής-μετακίνησης
Σχέση
Adaptive

(α) συχνοί
σεισμοί:
μεγάλη
δυσκαμψία
ικανότητα
 (a)
minor
events:
highκαιstiffness,
επαναφοράς
improved recentering
(β) σεισμός σχεδιασμού: μικρή δυσκαμψία και μέτρια απόσβεση

(b) design earthquake: softening,
(γ) εξαιρετικά σπάνιος σεισμός: αυξημένη δυσκαμψία και
απόσβεσηintermediate damping

 (c)

extreme events:
increased damping

stiffening,

Σχήμα 7.45 Σχέση δύναμης τριβής-μετακίνησης ενός τριπλού σφαιρικού εφεδράνου τριβής

7.4.3

Σχεδιασμός για μη-σεισμικές οριζόντιες δράσεις

7.4.3.1 Επιβαλλόμενα οριζόντια φορτία – δύναμη πέδησης
Στον Πίνακα 7.14 φαίνεται η κατανομή των αντιδράσεων στις στηρίξεις λόγω των μόνιμων
φορτίων που υπολογίζονται από την ανάλυση των κατακόρυφων φορτίων της γέφυρας. Η μεταβολή
στο χρόνο των μόνιμων αντιδράσεων λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης είναι πολύ μικρή,
οπότε οι αντιδράσεις αυτές θεωρούνται αμετάβλητες στο χρόνο.
Η ελάχιστη διαμήκης δύναμη κατά την ολίσθηση του φορέα καταστρώματος πάνω στα
εφέδρανα υπολογίζεται από το ελάχιστο βάρος του φορέα καταστρώματος και τον ελάχιστο
συντελεστή τριβής στα εφέδρανα ως Fy,min = 25500×0.051 ≈ 1300 kN. Αυτή η δύναμη είναι
μεγαλύτερη από τη δύναμη πέδησης Fbr = 900 kN, οπότε δε συμβαίνει ολίσθηση στα εφέδρανα
λόγω της πέδησης. Επειδή η οριζόντια δυσκαμψία των ακρόβαθρων είναι πολύ μεγάλη,
παρατηρείται ολίσθηση στα ακρόβαθρα και συνοδεύεται από την ανάπτυξη των αντιδράσεων
τριβής μWa (όπου Wa είναι η αντίστοιχη αντίδραση λόγω των μόνιμων φορτίων). Συνεπώς, το
κατάλληλο

στατικό

σύστημα

γι’

αυτή

τη

307

φόρτιση

περιλαμβάνει

αρθρώσεις

στις

Πίνακας 7.14 Αντιδράσεις στις στηρίξεις λόγω μόνιμων φορτίων (σε MN, και στις δύο δοκούς)

C0
P1
P2
C3
Σύνολο
αντιδράσεων

Ίδιο βάρος
μετά την
ολοκλήρωση
της
κατασκευής
2.328
10.380
10.258
2.377
25.343

0.664
2.440
2.441
0.664

1.020
3.744
3.745
1.019

2.993
12.819
12.699
3.041

3.348
14.123
14.003
3.396

Μεταβολή
λόγω
ερπυσμού και
συστολής
ξήρανσης
–0.172
0.206
0.091
–0.126

6.209

9.528

31.552

34.871

0.000

Ελάχιστα
Σύνολο με
Σύνολο με
Μέγιστα βάρη
βάρη
ελάχιστα βάρη μέγιστα βάρη
μηχανημάτων
μηχανημάτων
μηχανημάτων μηχανημάτων

μWa

μWa
κύλιση

κύλιση
άρθρωση

άρθρωση

Σχήμα 7.46 Δομικό σύστημα για επιβαλλόμενα οριζόντια φορτία

κορυφές των βάθρων και κυλίσεις στα ακρόβαθρα, με τις αντιδράσεις τριβής που μόλις
αναφέρθηκαν (βλ. Σχήμα 7.46). Οι συνολικές δυνάμεις στα ακρόβαθρα μπορούν να υπολογιστούν
από την αντίστοιχη μετακίνηση του φορέα καταστρώματος και τη σχέση δύναμης-μετακίνησης των
εφεδράνων (επιπρόσθετη ελαστική αντίδραση Wp/R, βλ. επίσης Σχήμα 7.47). Ομοίως για την
εγκάρσια φόρτιση ανέμου.

7.4.3.2 Επιβαλλόμενες παραμορφώσεις που μπορούν να προκαλέσουν ολίσθηση των εφεδράνων στα
βάθρα
Για το σύστημα που περιγράφηκε νωρίτερα, η επιβαλλόμενη παραμόρφωση που μπορεί να
προκαλέσει ολίσθηση στα εφέδρανα των βάθρων υπολογίζεται από το ελάχιστο φορτίο ολίσθησης
των εφεδράνων και τη δυσκαμψία των βάθρων:
• ελάχιστο φορτίο ολίσθησης Fy,min = 0.051×12699 = 648 kN
• δυσκαμψία των βάθρων Kpier = 3EI/h3 = 3×34000000×9×(2.5 m)3/12/103 = 1195313 kN/m
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κύλιση

κύλιση
άρθρωση

κύλιση

Ελαστική σύνδεση Kpb = Wp/R

Δυνάμεις τριβής μWp

Σχήμα 7.47 Δομικό σύστημα για επιβαλλόμενες παραμορφώσεις
• ελάχιστη μετακίνηση του φορέα καταστρώματος στην κορυφή του βάθρου που μπορεί να
προκαλέσει ολίσθηση: dmin = Fy,min/K = 648/1195313 = 0.5 mm.
Αυτή η μετακίνηση είναι πολύ μικρή· στην πράξη την υπερβαίνουν ακόμα και μικρές
επιβαλλόμενες παραμορφώσεις λόγω θερμοκρασίας. Συνεπώς παρατηρείται ολίσθηση στα
εφέδρανα ενός τουλάχιστον βάθρου υπό παραμορφώσεις που οφείλονται στη θερμοκρασία.

7.4.4

Επιβαλλόμενη παραμόρφωση λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών

Μια συντηρητική μέθοδος υπολογισμού των δυνάμεων και των μετακινήσεων στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι η εξής: Λόγω της αναπόφευκτης –αν και μικρής– διαφοράς ανάμεσα στους
συντελεστές τριβής ολίσθησης των εφεδράνων στα δύο βάθρα, θεωρείται ότι μία από τις δύο
στηρίξεις στα βάθρα δεν ολισθαίνει υπό μη-σεισμικές συνθήκες. Συνεπώς ο υπολογισμός των
οριζόντιων αντιδράσεων και μετακινήσεων στις στηρίξεις πρέπει να βασίζεται σε δύο συστήματα,
με αρθρωτή σύνδεση του φορέα καταστρώματος με ένα βάθρο κάθε φορά. Στις υπόλοιπες κινητές
στηρίξεις η σύνδεση του φορέα καταστρώματος με το βάθρο είναι ελαστική, με δυσκαμψία
Kpb = Wp/R (βλ. Σχήμα 7.44, R = Rb = 1.83 m), και υπολογίζεται με βάση την τιμή Wp του
αντίστοιχου μόνιμου φορτίου. Σε αυτές τις στηρίξεις πρέπει επίσης να εφαρμοστούν δυνάμεις
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τριβής ίσες με μWp, όπου μ είναι είτε η ελάχιστη είτε η μέγιστη τιμή τριβής, με αντίθετα πρόσημα
για το φορέα καταστρώματος και το μέλος στο οποίο εδράζεται και διευθύνσεις συμβατές με την
αντίστοιχη παραμόρφωση ολίσθησης στη στήριξη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.47. Τόσο οι
μετακινήσεις όσο και οι δυνάμεις μπορούν να υπολογιστούν με βάση αυτά τα συστήματα.

7.4.5

Επαλληλία της έντασης λόγω δύναμης πέδησης και λόγω επιβαλλόμενων παραμορφώσεων
του φορέα καταστρώματος

Η επαλληλία της έντασης που οφείλεται στη δύναμη πέδησης και στις επιβαλλόμενες
παραμορφώσεις του φορέα καταστρώματος πρέπει να γίνεται με προσοχή, διότι οι δύο αυτές
περιπτώσεις αντιστοιχούν σε μη-γραμμική απόκριση του συστήματος λόγω των δυνάμεων τριβής.
Η εφαρμογή της δύναμης πέδησης σε ένα σύστημα στο οποίο ήδη ενεργούν επιβαλλόμενες
παραμορφώσεις, προκαλεί γενικά μια ανακατανομή των δυνάμεων τριβής που υπολογίστηκαν
παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι αρχικές δυνάμεις τριβής που δρούσαν σε ένα από τα βάθρα και το
αντίστοιχο ακρόβαθρο στην ίδια διεύθυνση με τη δύναμη πέδησης αντιστρέφονται, ξεκινώντας από
το ακρόβαθρο, όπου πραγματοποιείται πλήρης αντιστροφή, ίση με μια δύναμη μεγέθους 2μWa. Η
υπόλοιπη δύναμη πέδησης Fbr–2μWa = 900 – 2×0.051×2993 = 595 kN εξισορροπείται από τη
μείωση της αντίδρασης στο αντίστοιχο βάθρο. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί σε μετακίνηση του
φορέα καταστρώματος στη διεύθυνση της δύναμης πέδησης· μπορεί να υπολογιστεί ένα άνω όριο
για τη μείωση αυτή ως Δd = (Fbr–2μWa)/Kpier = 595/1195313 = 0.0005 m = 0.5 mm. Το αντίστοιχο
άνω όριο για την αύξηση των αντιδράσεων του αντικρινού βάθρου και ακρόβαθρου υπολογίζεται
αντίστοιχα ως ΔdWp/R = 0.0005×12699/1.83 = 3.5 kN και ΔdWa/R = 0.0005×2993/1.83 = 0.8 kN.
Συνεπώς στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να αγνοηθεί τόσο η μετακίνηση Δd όσο και η
αύξηση των δυνάμεων.
Συγκρινόμενες με τις δυνάμεις και τις μετακινήσεις που προκύπτουν για τη σεισμική
κατάσταση σχεδιασμού, διαπιστώνεται ότι πάντα κυριαρχούν οι τελευταίες στις γέφυρες με
σεισμική μόνωση.
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7.4.6

Σεισμική δράση σχεδιασμού

7.4.6.1 Φάσματα σχεδιασμού
Οι παράμετροι που καθορίζουν το ελαστικό φάσμα οριζόντιων συνιστωσών (βλ. Ενότητα 3.1.2.3)
για το συγκεκριμένο έργο είναι οι εξής:
• ελαστικό φάσμα απόκρισης οριζόντιων συνιστωσών Τύπου 1
• δε λαμβάνονται υπόψη συνέπειες της εγγύτητας του σεισμικού ρήγματος
• συντελεστής σπουδαιότητας γI = 1.00
• μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αναφοράς για κατηγορία εδάφους A agR = 0.40g
• εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού για κατηγορία εδάφους A ag = γIagR = 0.40g
• κατηγορία εδάφους B με συντελεστή εδάφους S = 1.20 και περιόδους TB = 0.15 s,
TC = 0.5 s, TD = 2.5 s.
Η τιμή της περιόδου TD είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ασφάλεια των γεφυρών με σεισμική
μόνωση, διότι επηρεάζει αναλογικά τις απαιτούμενες μετακινήσεις. Γι’ αυτό το λόγο, το Εθνικό
Προσάρτημα στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 μπορεί να ορίσει ειδικά για το σχεδιασμό γεφυρών
με σεισμική μόνωση μια τιμή TD πιο συντηρητική (δηλ. μεγαλύτερη) από την τιμή TD που
αναφέρεται στο Εθνικό Προσάρτημα στο πρότυπο EN 1998-1:2004. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα, επιλέχτηκε η τιμή TD = 2.5 s, η οποία είναι μεγαλύτερη από την τιμή TD = 2.0 s που
συνιστάται στο EN 1998-1:2004.
Οι παράμετροι που καθορίζουν το φάσμα απόκρισης της κατακόρυφης συνιστώσας (Ενότητα
3.1.2.4) για το συγκεκριμένο έργο είναι οι εξής:
• ελαστικό φάσμα απόκρισης της κατακόρυφης συνιστώσας Τύπου 1
• λόγος της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού στην κατακόρυφη διεύθυνση ως προς την
εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού στην οριζόντια διεύθυνση avg/ag = 0.9
• περίοδοι TB = 0.05 s, TC = 0.15 s, TD = 1 s.
Στο Σχήμα 7.48 απεικονίζεται το φάσμα σχεδιασμού των οριζόντιων συνιστωσών και στο Σχήμα
7.49 της κατακόρυφης συνιστώσας.
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Σχήμα 7.48 Ελαστικό φάσμα απόκρισης οριζόντιων συνιστωσών
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Σχήμα 7.49 Ελαστικό φάσμα απόκρισης της κατακόρυφης συνιστώσας

7.4.6.2 Επιταχυνσιογραφήματα για μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας
Για την απεικόνιση χρονοϊστορίας της σεισμικής δράσης χρησιμοποιούνται εφτά χρονοϊστορίες της
εδαφικής κίνησης (EQ1 έως EQ7). Καθεμία αποτελείται από ένα ζεύγος από οριζόντιες συνιστώσες
και μία κατακόρυφη συνιστώσα της εδαφικής κίνησης. Κάθε συνιστώσα παράγεται τροποποιώντας
καταγεγραμμένα επιταχυνσιογραφήματα έτσι ώστε το φάσμα της να προσαρμόζεται στο ελαστικό
φάσμα του Ευρωκώδικα 8 (τροποποιημένα επιταχυνσιογραφήματα). Η διαδικασία τροποποίησης
συνίσταται στην εφαρμογή συναρτήσεων μοναδιαίου παλμού που διορθώνουν με επαναλήψεις το
επιταχυνσιογράφημα έτσι ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στο φάσμα-στόχο. Δεν απαιτείται
κλιμάκωση των μεμονωμένων συνιστωσών προκειμένου να προσαρμοστούν στο φάσμα του
Ευρωκώδικα 8, διότι είναι ήδη συμβατές με το αντίστοιχο φάσμα χάρη στη διαδικασία
τροποποίησης.
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Στο Σχήμα 7.50 δίνεται ένα παράδειγμα. Το αρχικό επιταχυνσιογράφημα είναι η καταγραφή
Corralitos 000 από το σεισμό στη Loma Prieta (Καλιφόρνια, ΗΠΑ), με μέγεθος Ms = 7.1,
απόσταση από το ρήγμα 5.1 km και κατηγορία εδάφους B κατά USGS. Διακρίνονται οι
χρονοϊστορίες

επιτάχυνσης,

επιταχυνσιογραφήματος.

ταχύτητας

Συγκρίνοντας

το

και
αρχικό

μετακίνησης

του

επιταχυνσιογράφημα

τροποποιημένου
με

το

τελικό

τροποποιημένο, παρατηρείται ότι η διαδικασία τροποποίησης δεν αλλάζει σημαντικά την
κυματομορφή. Παρουσιάζονται επίσης τα φάσματα απόκρισης ψευδο-επιτάχυνσης και μετακίνησης
για απόσβεση 5% του τροποποιημένου επιταχυνσιογραφήματος, τα οποία συμφωνούν με τα
αντίστοιχα φάσματα του Ευρωκώδικα 8 σε όλο το εύρος τιμών της περιόδου.
Η συμφωνία του συνόλου των εδαφικών κινήσεων ελέγχεται σύμφωνα με την Ενότητα 3.1.3,
όπως φαίνεται στα Σχήματα 7.51 και 7.52 αντίστοιχα για τις οριζόντιες και την κατακόρυφη
συνιστώσα. Επαληθεύεται ότι τα επιταχυνσιογραφήματα συμφωνούν με το φάσμα του Ευρωκώδικα
8 σε όλες τις περιόδους μεταξύ 0 και 5 s για τις οριζόντιες συνιστώσες ή μεταξύ 0 και 3 s για την
κατακόρυφη. Έτσι επιτυγχάνεται η συμφωνία για συστήματα μόνωσης με ενεργό περίοδο
Teff < 5/1.5 = 3.33 s και δεσπόζουσα κατακόρυφη περίοδο TV < 3/1.5 = 2 s (όπως ισχύει για το
σύστημα μόνωσης του συγκεκριμένου παραδείγματος).

7.4.7

Προσομοίωμα για τη σεισμική ανάλυση

7.4.7.1 Προσομοίωμα του φορέα καταστρώματος και των βάθρων
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας, η γέφυρα προσομοιώνεται
σε τρεις διαστάσεις με το λογισμικό SAP 2000, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη γεωμετρία και την
κατανομή της δυσκαμψίας και της μάζας της γέφυρας στο χώρο. Η ανωδομή και η υποδομή
προσομοιώνονται χρησιμοποιώντας γραμμικά πρισματικά στοιχεία δοκού που έχουν ιδιότητες
σύμφωνες με τις πραγματικές διατομές των στοιχείων. Οι μάζες συγκεντρώνονται στους κόμβους
του προσομοιώματος. Όπου κρίνεται απαραίτητο, εφαρμόζονται κινηματικοί καταναγκασμοί
προκειμένου να συνδεθούν κατάλληλα τα στοιχεία. Αγνοείται η επιρροή της δυσκαμψίας της

313

Σχήμα 7.50 Παράδειγμα επιταχυνσιογραφήματος της οριζόντιας συνιστώσας, το οποίο προέκυψε
από τροποποίηση καταγεγραμμένου επιταχυνσιογραφήματος
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Σχήμα 7.51 Συμφωνία του μέσου φάσματος από τα επιταχυνσιογραφήματα που χρησιμοποιήθηκαν
για τις οριζόντιες συνιστώσες με το φάσμα του Ευρωκώδικα 8
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Σχήμα 7.52 Συμφωνία του φάσματος-στόχου με το μέσο φάσμα από τα επιταχυνσιογραφήματα που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατακόρυφη συνιστώσα

θεμελίωσης, και τα βάθρα θεωρούνται πακτωμένα στη βάση τους. Στο Σχήμα 7.53 φαίνεται το
προσομοίωμα της γέφυρας για την ανάλυση χρονοϊστορίας.

7.4.7.2 Προσομοίωμα των σεισμικών μονωτήρων
Τα τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής προσομοιώνονται χρησιμοποιώντας μη-γραμμικά στοιχεία
υστερητικής τριβής, τα οποία συνδέουν τους κόμβους του φορέα καταστρώματος και των βάθρων
στις θέσεις του αντίστοιχου εφεδράνου. Στο SAP 2000 η συμπεριφορά των στοιχείων των
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Σχήμα 7.53 Προσομοίωμα της γέφυρας για ανάλυση χρονοϊστορίας

μονωτήρων στην οριζόντια διεύθυνση ακολουθεί καταστατικό νόμο τριβής με βάση το
προσομοίωμα Bouc-Wen. Στην κατακόρυφη διεύθυνση η συμπεριφορά των μονωτήρων αντιστοιχεί
σε δύσκαμπτη στήριξη που λειτουργεί μόνο σε θλίψη. Προκειμένου να υπολογιστεί η σχέση
δύναμης-μετακίνησης του εφεδράνου, λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κατακόρυφο φορτίο των
εφεδράνων σε κάθε χρονική στιγμή. Η επίδραση της παραμόρφωσης της γέφυρας και της
κατακόρυφης σεισμική δράσης λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των κατακόρυφων φορτίων
του εφεδράνου.

7.4.7.3 Ενεργός δυσκαμψία των βάθρων
Η ενεργός δυσκαμψία των βάθρων λαμβάνεται ίση με τη δυσκαμψία της πλήρους αρηγμάτωτης
διατομής. Δεδομένου ότι η δυσκαμψία των βάθρων είναι πολύ μεγαλύτερη από την ενεργό
δυσκαμψία του συστήματος μόνωσης, τα βάθρα μπορούν να θεωρηθούν άκαμπτα χωρίς να υπάρχει
σημαντική απώλεια ακρίβειας. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται στην «ισοδύναμη» στατική ανάλυση,
η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια λεπτομερώς. Στη μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας
χρησιμοποιείται η ενεργός δυσκαμψία των βάθρων.
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7.4.8

Φορτία για τη σεισμική ανάλυση

7.4.8.1 Μόνιμα φορτία
Οι εντάσεις λόγω των μόνιμων δράσεων δε μεταβάλλονται σημαντικά στο χρόνο λόγω του
ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης (βλ. Πίνακα 7.13). Επειδή η μεταβολή είναι μικρή,
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εντάσεις αφού αναπτυχθεί πλήρως ο ερπυσμός και η συστολή
ξήρανσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι μετακινήσεις στη διαμήκη διεύθυνση
λόγω των μόνιμων δράσεων είναι περίπου 8 mm στα ακρόβαθρα και 3 mm στα βάθρα, και στις δύο
περιπτώσεις προς το μέσο της γέφυρας.

7.4.8.2 Οιονεί-μόνιμα φορτία κυκλοφορίας
Σύμφωνα με το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, στις οδογέφυρες με έντονη κυκλοφορία (δηλ. γέφυρες
σε αυτοκινητοδρόμους ή άλλους δρόμους εθνικής σημασίας) η οιονεί-μόνιμη τιμή ψ2,1Qk,1 της
δράσης κυκλοφορίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
υπολογίζεται από το σύστημα UDL στο Προσομοίωμα Φορτίου 1 (LM1) για την κυκλοφορία, με
συντελεστή συνδυασμού ψ2,1 = 0.2. Στο Σχήμα 7.54 απεικονίζεται ο διαχωρισμός του
οδοστρώματος σε τρεις λωρίδες σύμφωνα με το Εδάφιο 4.2.3 στο EN1991-2.
Οι τιμές του συστήματος UDL στο Προσομοίωμα Φορτίου 1 υπολογίζονται με βάση το
συντελεστή ρύθμισης για UDL αq = 1.0:
• Λωρίδα 1:

αqq1,k = 3 m×9 kN/m2 = 27.0 kN/m

• Λωρίδα 2:

αqq2,k = 3 m×2.5 kN/m2 = 7.5 kN/m

• Λωρίδα 3:

αqq3,k = 3 m×2.5 kN/m2 = 7.5 kN/m

• Υπόλοιπο επιφάνειας:

αqqr,k = 2 m×2.5 kN/m2 = 5.0 kN/m
Συνολικό φορτίο = 47.0 kN/m

Το οιονεί-μόνιμο φορτίο κυκλοφορίας ανά μονάδα μήκους της γέφυρας στη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού είναι ψ2,1Qk,1 = 0.2×47 kN/m = 9.4 kN/m. Οι αντιδράσεις στις στηρίξεις του φορέα
καταστρώματος λόγω του οιονεί-μόνιμου φορτίου κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ανάλυση της
γέφυρας για το σύστημα UDL στο Προσομοίωμα Φορτίου 1, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.15.
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Πίνακας 7.15 Συνολικές αντιδράσεις λόγω των οιονεί-μόνιμων φορτίων κυκλοφορίας

C0
P1
P2
C3
Σύνολο

Αντιδράσεις λόγω των οιονεί-μόνιμων φορτίων κυκλοφορίας (σε MN, και στις δύο δοκούς)
0.201
0.739
0.739
0.201
1.880

Σχήμα 7.54 Διαχωρισμός του οδοστρώματος σε λωρίδες

7.4.8.3 Συνολικό βάρος του φορέα καταστρώματος για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
Το βάρος Wd του φορέα καταστρώματος στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού περιλαμβάνει τα
μόνιμα φορτία και την οιονεί-μόνιμη τιμή των φορτίων κυκλοφορίας Wd = Νεκρό φορτίο + οιονείμόνιμο φορτίο κυκλοφορίας = 34871 + 1880 = 36751 kN.

7.4.8.4 Θερμικές δράσεις
Η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά –με μέση περίοδο επαναφοράς 50 χρόνων–
λαμβάνεται ίση με Tmin = –20°C. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά –και πάλι για
μέση περίοδο επαναφοράς 50 χρόνων– λαμβάνεται ίση με Tmax = +40°C και η αρχική θερμοκρασία
ίση με T0 = +10°C. Οι συνιστώσες της ομοιόμορφης θερμοκρασίας της γέφυρας Te,min και Te,max
υπολογίζονται από τις Tmin και Tmax χρησιμοποιώντας το Σχήμα 6.1 του EN1991-1-5 [45] για φορέα
καταστρώματος τύπου 2 (δηλ. σύμμικτο). Οι τιμές της συνιστώσας ομοιόμορφης θερμοκρασίας της
γέφυρας υπολογίζονται ως εξής:
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• συνιστώσα που προκαλεί συστολή: ΔTN,con = T0–Te,min = 10oC – (–20oC + 5oC) = 25oC
• συνιστώσα που προκαλεί διαστολή: ΔTN,exp = Te,max–T0 = (+40oC + 5oC) – 10oC = 35oC.
Σύμφωνα με το Εδάφιο 6.1.3.3(3)-Σημείωση 2 στο EN 1991-1-5 [45], για το σχεδιασμό των
εφεδράνων και των αρμών διαστολής, η συνιστώσα ομοιόμορφης θερμοκρασίας αυξάνεται ως
εξής:
• συνιστώσα που προκαλεί συστολή των εφεδράνων = ΔTN,con + 20oC = 25oC + 20oC = 45oC
• συνιστώσα που προκαλεί διαστολή των εφεδράνων = ΔTN,exp + 20oC = 35oC + 20oC = 55oC.

7.4.9

Ιδιότητες σχεδιασμού των μονωτήρων

7.4.9.1 Άνω και Κάτω Όρια Παραμέτρων Σχεδιασμού
Οι ονομαστικές τιμές των παραμέτρων σχεδιασμού των μονωτήρων παρουσιάστηκαν στην Ενότητα
7.4.2.2 και είναι οι εξής:
• ενεργός συντελεστής δυναμικής τριβής μd = 0.061 (απόκλιση ±16% από την ονομαστική
τιμή)
• ενεργός ακτίνα της επιφάνειας ολίσθησης Rb = 1.83 m
• ενεργός μετακίνηση διαρροής Dy = 0.005 m.
Οι ονομαστικές ιδιότητες των μονωτήρων, συνεπώς και του συστήματος μόνωσης, ενδέχεται να
επηρεαστούν από τη γήρανση, τη θερμοκρασία, την ιστορία φόρτισης (παραμόρφωση), τη ρύπανση
και τη συνολική διαδρομή (φθορά). Αυτές οι μεταβολές λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το Μέρος
2 του Ευρωκώδικα 8 χρησιμοποιώντας δύο ομάδες παραμέτρων σχεδιασμού για το σύστημα
μόνωσης:
• τα Άνω Όρια Παραμέτρων Σχεδιασμού (ΑΟΠΣ): κανονικά οδηγούν σε μεγαλύτερες
δυνάμεις, οι οποίες καθορίζουν το σχεδιασμό των δομικών στοιχείων της γέφυρας, και
• τα Κάτω Όρια Παραμέτρων Σχεδιασμού (ΚΟΠΣ): κανονικά οδηγούν σε μεγαλύτερες
μετακινήσεις, οι οποίες καθορίζουν το σχεδιασμό των μονωτήρων.
Γενικά πραγματοποιούνται δύο αναλύσεις· μία με βάση τα ΑΟΠΣ και μία με βάση τα ΚΟΠΣ.
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Για το σύστημα μόνωσης που επιλέχτηκε, μόνο η τιμή σχεδιασμού του ενεργού συντελεστή
δυναμικής τριβής μd παρουσιάζει μεταβλητότητα. Η ενεργός ακτίνα της επιφάνειας ολίσθησης Rb
αποτελεί γεωμετρική ιδιότητα, άρα δεν παρουσιάζει μεταβλητότητα. Τα Άνω και Κάτω Όρια
Παραμέτρων Σχεδιασμού του μd υπολογίζονται σύμφωνα με τα Παραρτήματα J και JJ στο Μέρος 2
του Ευρωκώδικα 8:
• ονομαστική τιμή μd = 0.061 ± 16% = 0.051 έως 0.071
• ΚΟΠΣ μd,min = minDPnom = 0.051
• ΑΟΠΣ σύμφωνα με τα Παραρτήματα J και JJ στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8.

7.4.9.2 Ελάχιστη θερμοκρασία μονωτήρα για τον αντισεισμικό σχεδιασμό
Tmin,b = ψ2Tmin+ΔΤ1 = 0.5×(–20oC) + 5.0oC = –5.0oC
όπου:
• ψ2 = 0.5 είναι ο συντελεστής συνδυασμού των θερμικών δράσεων στη σεισμική κατάσταση
σχεδιασμού,
• Tmin = –20oC η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά στη θέση της γέφυρας, με
ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0.98, σύμφωνα με το Εδάφιο 6.1.3.2 στο EN 1990-1-5:2004.
• ΔΤ1 = +5.0oC για σύμμικτους φορείς καταστρώματος, σύμφωνα με τον Πίνακα J.1N στο
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8.

7.4.9.3 Συντελεστές λmax κατά το Παράρτημα JJ του Μέρους 2 του Ευρωκώδικα 8
f1 – γήρανση: λmax,f1 = 1.1 (Πίνακας JJ.5, για κανονικό περιβάλλον, PTFE χωρίς λιπαντικό μέσο,
προστατευτική σφράγιση)
f2 – θερμοκρασία: λmax,f2 = 1.15 (Πίνακας JJ.6 για Tmin,b = –5.0oC, PTFE χωρίς λιπαντικό μέσο)
f3 – ρύπανση: λmax,f3 = 1.1 (Πίνακας JJ.7 για PTFE χωρίς λιπαντικό μέσο και επιφάνεια ολίσθησης
προς τα επάνω και προς τα κάτω)
f4 – συνολική διαδρομή: λmax,f4 = 1.0 (Πίνακας JJ.8 για PTFE χωρίς λιπαντικό μέσο και συνολική
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διαδρομή ≤ 1.0 km)
Συντελεστής συνδυασμού ψfi = 0.70 για Κατηγορία Σπουδαιότητας II (Πίνακας J.2)
Τιμή συνδυασμού των συντελεστών λmax λU,fi = 1+(λmax,fi–1)ψfi (Εξίσωση J.5)
f1 – γήρανση λU,f1 = 1 + (1.1 – 1)×0.7 = 1.07
f2 – θερμοκρασία λU,f2 = 1 + (1.15 – 1)×0.7 = 1.105
f3 – ρύπανση λU,f3 = 1 + (1.1 – 1)×0.7 = 1.07
f4 – συνολική διαδρομή λU,f4 = 1 + (1.0 – 1)×0.7 = 1.0.

7.4.9.4 Ενεργά ΑΟΠΣ
ΑΟΠΣ = maxDPnomλU,f1λU,f2λU,f3λU,f4 (Εξίσωση J.4).
μd,max = 0.071×1.07×1.105×1.07×1.0 = 0.071×1.265 = 0.09
Συνεπώς το εύρος μεταβολής του ενεργού συντελεστή τριβής μd κυμαίνεται από 0.051 έως 0.09.

7.4.10 «Ισοδύναμη» στατική ανάλυση
7.4.10.1 Γενικά
Η μέθοδος «ισοδύναμης» στατικής ανάλυσης περιγράφεται στο Εδάφιο 7.5.4 στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8. Σε καθεμία από τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις της σεισμικής δράσης, η απόκριση
της μονωμένης γέφυρας υπολογίζεται θεωρώντας την ανωδομή ως γραμμικό μονοβάθμιο σύστημα
και χρησιμοποιώντας:
• την ενεργό δυσκαμψία του συστήματος μόνωσης Keff,
• την ενεργό απόσβεση του συστήματος μόνωσης ξeff,
• τη μάζα της ανωδομής Md,
• τη φασματική επιτάχυνση Se(Teff, ξeff) που αντιστοιχεί στην ενεργό περίοδο Teff και την
ενεργό απόσβεση ξeff.
Η ενεργός δυσκαμψία σε κάθε θέση στήριξης είναι η σύνθετη δυσκαμψία του μονωτήρα και
του αντίστοιχου τμήματος της υποδομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δυσκαμψία των βάθρων
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είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δυσκαμψία των μονωτήρων, οπότε η συμβολή της δυσκαμψίας των
βάθρων μπορεί να αγνοηθεί, χωρίς σημαντική απώλεια ακρίβειας. Η ενεργός απόσβεση
υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση, όπου ΣED,i είναι το άθροισμα της ενέργειας που
απορροφάται από όλους του μονωτήρες i σε έναν πλήρη κύκλο στη μετακίνηση σχεδιασμού dcd
ξeff = [∑ΕD,i/Keffdcd2]/2π

(7.2)

Η μετακίνηση σχεδιασμού dcd υπολογίζεται από την ενεργό περίοδο Teff και την ενεργό απόσβεση
ξeff, αλλά και αυτές, με τη σειρά τους, εξαρτώνται από την τιμή της μετακίνησης σχεδιασμού dcd, η
οποία δεν είναι ακόμα γνωστή. Συνεπώς η «ισοδύναμη» στατική ανάλυση προϋποθέτει
επαναλήψεις. Επιλέγεται μια τιμή για τη μετακίνηση σχεδιασμού προκειμένου να υπολογιστούν οι
Teff, ξeff, και στη συνέχεια υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η dcd από το φάσμα σχεδιασμού
χρησιμοποιώντας τις Teff, ξeff. Η νέα τιμή dcd χρησιμοποιείται ως αρχική τιμή και επαναλαμβάνεται
η διαδικασία. Η σύγκλιση επιτυγχάνεται γρήγορα.
Ακολουθούν υπολογισμοί για το συγκεκριμένο παράδειγμα, πραγματοποιώντας «ισοδύναμη»
στατική ανάλυση τόσο για τα ΑΟΠΣ όσο και για τα ΚΟΠΣ. Παρουσιάζονται μόνο η πρώτη και η
τελευταία επανάληψη.
7.4.10.2 «Ισοδύναμη» στατική ανάλυση για τα ΚΟΠΣ
Η ανάλυση που ακολουθεί αντιστοιχεί στα ΚΟΠΣ για τους μονωτήρες, δηλ. μd = 0.051. Τα βήματα
της επανάληψης παρουσιάζονται λεπτομερώς. Υπενθυμίζεται ότι το βάρος είναι Wd = 36751 kN
(βλ. Ενότητα 7.4.8.3).
1η Επανάληψη
Επιλέγεται μια τιμή για τη μετακίνηση σχεδιασμού dcd: έστω dcd = 0.15 m
Υπολογίζεται η ενεργός δυσκαμψία του συστήματος μόνωσης Keff (αγνοώντας τα βάθρα):
Keff = F/dcd = Wd[μd+dcd/Rb]/dcd = 36751×[0.051 + 0.15/1.83]/0.15 = 32578 kN/m
Υπολογίζεται η ενεργός περίοδος του συστήματος μόνωσης Teff (Εξίσωση 7.6 στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8): Teff = 2π√(m/Keff) = 2π√(36751/9.81/32578) = 2.13 s
Υπολογίζεται η ενέργεια που απορροφάται ανά κύκλο ED (Εδάφιο 7.5.2.3.5(4) στο Μέρος 2 του
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Ευρωκώδικα 8): ED = 4Wdμd(dcd–Dy) = 4×36751×0.051×(0.15 – 0.005) = 1087.09 kNm
Υπολογίζεται η ενεργός απόσβεση ξeff (Εξισώσεις 7.5 και 7.9 στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8):
ξeff = ΣED,i/[2πKeffdcd2] = 1087.09/2π×32578×(0.15)2] = 0.36, ηeff = √[0.1/(0.05+ξeff)] = 0.591
Τέλος υπολογίζεται η μετακίνηση σχεδιασμούt dcd (Πίνακας 7.1 στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8):
dcd = (0.625/π2)agSηeffTeffTC = (0.625/π2)×(0.4×9.81)×1.2×0.591×2.13×0.5 = 0.188 m
Η μετακίνηση που επιλέχτηκε αρχικά είναι 0.15 m, ενώ αυτή που προέκυψε από τους
υπολογισμούς 0.188 m, επομένως χρειάζεται 2η επανάληψη.
2η Επανάληψη
Επιλέγεται νέα τιμή για τη μετακίνηση σχεδιασμού: dcd = 0.2 m
Υπολογίζεται η ενεργός δυσκαμψία του συστήματος μόνωσης:
Keff = 36751×(0.051 + 0.22/1.83)/0.22 m = 28602 kN/m
Υπολογίζεται η ενεργός περίοδος του συστήματος μόνωσης:
Teff = 2π√(m/Keff) = 2π√(36751/9.81/28602) = 2.27 s
Υπολογίζεται η ενέργεια που απορροφάται ανά κύκλο:
ED = 4×36751×0.051×(0.22 – 0.005) = 1611.90 kNm
Υπολογίζεται η ενεργός απόσβεση:
ξeff = 1611.9/[2π×28602×(0.22)2] = 0.1853, ηeff = √[0.1/(0.05+ξeff)] = 0.652
Υπολογίζεται η μετακίνηση σχεδιασμού:
dcd = (0.625/π2)×0.4×9.81×1.2×0.652×2.27×0.5 = 0.22 m
Η τιμή της μετακίνησης σχεδιασμού που επιλέχτηκε αρχικά είναι ίση με αυτήν που προέκυψε από
τους υπολογισμούς, επομένως υπάρχει σύγκλιση.
Υπολογίζεται η φασματική επιτάχυνση:
Sa = 2.5(TC/Teff)ηeffagS = 2.5×(0.5/2.27)×0.652×0.4×1.2 = 0.172 g
Υπολογίζεται η τέμνουσα δύναμη του συστήματος μόνωσης Vd (σύμφωνα με την Εξίσωση 7.10 στο
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8): Vd = Keffdcd = 28602×0.22 = 6292kN.
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7.4.10.3 «Ισοδύναμη» στατική ανάλυση για τα ΑΟΠΣ
Για τα ΑΟΠΣ των μονωτήρων λαμβάνεται μd = 0.09.
1η Επανάληψη
Επιλέγεται μια τιμή για τη μετακίνηση σχεδιασμού dcd: έστω dcd = 0.15 m
Υπολογίζεται η ενεργός δυσκαμψία του συστήματος μόνωσης:
Keff = 36751×[0.09 + 0.15/1.83]/0.15 = 42133 kN/m
Υπολογίζεται η ενεργός περίοδος του συστήματος μόνωσης:
Teff = 2π√(m/Keff) = 2π√(36751/9.81/421333) = 1.87 s
Υπολογίζεται η ενέργεια που απορροφάται ανά κύκλο:
ED = 4×36751×0.09×(0.15 – 0.005) = 1984.55 kNm
Υπολογίζεται η ενεργός απόσβεση:
ξeff = 1984.55/[2π×42133×(0.15)2] = 0.333, ηeff = √[0.1/(0.05+ξeff)] = 0.511
Τέλος, υπολογίζεται η μετακίνηση σχεδιασμού:
dcd = (0.625/π2)×0.4×9.81×1.2×0.511×1.87×0.5 = 0.142 m.
Η μετακίνηση που επιλέχτηκε αρχικά είναι 0.15 m, ενώ αυτή που προέκυψε από τους
υπολογισμούς 0.142 m, επομένως χρειάζεται επανάληψη της διαδικασίας.
2η Επανάληψη
Επιλέγεται νέα τιμή για τη μετακίνηση σχεδιασμού dcd: έστω dcd = 0.14 m
Υπολογίζεται η ενεργός δυσκαμψία του συστήματος μόνωσης:
Keff = 36751×(0.09 + 0.14m/1.83m)/0.14 = 43541 kN/m
Υπολογίζεται η ενεργός περίοδος του συστήματος μόνωσης:
Teff = 2π√(m/Keff) = 2π√(36751/9.81/43541) = 1.84 s
Υπολογίζεται η ενέργεια που απορροφάται ανά κύκλο:
ED = 4×36751×0.09×(0.14 – 0.005) = 1799.32 kNm
Υπολογίζεται η ενεργός απόσβεση:
ξeff = 1799.32/[2π×43541×(0.14m)2] = 0.331, ηeff = √[0.1/(0.05+ξeff)] = 0.512
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Τέλος, υπολογίζεται η μετακίνηση σχεδιασμού:
dcd = (0.625/π2)×0.4×9.81×1.2×0.512×1.84×0.5 = 0.14 m
Η μετακίνηση που επιλέχτηκε αρχικά (0.14 m) έχει ίδια τιμή με αυτήν που προέκυψε από τους
υπολογισμούς, επομένως υπάρχει σύγκλιση.
Υπολογίζεται η φασματική επιτάχυνση: Sa = 2.5×(0.5/1.84)×0.512×0.4×1.2 = 0.166 g
Υπολογίζεται η τέμνουσα δύναμη του συστήματος μόνωσης: Vd = 43541×0.14 = 6096 kN
Κατά κανόνα από την ανάλυση με τα ΚΟΠΣ προκύπτουν οι μέγιστες μετακινήσεις του
συστήματος μόνωσης και με τα ΑΟΠΣ οι μέγιστες δυνάμεις που ασκούνται στην υποδομή και το
φορέα καταστρώματος. Δεν ισχύει όμως πάντα η δεύτερη περίπτωση, όπως φαίνεται και στο
συγκεκριμένο παράδειγμα. Εδώ, από την ανάλυση με τα ΚΟΠΣ προέκυψε μεγαλύτερη τέμνουσα
δύναμη (Vd = 6292 kN) στην υποδομή συγκριτικά με την ανάλυση με τα ΑΟΠΣ (Vd = 6096 kN).
Αυτό συμβαίνει επειδή η αύξηση των δυνάμεων λόγω της μικρότερης ενεργού απόσβεσης στην
ανάλυση με τα ΚΟΠΣ (ξeff = 0.1853 για ΚΟΠΣ έναντι ξeff = 0.331 για ΑΟΠΣ) υπερισχύει της
μείωσης των δυνάμεων λόγω της μεγαλύτερης ενεργού περιόδου στην ανάλυση με τα ΚΟΠΣ
(Teff = 2.27 s για ΚΟΠΣ έναντι Teff = 1.84 s για ΑΟΠΣ).

7.4.11 Μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας
7.4.11.1 Μέθοδος ανάλυσης
Η μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας πραγματοποιείται με ολοκλήρωση στο χρόνο της εξίσωσης
της κίνησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Newmark με γ = 0.5, β = 0.25. Το χρονικό βήμα της
ολοκλήρωσης λαμβάνεται 0.01 s, και στη συνέχεια διαιρείται στο ήμισυ εφόσον δεν επιτευχθεί
σύγκλιση. Σε κάθε επανάληψη θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί σύγκλιση όταν η διαφορά της μηγραμμικής δύναμης είναι μικρότερη από το 10–4 της συνολικής δύναμης.
Το μητρώο απόσβεσης C ορίζεται ως γραμμικός συνδυασμός του μητρώου μάζας M και του
μητρώου δυσκαμψίας K (απόσβεση Rayleigh) C = aK+bM. Όσον αφορά το συγκεκριμένο
παράδειγμα, ο λόγος απόσβεσης είναι ξ = 5% για όλες τις ιδιομορφές, εκτός από αυτές όπου
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Σχήμα 7.55 Απόσβεση ως συνάρτηση της ιδιοπεριόδου

κυριαρχεί η σεισμική μόνωση και, ως και τούτου, η απόσβεση της υπόλοιπης κατασκευής αγνοείται
(ξ = 0). Αυτή η συμπεριφορά επιτυγχάνεται θέτοντας b = 0. Ο συντελεστής a ορίζεται ως
a = Τnξn/π, προκειμένου να επιτευχθεί απόσβεση ξn στην περίοδο Tn. Έστω ότι η απόσβεση είναι
5% στην περίοδο 0.1 s, η τιμή του συντελεστή είναι a = 0.00159 s. Στο Σχήμα 7.55 φαίνεται ο
λόγος απόσβεσης που αντιστοιχεί στο μητρώο απόσβεσης C ως συνάρτηση της ιδιοπεριόδου. Η
απόσβεση για τις περιόδους T > 1.5 s, όταν δηλαδή κυριαρχεί η σεισμική μόνωση, είναι πολύ
χαμηλή (ξ < 0.3%). Σε αυτό το εύρος τιμών, η απορρόφηση ενέργειας οφείλεται πρωτίστως στη μηγραμμική

απόκριση

των

μονωτήρων.

Όταν

οι

περίοδοι

είναι

πολύ

μικρές

(T < 0.05 s), η απόσβεση αυξάνεται σημαντικά (ξ > 10%). Αυτό είναι επιθυμητό, διότι δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί ολοκλήρωση με καλή ακρίβεια για τις ιδιομορφές που έχουν περιόδους της
ίδιας τάξης μεγέθους με το χρονικό βήμα, οπότε είναι καλύτερο να εξαιρεθούν μέσω της υψηλής
απόσβεσης.

7.4.11.2 Ένταση στο σύστημα σεισμικής μόνωσης
Στα Σχήματα 7.56 έως 7.59 διακρίνονται οι βρόχοι υστέρησης για ένα εφέδρανο σε ακρόβαθρο
(C0_L) και ένα εφέδρανο σε βάθρο (P1_L) από τις αναλύσεις για τα ΚΟΠΣ και τις ΑΠΤΣ. Στους
Πίνακες 7.16 και 7.17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρονοϊστορίας για το
αριστερό (L) και το δεξί (R) εφέδρανο αντίστοιχα σε κάθε βάθρο (P1_L, P1_R, P2_L, P2_R) και σε
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κάθε ακρόβαθρο (C0_L, C0_R, C3_L, C3_R). Καθώς η ανάλυση πραγματοποιείται για 7 σεισμικές
κινήσεις EQ1 έως EQ7, ο μέσος όρος των μεμονωμένων αποκρίσεων μπορεί να ληφθεί ως τιμή
σχεδιασμού.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν αποτελούν την ένταση λόγω της σεισμικής δράσης και των
οιονεί-μόνιμων φορτίων. Δεν περιλαμβάνουν την ένταση λόγω της θερμοκρασίας, του ερπυσμού
και τη συστολής ξήρανσης.
Η μετακίνηση στη διαμήκη διεύθυνση συμβολίζεται ως dEd,x, στην εγκάρσια διεύθυνση ως
dEd,y, το μέτρο του διανύσματος μετακίνησης στο οριζόντιο επίπεδο συμβολίζεται ως dEd και το
μέτρο του διανύσματος στροφής στο οριζόντιο επίπεδο ως aEd. NEd είναι η κατακόρυφη δύναμη που
ασκείται στο εφέδρανο (θετική όταν είναι θλιπτική), VEd,x είναι η οριζόντια δύναμη στο εφέδρανο
στη διαμήκη διεύθυνση και VEd,y στην εγκάρσια διεύθυνση, και VEd είναι το μέτρο του διανύσματος
της οριζόντιας δύναμης.

Πίνακας 7.16 Εφέδρανα – Αποτελέσματα της ανάλυσης με τα ΚΟΠΣ
Εφέδρανο dEd,x (m) dEd,y (m)
C0_L
0.193
0.207
C0_R
0.193
0.207
C3_L
0.199
0.207
C3_R
0.199
0.207
P1_L
0.188
0.193
P1_R
0.188
0.192
P2_L
0.189
0.193
P2_R
0.189
0.192
Σύνολο

dEd (m)
0.255
0.254
0.258
0.257
0.244
0.243
0.245
0.243

aEd (rad) NEd,min (kN) NEd,max (kN) VEd,x (kN) VEd,y (kN) VEd (kN)
0.00498
848.7
3310.3
346.0
375.7
469.0
0.00509
860.4
3359.4
363.2
389.8
482.4
0.00486
855.3
3323.9
402.5
372.0
501.4
0.00494
858.5
3309.3
418.4
368.4
496.0
0.00367
4541.1
12086.0
1328.5
1295.0
1654.2
0.00381
4435.4
11994.8
1369.8
1284.5
1690.0
0.00369
4560.3
12084.6
1336.1
1283.5
1654.3
0.00380
4498.0
11912.9
1365.0
1283.2
1688.5
6929.3
6652.1

Πίνακας 7.17 Εφέδρανα – Αποτελέσματα της ανάλυσης με τα ΑΟΠΣ
Εφέδρανο dEd,x (m) dEd,y (m)
C0_L
0.149
0.139
C0_R
0.149
0.139
C3_L
0.157
0.139
C3_R
0.157
0.138
P1_L
0.149
0.128
P1_R
0.149
0.128
P2_L
0.150
0.128
P2_R
0.149
0.127
Σύνολο

dEd (m)
0.182
0.181
0.185
0.185
0.173
0.172
0.173
0.173

aEd (rad) NEd,min (kN) NEd,max (kN) VEd,x (kN) VEd,y (kN) VEd (kN)
0.00469
655.0
3157.9
352.6
380.4
449.8
0.00475
624.1
3110.3
363.4
366.8
452.3
0.00466
677.2
3112.5
400.6
368.6
489.6
0.00461
684.8
3096.8
390.6
360.1
473.0
0.00361
3912.7
11246.7
1361.8
1273.8
1630.8
0.00355
3781.8
11408.5
1352.6
1185.7
1587.1
0.00359
3793.6
11246.2
1379.7
1255.4
1605.7
0.00354
3886.4
11378.4
1370.1
1187.1
1603.4
6971.3
6377.8
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7.4.11.3 Έλεγχος του κάτω ορίου έντασης
Σύμφωνα με τα Εδάφια 7.5.6(1) και 7.5.5(6) στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, η μετακίνηση του
κέντρου δυσκαμψίας του συστήματος μόνωσης (dcd) και η συνολική τέμνουσα δύναμη που
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μεταφέρεται μέσω της διεπιφάνειας μόνωσης (Vd) σε καθεμία από τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις
πρέπει να είναι μεγαλύτερες αντίστοιχα από το 80% της μετακίνησης σχεδιασμού dcf και το 80%
της τέμνουσας δύναμης που μεταφέρεται μέσω της διεπιφάνειας μόνωσης Vf που προκύπτουν από
την «ισοδύναμη» στατική ανάλυση. Αυτά τα κάτω όρια ισχύουν τόσο για την ιδιομορφική ανάλυση
φάσματος απόκρισης όσο και για την ανάλυση χρονοϊστορίας. Στη συνέχεια πραγματοποιείται
έλεγχος για τα συγκεκριμένα όρια:
• Μετακίνηση στη διεύθυνση X: ρd = dcd/df = 0.193/0.22 = 0.88 > 0.80 
• Μετακίνηση στη διεύθυνση Y: ρd = dcd/df = 0.207/0.22 = 0.94 > 0.80 
• Συνολική τέμνουσα δύναμη στη διεύθυνση X: ρv = Vd/Vf = 6929.3/6292 = 1.10 > 0.80 
• Συνολική τέμνουσα δύναμη στη διεύθυνση Y: ρv = Vd/Vf = 6652.1/6292 = 1.06 > 0.80 
Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα από την ανάλυση χρονοϊστορίας είναι 12% μικρότερα όσον
αφορά τις μετακινήσεις και 10% μεγαλύτερα όσον αφορά τη συνολική τέμνουσα δύναμη σε σχέση
με τα αποτελέσματα από την «ισοδύναμη» στατική ανάλυση. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται στην
επίδραση της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας στις δυνάμεις που ασκούνται στα εφέδρανα, η
οποία δε λαμβάνεται υπόψη στην «ισοδύναμη» στατική ανάλυση. Στα σφαιρικά εφέδρανα
ολίσθησης, αυτές οι οριζόντιες τέμνουσες δυνάμεις είναι πάντα ανάλογες με τα κατακόρυφα φορτία
που ενεργούν στα εφέδρανα. Η μεταβολή των κατακόρυφων φορτίων στα εφέδρανα λόγω της
κατακόρυφης εδαφικής κίνησης επηρεάζει επίσης τις οριζόντιες τέμνουσες δυνάμεις. Η επίδραση
αυτή φαίνεται καθαρά στην κυματοειδή μορφή των βρόχων υστέρησης δύναμης-μετακίνησης των
μονωτήρων στα Σχήματα 7.56 έως 7.59.

7.4.12 Έλεγχος του συστήματος μόνωσης
7.4.12.1 Απαιτήσεις μετακίνησης του συστήματος μόνωσης
Σύμφωνα με τα Εδάφια 7.6.2(1) και (2) στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, η απαιτούμενη
μετακίνηση dm,i σε κάθε διεύθυνση ορίζεται ως το άθροισμα:
• της σεισμικής μετακίνησης σχεδιασμού dbi,d πολλαπλασιασμένης με το συντελεστή
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ενίσχυσης γIs (συνιστώμενη τιμή γΙS = 1.50), και
• της αρχικής μετακίνησης dG,i που οφείλεται στις οιονεί-μόνιμες δράσεις, τις χρόνιες
παραμορφώσεις και το 50% της θερμικής δράσης.
Η αρχική μετακίνηση που οφείλεται στο 50% της θερμικής δράσης υπολογίζεται όπως
περιγράφεται στη συνέχεια. Η τιμή σχεδιασμού της ομοιόμορφης συνιστώσας της θερμικής δράσης
κυμαίνεται μεταξύ

–25oC και +35oC. Έστω ότι το σταθερό σημείο

της

θερμικής

διαστολής/συστολής βρίσκεται σε ένα από τα δύο βάθρα. Το ενεργό μήκος διαστολής/συστολής LT
είναι 140 m για τα εφέδρανα στα ακρόβαθρα και 80 m για τα εφέδρανα στα βάθρα. Συμβολίζοντας
με “+” την κίνηση του φορέα καταστρώματος προς το ακρόβαθρο και με “–” προς το μέσο της
γέφυρας, η αρχική μετακίνηση που οφείλεται στο 50% της θερμικής δράσης είναι:
Στα ακρόβαθρα:

0.5LTαΔΤ = 0.5×140000×1.0×10–5×(–45) = –31.5 mm
0.5LTαΔΤ = 0.5×140000×1.0×10–5×(+55) = +38.5 mm

Στα βάθρα:

0.5LTαΔΤ = 0.5×80000×1.0×10–5×(–45) = –18 mm
0.5LTαΔΤ = 0.5×80000×1.0×10–5×(+55) = +22.0 mm

Η συνολική αρχική μετακίνηση, περιλαμβανομένων των εντάσεων λόγω των οιονεί-μόνιμων
δράσεων, των χρόνιων παραμορφώσεων και του 50% της θερμικής δράσης, υπολογίζεται ως εξής:
Στα ακρόβαθρα:

Προς το μέσο της γέφυρας: –8 – 31.5 = –39.5 mm
Προς τα ακρόβαθρα: +38.5 mm

Στα βάθρα:

Προς το μέσο της γέφυρας: –3 – 18 = –21 mm
Προς τα ακρόβαθρα: +22 mm.

Σύμφωνα με τα Εδάφια 7.6.2(1) και (2) στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, η απαιτούμενη
μετακίνηση υπολογίζεται και ελέγχεται στις κύριες διευθύνσεις, και όχι στην πιο κρίσιμη. Αυτό
όμως δεν αρκεί για τα εφέδρανα που έχουν την ίδια ικανότητα μετακίνησης σε όλες τις οριζόντιες
διευθύνσεις, όπως τα τριπλά σφαιρικά εφέδρανα τριβής. Η μέγιστη μετακίνηση του μονωτήρα
συμβαίνει σε μια διεύθυνση που κατά κανόνα δε συμπίπτει με μία από τις δύο κύριες διευθύνσεις.
Η μέγιστη απαιτούμενη μετακίνηση στην πιο κρίσιμη διεύθυνση μπορεί να υπολογιστεί
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Πίνακας 7.18 Απαιτούμενη μετακίνηση των μονωτήρων
Απαίτηση μετακίνησης
Στη διαμήκη διεύθυνση X
Στην εγκάρσια διεύθυνση Y
Στο οριζόντιο επίπεδο XY
Μέγιστη

Ακρόβαθρα:
C0_L, C0_R, C3_L, C3_R
329
311
407
407

Βάθρα:
P1_L, P1_R, P2_L, P2_R
305
290
382
382

Force
Δύναμη
Kp
F0

Μετακίνηση

Displ.

dcd
d0

d0

Σχήμα 7.60 Ιδιότητες διγραμμικού προσομοιώματος για τον έλεγχο της ικανότητας επαναφοράς
του μονωτήρα

εξετάζοντας τη χρονοϊστορία του μέτρου του διανύσματος μετακίνησης στο οριζόντιο επίπεδο XY,
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές μετακινήσεις λόγω των οιονεί-μόνιμων δράσεων, των χρόνιων
μετακινήσεων και του 50% της θερμικής δράσης.
Στον Πίνακα 7.18 παρουσιάζεται η απαιτούμενη μετακίνηση των εφεδράνων στα ακρόβαθρα
και τα βάθρα και στις δύο κύριες διευθύνσεις, καθώς και η κρίσιμη απαιτούμενη μετακίνηση στο
οριζόντιο επίπεδο XY, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 25%.
Συνεπώς η απαιτούμενη μετακίνηση είναι 407 mm για τα εφέδρανα στα ακρόβαθρα και 382 mm
για τα εφέδρανα στα βάθρα.

7.4.12.2 Ικανότητα επαναφοράς του συστήματος μόνωσης
Η ικανότητα επαναφοράς του συστήματος μόνωσης ελέγχεται σύμφωνα με το Εδάφιο 7.7.1 στο
Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8. Στο Σχήμα 7.60 φαίνεται το ισοδύναμο διγραμμικό προσομοίωμα του
συστήματος μόνωσης, όπου:
F0 = μdNEd

είναι η δύναμη για μηδενική μετακίνηση

Kp = NEd/Rb

είναι η μετελαστική δυσκαμψία
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d0

είναι η μέγιστη παραμένουσα μετακίνηση για την οποία το σύστημα μόνωσης
μπορεί να είναι σε στατική ισορροπία στη διεύθυνση που εξετάζεται. Για ένα
σύστημα μόνωσης που αποτελείται από σφαιρικά εφέδρανα ολίσθησης, η
μετακίνηση d0 είναι d0 = F0/Kp = μdNEd/(NEd/Rb) = μdRb.
Σύμφωνα με το Εδάφιο 7.7.1(2) στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, ένα σύστημα μόνωσης έχει

επαρκή ικανότητα επαναφοράς αν dcd/d0 > δ και στις δύο κύριες διευθύνσεις, με συνιστώμενη τιμή
για το συντελεστή δ = 0.5. Αυτό το κριτήριο ελέγχεται και για τα ΑΟΠΣ και τα ΚΟΠΣ των
μονωτήρων. Οι χαμηλές τιμές μετακίνησης σχεδιασμού dcd δίνουν πιο συντηρητικά (δηλ. υπέρ της
ασφάλειας) αποτελέσματα:
• Διαμήκης διεύθυνση, ΚΟΠΣ: dcd/d0 = 0.193/(0.051×1.83) = 2.07 > 0.5
• Εγκάρσια διεύθυνση, ΚΟΠΣ: dcd/d0 = 0.207/(0.051×1.83) = 2.22 > 0.5
• Διαμήκης διεύθυνση, ΑΟΠΣ: dcd/d0 = 0.149/(0.09×1.83) = 0.90 > 0.5
• Εγκάρσια διεύθυνση, ΑΟΠΣ: dcd/d0 = 0.138/(0.09×1.83) = 0.84 > 0.5
Συνεπώς η ικανότητα επαναφοράς του συστήματος μόνωσης είναι επαρκής, χωρίς να είναι
απαραίτητο να αυξηθεί επιπλέον η ικανότητα μετακίνησης dm. Σημειώνεται ότι για τα ΑΟΠΣ
προκύπτουν λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα, διότι η dcd είναι μεγαλύτερη και η d0 μικρότερη σε
σχέση με τα ΚΟΠΣ.

7.4.13 Έλεγχος της υποδομής
7.4.13.1 Περιβάλλουσες εντατικών μεγεθών για τα βάθρα
Οι Πίνακες 7.19 και 7.20 περιέχουν τις περιβάλλουσες των εντατικών μεγεθών που προκύπτουν
από την ανάλυση χρονοϊστορίας (μέσος όρος από τις 7 σεισμικές εδαφικές κινήσεις EQ1 έως EQ7)
για την υποδομή. Αναφέρονται στη βάση των βάθρων P1, P2 και στο μέσο της απόστασης μεταξύ
των εφεδράνων στα ακρόβαθρα C0, C3 (στη στάθμη που είναι τοποθετημένα τα εφέδρανα). Οι
περιβάλλουσες περιλαμβάνουν την ένταση λόγω των μόνιμων δράσεων και των οιονεί-μόνιμων
φορτίων κυκλοφορίας, καθώς και λόγω της σεισμικής δράσης σχεδιασμού. Δε λαμβάνουν υπόψη
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Πίνακας 7.19 Υποδομή – Περιβάλλουσες από την ανάλυση για τα ΚΟΠΣ

C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Περιβάλλουσα

N (kN)

Vx (kN)

Vy (kN)

T (kNm)

Mx (kNm)

My (kNm)

max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min Vy
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My
max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min Vy
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My
max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min VY
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My
max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min Vy
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My

–1754.3
–6535.1
–4930.5
–3688.2
–5623.1
–4124.3
–2759.9
–2989.8
–4930.5
–3688.2
–3789.3
–4324.0
–1787.9
–6439.8
–4241.8
–3389.9
–5460.4
–4149.3
–1975.2
–2760.7
–4241.8
–3389.9
–4001.7
–4533.2
–12756.8
–27232.5
–16241.5
–17636.3
–16658.7
–15829.2
–8022.6
–13056.5
–16142.4
–18598.0
–16393.7
–18669.2
–12560.1
–27066.2
–16266.7
–17867.1
–16650.4
–15988.2
–7732.6
–12784.1
–16195.0
–18734.3
–16276.3
–18798.5

–18.3
–347.5
616.5
–660.5
617.2
–469.5
358.3
–341.2
616.5
–660.5
–383.9
–493.4
–105.4
379.4
783.1
–562.1
666.9
–401.9
257.9
312.5
783.1
–562.1
453.0
591.8
50.1
228.2
3339.4
–2906.9
1112.7
–909.9
961.5
2514.3
3319.0
–2499.2
1095.0
–1073.1
–792.5
–230.7
3383.2
–2879.8
1099.1
–956.8
960.9
2478.8
3368.3
–2470.9
1074.4
–1125.0

158.3
123.9
–163.2
–115.7
684.1
–694.6
–393.2
–505.2
–163.2
–115.7
608.9
–730.7
113.9
134.5
–110.8
–106.0
680.5
–660.4
–301.0
435.8
–110.8
–106.0
631.7
–690.8
–236.8
640.6
–500.1
86.6
2666.1
–2698.2
–813.0
919.9
–497.1
–1830.2
2623.7
–3182.3
–174.2
715.6
–506.5
84.6
2678.2
–2711.5
–781.8
860.4
–504.3
–1809.2
2618.0
–3188.1

–14.6
23.1
85.1
–82.2
–192.6
–190.5
183.1
–216.0
85.1
–82.2
272.1
–312.4
31.5
–32.2
56.9
–66.8
–238.2
–172.9
172.4
–215.7
56.9
–66.8
–312.7
395.7
60.2
451.2
105.8
–77.7
–758.9
–450.8
575.0
–768.1
105.2
–240.9
–746.9
–531.7
161.5
–339.1
156.6
–83.3
–777.1
–429.9
575.5
–766.8
155.9
–255.8
–759.6
–505.5

–1.8
–34.7
61.6
–66.0
61.7
–47.0
35.8
–34.1
61.6
–66.0
–38.4
–49.3
–10.5
37.9
78.3
–56.2
66.7
–40.2
25.8
31.2
78.3
–56.2
45.3
59.2
254.0
2143.8
29347.6
–22629.6
11127.1
–9661.0
9403.4
22613.0
29168.5
–26831.4
10950.1
–11394.4
–6724.3
–2180.8
29890.9
–22406.6
11054.4
–10018.0
9395.1
22343.7
29759.0
–26514.7
10806.1
–11778.9

824.8
380.1
–475.4
–482.2
1933.0
–2002.9
–1388.7
–1867.7
–475.4
–482.2
2575.8
–2701.2
654.5
446.2
–328.9
–429.4
2046.7
–1867.8
–1131.7
1809.1
–328.9
–429.4
2622.4
–2597.2
–3971.0
7982.2
–4786.2
–1838.1
33869.5
–27964.5
–12731.0
17367.8
–4756.9
–15284.0
33330.7
–32981.8
4432.2
8957.0
–4842.4
–1807.9
34062.3
–28164.0
–12189.7
16575.8
–4821.0
–15186.2
33297.0
–33114.5
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Πίνακας 7.20 Υποδομή – Περιβάλλουσες από την ανάλυση για τα ΑΟΠΣ

C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Περιβάλλουσα

N (kN)

Vx (kN)

Vy(kN)

T (kNm)

Mx (kNm)

My (kNm)

max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min Vy
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My
max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min Vy
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My
max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min Vy
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My
max N
min N
max Vx
min Vx
max Vy
min Vy
max T
min T
max Mx
min Mx
max My
min My

–1326.0
–6076.0
–3620.5
–3503.1
–3737.8
–3996.2
–2699.6
–3260.5
–3620.5
–3503.1
–3222.0
–4111.4
–1417.6
–6053.3
–4215.2
–3079.4
–4496.6
–3930.0
–2417.7
–2709.4
–4215.2
–3079.4
–3961.3
–4233.5
–11444.7
–25719.8
–15188.6
–17329.4
–16196.9
–14597.6
–12907.1
–11198.9
–14829.4
–15090.4
–15952.1
–15337.1
–11479.8
–25746.2
–15433.8
–15216.5
–20549.5
–14855.2
–12267.8
–11612.0
–15110.2
–15128.2
–16623.8
–15508.7

116.0
–594.2
627.6
–693.8
149.9
–375.4
–22.2
479.0
627.6
–693.8
97.5
–219.5
–76.4
614.1
768.4
–586.3
636.9
–296.3
325.0
390.4
768.4
–586.3
570.8
–117.5
–125.6
320.3
3632.5
–3190.1
1183.0
1.4
1473.0
2406.9
3546.6
–3183.3
1165.1
1.4
216.1
–28.7
3702.6
–3197.1
280.4
–49.9
1464.3
2520.1
3625.0
–3178.6
–340.0
–52.1

–80.6
–94.3
–93.9
–158.1
686.9
–640.2
–197.0
471.3
–93.9
–158.1
597.8
–555.6
45.9
–86.6
–147.3
–151.7
669.0
–635.4
–359.0
425.5
–147.3
–151.7
622.0
–558.0
566.0
1735.7
–168.5
–282.4
2666.2
–2828.3
–804.9
983.3
–164.5
127.2
2626.0
–2971.5
583.7
1764.3
–165.4
106.6
2618.8
–2856.8
–764.4
953.8
–161.9
106.0
2495.7
–2982.5

–12.6
–38.4
53.1
–133.9
–105.3
–176.4
300.3
–241.3
53.1
–133.9
–89.8
–199.5
61.4
37.5
39.3
–96.5
–347.4
–149.4
233.9
–285.9
39.3
–96.5
–418.1
–8.8
7.6
382.5
83.2
–106.6
–949.5
–175.7
693.2
–1016.0
81.2
–99.0
–935.1
–184.6
–1.8
–409.5
75.4
–115.6
–304.4
–190.7
741.6
–1006.9
73.8
–114.9
–120.7
–199.1

11.6
–59.4
62.8
–69.4
15.0
–37.5
–2.2
47.9
62.8
–69.4
9.7
–21.9
–7.6
61.4
76.8
–58.6
63.7
–29.6
32.5
39.0
76.8
–58.6
57.1
–11.8
–1131.0
3219.5
32565.5
–27647.3
12871.0
–580.6
14798.4
21664.8
31795.4
–28584.3
12676.5
–610.0
2007.6
–372.2
33190.2
–28697.8
3324.9
–930.3
14684.7
22796.5
32494.1
–28531.2
–2377.2
–971.2

62.0
–365.0
–347.0
–687.2
2696.7
–2085.3
149.2
1937.6
–347.0
–687.2
2655.5
–2575.7
384.7
–339.1
–381.3
–525.6
2340.9
–2069.0
–1283.0
1840.4
–381.3
–525.6
2690.9
–2615.1
7410.2
22258.8
–2160.6
–3773.0
33694.2
–29913.1
–13503.0
18338.9
–2109.5
–246.6
33185.2
–31428.6
7643.4
22556.9
–2114.8
–609.4
29039.5
–30281.5
–12727.1
17940.3
–2070.5
–605.9
32509.5
–31613.6
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την ένταση λόγω της θερμοκρασίας και της συστολής ξήρανσης. Σύμφωνα με το Εδάφιο 7.6.3(2)
στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, οι σεισμικές δυνάμεις σχεδιασμού που οφείλονται μόνο στη
σεισμική δράση σχεδιασμού μπορούν να υπολογιστούν διαιρώντας τις δυνάμεις που προκύπτουν
από την ανάλυση χρονοϊστορίας με το συντελεστή q για μερικώς πλάστιμη/ουσιαστικά ελαστική
συμπεριφορά (δηλ. q = 1.50). Αυτό δεν εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα αποτελέσματα·
εφαρμόζεται όμως αργότερα, στο στάδιο σχεδιασμού των διατομών του βάθρου.
Ο συμβολισμός που ακολουθείται είναι ο εξής:
• N είναι η κατακόρυφη, δηλ. η αξονική, δύναμη (θετική όταν ενεργεί προς τα πάνω),
• Vx και Vy είναι αντίστοιχα η τέμνουσα δύναμη στη διεύθυνση του άξονα X και Y,
• T είναι η στρεπτική ροπή,
• Mx είναι η ροπή στο κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από τον άξονα X (δηλ. η ροπή που
προκαλείται από σεισμό στη διαμήκη διεύθυνση X) και My η ροπή στο κατακόρυφο επίπεδο
που διέρχεται από τον άξονα Y (δηλ. η ροπή που προκαλείται από σεισμό στην εγκάρσια
διεύθυνση Y).
• Οι Vx και Mx έχουν τα ίδια πρόσημα όταν οι διευθύνσεις τους συμφωνούν με τις σεισμικές
δυνάμεις που ενεργούν στη διεύθυνση X. Οι Vy και My έχουν τα ίδια πρόσημα όταν οι
διευθύνσεις τους συμφωνούν με τις σεισμικές δυνάμεις που ενεργούν στη διεύθυνση Y.
Οι περιβάλλουσες των μέγιστων και ελάχιστων ταυτόχρονων εσωτερικών δυνάμεων
παρουσιάζονται για κάθε θέση βάθρου και ακρόβαθρου. Για παράδειγμα, η περιβάλλουσα max N
αντιστοιχεί στην κατάσταση σχεδιασμού στην οποία η τιμή της κατακόρυφης δύναμης N είναι η
μέγιστη αλγεβρικά. Οι τιμές των άλλων εσωτερικών δυνάμεων Vx, Vy, T, Mx, My στην
περιβάλλουσα max N είναι οι «ταυτόχρονες» δυνάμεις όταν η N είναι μέγιστη. Η μέγιστη και η
ελάχιστη δύναμη και οι «ταυτόχρονες δυνάμεις» για κάθε περιβάλλουσα υπολογίζονται ως εξής:
1. Υπολογίζεται η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή για κάθε εσωτερική δύναμη (π.χ. maxMx, j = 1
έως 7) σε όλα τα χρονικά βήματα της ιστορίας απόκρισης για κάθε επιταχυνσιογράφημα j =
1 έως 7. Η τιμή σχεδιασμού της μέγιστης και της ελάχιστης δύναμης που εξετάζεται (φέρ’
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ειπείν της Mx,d) είναι ο μέσος όρος των μέγιστων και των ελάχιστων τιμών από τα 7
επιταχυνσιογραφήματα.
2. Τα αποτελέσματα της σεισμικής κίνησης που προκαλεί την ακραία τιμή (π.χ. maxmaxMx)
από όλες τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές σε όλα τα επιταχυνσιογραφήματα και το
αντίστοιχο χρονικό βήμα χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των
«ταυτόχρονων» τιμών των λοιπών δυνάμεων. Σε αυτά τα αποτελέσματα εφαρμόζεται ένας
συντελεστής κλιμάκωσης, ο οποίος ισούται με το λόγο της τιμής σχεδιασμού της δύναμης
που εξετάζεται (Mx,d) ως προς την ακραία τιμή (maxmaxMx), δηλ. = Mx,d/maxmaxMx.

7.4.13.2 Έλεγχος των διατομών των βάθρων
7.4.13.2.1 Γενικά
Η μέγιστη ανηγμένη αξονική δύναμη των βάθρων είναι ηk = NEd/(Acfck) = 27232.5/(5×2.5×35000) =
0.062 < 0.08. Οπότε, σύμφωνα με το Εδάφιο 6.2.1.1(2) στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, δε
χρειάζεται οπλισμός περίσφιγξης. Ωστόσο, λόγω της χαμηλής αξονικής δύναμης, το βάθρο πρέπει
να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο απαιτούμενο οπλισμό για δοκούς και για
υποστυλώματα.

7.4.13.2.2 Έλεγχος σε κάμψη με αξονική δύναμη
Όσον αφορά το σχεδιασμό της υποδομής, σύμφωνα με το Εδάφιο 7.6.3(2) στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 οι σεισμικές δυνάμεις EE που οφείλονται μόνο στη σεισμική δράση σχεδιασμού
μπορούν να υπολογιστούν διαιρώντας τις δυνάμεις από την ανάλυση με το συντελεστή q που
αντιστοιχεί σε μερικώς πλάστιμη/ουσιαστικά ελαστική συμπεριφορά (δηλ. q ≤ 1.50).
Το Εδάφιο 6.5.1 στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 προδιαγράφει ορισμένα μέτρα για μειωμένη
πλαστιμότητα, που αφορούν την περίσφιγξη και την αποφυγή λυγισμού του οπλισμού. Εφόσον τα
βάθρα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε MRd/MEd < 1.3, αυτά τα μέτρα μπορούν να αγνοηθούν – κάτι
που εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για λόγους που θα φανούν στη συνέχεια. Οπότε
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για τον υπολογισμό του διαμήκη οπλισμού, οι σεισμικές δυνάμεις σχεδιασμού FEd υπολογίζονται
με βάση τις δυνάμεις που προκύπτουν από την ανάλυση χρονοϊστορίας FEA ως FEd = 1.3FE,A/1.5.
Για τον πλέον δυσμενή συνδυασμό των υπολογισμένων κατ’ αυτόν τον τρόπο σεισμικών εντάσεων
σχεδιασμού NEd, Mx,ed, My,ed, ο απαιτούμενος διαμήκης οπλισμός ισούται με As = 21370 mm2 και
κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη διατομή.

7.4.13.2.3 Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός
Στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8 δεν αναφέρεται κάποια συγκεκριμένη απαίτηση όσον αφορά το
ελάχιστο ποσοστό διαμήκη οπλισμού. Ο ελάχιστος οπλισμός που ορίζεται στον Ευρωκώδικα 2 για
τα

υποστυλώματα

(περιλαμβανομένων

των

υποστυλωμάτων

γέφυρας)

ισούται

με

As,min = max(0.1NΕd/fyd, 0.002Ac) = max[0.1×27232.5/(500000/1.15), 0.002×5×2.5] = 0.025m2 =
25000 mm2 (δηλ. minρ = 0.2%).
Ο Ευρωκώδικας 2 ορίζει ένα ελάχιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού για τις δοκούς,
προκειμένου να αποφευχθεί η ψαθυρή αστοχία αμέσως μετά την υπέρβαση της ροπής ρηγμάτωσης
της διατομής (δηλ. της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος). Για μονοαξονική κάμψη, ο
ελάχιστος εφελκυόμενος οπλισμός (δηλ. ο οπλισμός στην πλευρά της διατομής που βρίσκεται σε
εφελκυσμό) είναι ρ1,min = max(0.26fctm/fyk, 0.0013), ανηγμένος στο bd. Για σκυρόδεμα κατηγορίας
C35/45 με fctm = 3.2 MPa και χάλυβα S500 με fyk = 500 MPa, ισχύει ρ1,min = 0.001664, οπότε για
καθεμία από τις δύο μεγάλες πλευρές της διατομής προκύπτει As1,min = 0.001664×5000×(2500 – 80)
= 20134 mm2 , δηλ. 20134/5.0 = 4027 mm2/m της περιμέτρου. Αν επιλεγεί η ίδια πυκνότητα
οπλισμού και για τις δύο μικρές πλευρές της διατομής (οι οποίες επωφελούνται επίσης από τον
εφελκυστικό οπλισμό στα άκρα των δύο μεγάλων πλευρών), τότε ο συνολικός ελάχιστος οπλισμός
της ορθογωνικής διατομής είναι 60400 mm2, δηλ. ρmin = 0.00483 = 0.483%.
Συνοψίζοντας:
• Ο απαιτούμενος διαμήκης οπλισμός για τον έλεγχο της διατομής στην ΟΚΑ είναι 21373
mm2 (ρ = 0.17%).
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• Ο ελάχιστος διαμήκης οπλισμός είναι 60400 cm2 (ρmin = 0.483%).
• Τοποθετείται μία στρώση Φ28/135 = 4560 mm2/m ή 64000 mm2 συνολικά (ρ = 0.51%).
Σημειώνεται ότι η διατομή των βάθρων μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά.

7.4.13.2.4 Έλεγχος ΟΚΑ σε διάτμηση
Σύμφωνα με το Εδάφιο 5.6.2(2) στο Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 8, για τον υπολογισμό του οπλισμού
διάτμησης εφαρμόζεται ο Ευρωκώδικας 2 καθώς και οι εξής επιπλέον κανόνες:
• Οι εντάσεις σχεδιασμού πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή συμπεριφοράς q που
χρησιμοποιείται στη γραμμική ανάλυση.
• Οι τιμές αντοχής VRd,c, VRd,s και VRd,max που προκύπτουν σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2
διαιρούνται με έναν επιπλέον συντελεστή ασφάλειας γBd1 έναντι ψαθυρής αστοχίας, με
συνιστώμενη τιμή γBd1 = 1.25. Οπότε οι σεισμικές δυνάμεις σχεδιασμού FEd για το
σχεδιασμό ΟΚΑ σε διάτμηση μπορούν να υπολογιστούν από τις δυνάμεις της ανάλυσης
χρονοϊστορίας FEA ως FEd = 1.25FE,A.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο οπλισμός διάτμησης υπολογίζεται ως εξής:
• Ο απαιτούμενος οπλισμός διάτμησης στη διαμήκη διεύθυνση είναι 5903 mm2/m.
• Ο απαιτούμενος οπλισμός διάτμησης στην εγκάρσια διεύθυνση είναι 2366 mm2/m.
• Στη διαμήκη διεύθυνση τοποθετούνται

Φ16/150 στην περίμετρο συν

τέσσερις

συμπληρωματικοί εγκάρσιοι σύνδεσμοι με δύο σκέλη Φ12/150: 4×2×754 mm2/m + 2×1340
mm2/m = 8710 mm2/m (ρw = 0.174%).
• Στην εγκάρσια διεύθυνση τοποθετούνται Φ16/150, μόνο στην περίμετρο: 2×1340 mm2/m =
2680 mm2/m (ρw = 0.107%).
Ο οπλισμός διάτμησης που τοποθετείται ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 2 για
τα υποστυλώματα:
• μέγιστη απόσταση = 0.6×min(20×28 mm, 2500 mm, 400 mm) = 240 mm. Τοποθετούνται
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Διαμήκης οπλισμός: 1 στρώση Φ28/13.5 = 45.6 cm /m

Longitudinal reinforcement: 1 layer Φ28/13,5 = 45,6 cm2/m
Σχήμα 7.61 Διάταξη του οπλισμού στο βάθρο

ράβδοι σε απόσταση 150 mm.
• ελάχιστη διάμετρος ράβδου = max(6 mm, 28 mm/4) = 7 mm. Τοποθετούνται ράβδοι με
διάμετρο 12 mm.
Ο οπλισμός διάτμησης ικανοποιεί ακόμα και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 2 όσον
αφορά τις δοκούς:
• μέγιστη απόσταση στη διαμήκη διεύθυνση του μέλους sl,max = 0.75d = 0.75×2420 = 1815
mm. Τοποθετούνται ράβδοι σε απόσταση 150 mm.
• μέγιστη απόσταση στην εγκάρσια διεύθυνση του μέλους st,max = min(0.75d, 600 mm) =
min(0.75×2420 mm, 600 mm) = 600 mm. Τοποθετούνται ράβδοι σε απόσταση 530 mm.
• ελάχιστο ποσοστό οπλισμού διάτμησης ρw,min = 0.08√fck/fyk = 0.08√35/500 = 0.095%.
Τοποθετείται οπλισμός διάτμησης με ρw = 0.174% στη διαμήκη διεύθυνση και ρw = 0.107%
στην εγκάρσια.
Στο Σχήμα 7.61 φαίνεται ο οπλισμός στη βάση του βάθρου.
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Πίνακας 7.21 Εντάσεις για το σχεδιασμό της θεμελίωσης στη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού
Θέση
C0, C3
P1, P2

Περιβάλλουσα

Fx (kN)

Fy (kN)

Fz (kN)

Mx (kNm)

My (kNm)

Mz (kNm)

max Fx
max Fy
max My
max Mx

783
470
3625
1095

111
695
162
2624

4242
4124
15110
16394

329
2003
2070
33331

78
47
32494
10950

57
191
74
747

7.4.14 Ένταση σχεδιασμού της θεμελίωσης
7.4.14.1 Ένταση σχεδιασμού από την ανάλυση χρονοϊστορίας
Ο Πίνακας 7.21 περιέχει τις περιβάλλουσες των εντατικών μεγεθών για το σχεδιασμό της
θεμελίωσης με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρονοϊστορίας. Οι εντάσεις για το σχεδιασμό
της θεμελίωσης υπολογίζονται σύμφωνα με τα Εδάφια 7.6.3(4) και 5.8.2(2) στο Μέρος 2 του
Ευρωκώδικα 8 για τις γέφυρες με σεισμική μόνωση. Οι σεισμικές εντάσεις για το σχεδιασμό της
θεμελίωσης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης με την τιμή q = 1.5
που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό την υποδομής (δηλ. ουσιαστικά αντιστοιχεί σε q = 1).
Κρίσιμες για το σχεδιασμό της θεμελίωσης είναι οι περιβάλλουσες της μέγιστης και ελάχιστης
τέμνουσας δύναμης για το σχεδιασμό της θεμελίωσης του ακρόβαθρου και της μέγιστης και
ελάχιστης ροπής κάμψης για το σχεδιασμό της θεμελίωσης του βάθρου. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης για τη σεισμική κατάσταση σχεδιασμού αναφέρονται στη βάση των βάθρων P1, P2 και
στο μέσο της απόστασης μεταξύ των εφεδράνων στα ακρόβαθρα C0, C3 (δηλ. στη στάθμη των
εφεδράνων). Αυτές οι εντάσεις περιλαμβάνουν τις εντάσεις λόγω των μόνιμων δράσεων, καθώς και
τις εντάσεις που προκύπτουν από την τιμή συνδυασμού των φορτίων κυκλοφορίας και της
σεισμικής δράσης σχεδιασμού. Τα πρόσημα των δυνάμεων για το σχεδιασμό της θεμελίωσης
φαίνονται στο Σχήμα 7.37.

7.4.14.2 Σύγκριση με την «ισοδύναμη» στατική ανάλυση
Οι δυνάμεις και οι μετακινήσεις στα ακρόβαθρα και στη βάση των βάθρων που προκύπτουν από
την ανάλυση χρονοϊστορίας συγκρίνονται εδώ με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την
«ισοδύναμη» στατική ανάλυση. Από τα ΚΟΠΣ προκύπτουν τα πλέον δυσμενή αποτελέσματα όσον
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αφορά τις δυνάμεις στην υποδομή.
Πριν πραγματοποιηθεί αυτή η σύγκριση, είναι απαραίτητο να αναφερθούν κάποια ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των μονωτήρων τύπου FPS που επηρεάζουν τη σωστή εφαρμογή της
«ισοδύναμης» στατικής ανάλυσης:
• Η «ισοδύναμη» στατική ανάλυση λαμβάνει υπόψη την οριζόντια μετακίνηση σε μία μόνο
διεύθυνση τη φορά. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι η οριζόντια μετακίνηση του μονωτήρα FPS
σε μια διεύθυνση αναγκαστικά συνοδεύεται από ταυτόχρονη μετακίνηση στην κάθετη
διεύθυνση. Αυτό ισχύει επίσης για τη μέγιστη μετακίνηση dcd που υπολογίζεται από την
«ισοδύναμη» στατική ανάλυση. Προκειμένου να υπολογιστεί η κάθετη μετακίνηση που
συμβαίνει ταυτόχρονα με τη μέγιστη τιμή dcd, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα. Η
συμπεριφορά του μονωτήρα FPS είναι ίδια σε όλες τις διευθύνσεις και οι δύο συνιστώσες
της σεισμικής δύναμης θεωρούνται στατιστικά ανεξάρτητες αλλά με παρόμοιο περιεχόμενο
συχνοτήτων. Παρόλο που η τιμή-στόχος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα
χαρακτηριστικά των δύο οριζόντιων συνιστωσών της σεισμικής κίνησης, μια λογική
εκτίμηση της πιθανής τιμής της ταυτόχρονης μετακίνησης στην κάθετη διεύθυνση είναι
περίπου το 50% της μέγιστης μετακίνησης, δηλαδή 0.5dcd. Συνεπώς η ενεργός τιμή dcd,e της
μέγιστης μετακίνησης (μέτρο του διανύσματος της συνισταμένης των ταυτόχρονων κάθετων
μετακινήσεων) μπορεί να θεωρηθεί ίση με dcd,e ≈ 1.15dcd.
• Η αυξημένη τιμή dcd,e πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μέγιστων
δυνάμεων που μεταφέρονται μέσω του μονωτήρα σε οποιαδήποτε διεύθυνση, καθώς ο
μονωτήρας δε παρουσιάζει προτίμηση σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση μετακίνησης.
• Η κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής κίνησης επιδρά στη μεταβολή των δυνάμεων
τριβής του μονωτήρα. Η επίδραση εμφανίζει ταλάντωση μεταξύ περίπου ίσων θετικών και
αρνητικών τιμών και με μέση τιμή περίπου μηδέν. Παρατηρείται στους βρόχους υστέρησης
στα Σχήματα 7.56 έως 7.59 για κάποιες από τις σεισμικές κινήσεις που χρησιμοποιήθηκαν
(π.χ. EQ7 και EQ3). Η ταλάντωση αυτή παρατηρείται σε πολύ μικρότερες περιόδους από τις
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Πίνακας 7.22 Μετακινήσεις και συνολικές τέμνουσες δυνάμεις στα εφέδρανα του ακρόβαθρου στη
διαμήκη διεύθυνση σύμφωνα με τις δύο μεθόδους ανάλυσης

Ανάλυση χρονοϊστορίας
«Ισοδύναμη» στατική ανάλυση

Απαιτούμενη
μετακίνηση (mm)
407
419

Συνολική τέμνουσα στη
διαμήκη διεύθυνση (kN)
783
683

Συνολική τέμνουσα στην
εγκάρσια διεύθυνση (kN)
695
683

ιδιοπεριόδους της οριζόντιας κίνησης και αντιστοιχεί στις πολύ υψηλότερες συχνότητες που
περιλαμβάνει η κατακόρυφη συνιστώσα (βλ. τα ελαστικά φάσματα των δύο συνιστωσών).
Συνεπώς αυτή η επίδραση μπορεί να αγνοηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά τις μέγιστες
μετακινήσεις. Οι δυνάμεις υπολογίζονται με καλή προσέγγιση πολλαπλασιάζοντας τις
δυνάμεις τριβής με την τιμή 1.15 που υπολογίστηκε παραπάνω.
Στον Πίνακα 7.22 παρουσιάζεται η απαιτούμενη μετακίνηση των εφεδράνων στο ακρόβαθρο
και η συνολική τέμνουσα δύναμη στο ακρόβαθρο. Επίσης συγκρίνονται τα αποτελέσματα από την
ανάλυση χρονοϊστορίας με αυτά από την «ισοδύναμη» στατική ανάλυση (αφού πολλαπλασιαστούν
με 1.15, όπως εξηγήθηκε παραπάνω). Η απαιτούμενη μετακίνηση που προκύπτει από την
«ισοδύναμη» στατική ανάλυση είναι κατά 3% μεγαλύτερη από αυτήν που προκύπτει από την
ανάλυση χρονοϊστορίας. Η συνολική τέμνουσα από την «ισοδύναμη» στατική ανάλυση είναι κατά
13% μικρότερη στη διαμήκη διεύθυνση και κατά 3% μικρότερη στην εγκάρσια διεύθυνση σε σχέση
με την ανάλυση χρονοϊστορίας.
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