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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει κατασκευάσει 683 γέφυρες και τεχνικά έργα,
περιλαµβανοµένων διπλές γέφυρες, άνω διαβάσεις και κάτω διαβάσεις, τα οποία
χωρίζονται βάση των παρακάτω κριτηρίων:
•
Γέφυρες (ΓΕ) ονοµάζονται τα τεχνικά έργα ανοίγµατος µεγαλύτερου των 12m
που φέρουν την ΕΟ πάνω από εµπόδιο ή κάθετη οδό.
•
Άνω ∆ιαβάσεις (Α∆) ονοµάζονται τα τεχνικά έργα που φέρουν την κάθετη οδό
πάνω από την ΕΟ.
•
Κάτω ∆ιαβάσεις (Κ∆) ονοµάζονται τα τεχνικά έργα ανοίγµατος µεγαλύτερου
από 6µ και µικρότερου από 12m που φέρουν την ΕΟ πάνω από εµπόδιο.
Στο ∆ιάγραµµα 1-1 φαίνεται η κατανοµή γεφυρών και τεχνικών της οδού ανά
κατηγορία:
Αριθµός Τεχνικών ΕΟ ανά τύπο (br per type)

ΓΕ
Α∆
Κ∆
102
15%

364
53%

217
32%

∆ιάγραµµα 1-1: Γέφυρες και τεχνικά ανά κατηγορία της Ε.Ο.

Οι οπτικές επιθεωρήσεις των γεφυρών και τεχνικών της ΕΟ διενεργούνται σε τακτική
βάση, από τον Νοέµβριο 2005 έως σήµερα, από συνεργεία των 2, 3 ή 4 ατόµων, που
απαρτίζονται από συµβούλους και στελέχη της ΕΟΑΕ, µε σκοπό την αξιολόγηση της
δοµικής και λειτουργικής κατάστασής τους. Έχουν επιθεωρηθεί όλες οι γέφυρες και
τα τεχνικά της οδού, συνολικού µήκους περίπου 55.000µ, τουλάχιστον µία φορά το
καθένα, και όπου απαιτηθεί η επιθεώρηση επαναλαµβάνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες
της κάθε περίπτωσης.
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1.1

Κωδικοποίηση

1.1.1

Κωδικοποίηση Τεχνικών Εγνατίας Οδού

Για την διαχείριση της επιθεώρησης και της συντήρησης των γεφυρών και τεχνικών
της Ε.Ο., έγινε η κωδικοποίησή τους, ακολουθώντας το Γραµµικό Σύστηµα
Αναφοράς της Συντήρησης και Λειτουργίας (ΓΣΑ) της ΕΟΑΕ. Το σύστηµα αυτό έχει
δηµιουργηθεί για να καλύψει αποκλειστικά τις ανάγκες της εταιρίας και όχι των
χρηστών της. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι εύκολο στην χρήση του, ευέλικτο ώστε
να δέχεται πιθανές τροποποιήσεις και τέλος να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται µε
άλλα συστήµατα χιλιοµέτρησης που θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά στην Εγνατία
Οδό.
Για την ορθή εφαρµογή του πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. οι ανισόπεδοι κόµβοι του αυτοκινητοδρόµου να έχουν µονοσήµαντη αρίθµηση
και
2. να έχει καθοριστεί κωδικός αυτοκινητοδρόµου έως 3 χαρακτήρες (π.χ. η
Εγνατία Οδός κωδικοποιείται µε τον κωδικό Α2).
Στο ΓΣΑ κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού και των κλάδων των
ανισόπεδων κόµβων αντιµετωπίζεται ανεξάρτητα. Οι ανισόπεδοι κόµβοι της Εγνατίας
Οδού αριθµούνται κατά αύξοντα αριθµό από την Ηγουµενίτσα µε κατεύθυνση τους
Κήπους (ξεκινώντας από το 1 και καταλήγοντας στο 43). Το τµήµα ανάµεσα σε δύο
ανισόπεδους κόµβους ονοµάζεται τοµέας συντήρησης.

Χάρτης 1-1: Τµήµα της Ε.Ο. χωρισµένο σε τοµείς συντήρησης

Ο κωδικός κάθε τεχνικού έργου αποτελείται από την κατηγορία του τεχνικού (γέφυρα,
κάτω διάβαση και άνω διάβαση), τον αύξοντα αριθµό ανάλογα µε την θέση του
τεχνικού στον τοµέα συντήρησης και τον κωδικό των κόµβων που συναντάται
(αριθµείται µε αύξοντα αριθµό από δυτικά προς ανατολικά). Για τις γέφυρες
χρησιµοποιείται το πρόθεµα ΓΕ, για τις άνω διαβάσεις το Α∆ και τις κάτω διαβάσεις
το Κ∆.
Π.χ. Η Άνω ∆ιάβαση οδού Κ.Ο.4 είναι η τέταρτη γέφυρα που συναντάται στον τοµέα
συντήρησης 41_42 άρα θα ονοµαστεί Α∆04.41.42.
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ΓΕ08.41.42 και ΓΕ08.42.41

Α∆01.42.43

Α∆04.41.42

Α∆03.41.42

Α∆01.41.42

Κ∆02.41.42

Χάρτης 1-2: Ονοµασία τεχνικών σύµφωνα µε την κωδικοποίηση

1.1.2

Κωδικοποίηση Τεχνικών εκτός Εγνατίας Οδού

Και η κωδικοποίηση των γεφυρών και τεχνικών έργων εκτός Εγνατίας Οδού
ακολουθεί την γραµµική κωδικοποίηση µε βάση το σύστηµα που χρησιµοποιεί η
Εγνατία Οδός. Ο κωδικός του κάθε τεχνικού χρησιµοποιεί τον Κωδικό του Άξονα, ο
οποίος είναι µοναδικός για κάθε οδικό δίκτυο, προστίθεται σε αυτόν το κατάλληλο
πρόθεµα, ΓΕ για γέφυρες, Α∆ για άνω διαβάσεις και Κ∆ για κάτω διαβάσεις, και
τέλος προστίθεται ο αύξοντας αριθµός. Η κωδικοποίηση των παράλληλων γεφυρών
γίνεται βάση του διαχωρισµού της οδού σε δύο κλάδους, το νότιο και τον βόρειο,
προσθέτοντας στη γέφυρα του νότιου κλάδου ένα ν και του βόρειου κλάδου ένα β.
Έτσι, οι δύο παράλληλες γέφυρες αντιµετωπίζονται ανεξάρτητα, έχοντας διαφορετική
ονοµασία η κάθε µια.
Π.χ. Η Γέφυρα του ποταµού Βουραϊκού στον Νοµό Αχαΐας είναι το ένατο τεχνικό που
συναντάται στην Παλιά Εθνική Οδού 8 του ∆ευτερεύοντος Οδικού ∆ικτύου, από τα
Όρια του Νοµού Κορινθίας έως τον Περιφερειακό Πατρών (στην διασταύρωση µε την
οδό Χ3), και και ο κωδικός της είναι Π.Ε.Ο.8-ΓΕ09.

1.1.3

Κωδικοποίηση Στοιχείων Τεχνικών

Η κωδικοποίηση των στοιχείων της κατασκευής γίνεται βάση του διαχωρισµού της
οδού στους δύο κλάδους (άνοδος και κάθοδος).
Τα ακρόβαθρα του τεχνικού ονοµάζονται βάσει:
•
του κλάδου στον οποίο βρίσκονται, εφόσον υπάρχουν δύο παράλληλοι
κλάδοι, µε το αρχικό ∆ για το νότιο και Α για τον βόρειο κλάδο. ∆ιαφορετικά,
ονοµάζονται µόνο µε βάση:
•
την θέση τους στο τεχνικό, Α0 για το πρώτο (δυτικό) και Α1 για τον δεύτερο
(ανατολικό).
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ΑΑ0

ΑΑ1
Βόρειος κλάδος

ΓΕ08.42.41

Ηγουµενίτσα
(Νότια)

Νότιος κλάδος

∆Α0

Κήποι
(Βόρεια)

ΓΕ08.41.42

Σχήµα 1-1: Ονοµασία ακροβάθρων τεχνικού

∆Α1

Αντίστοιχα τα µεσόβαθρα κωδικοποιούνται βάσει:
•
του κλάδου στον οποίο βρίσκονται, εφόσον υπάρχουν δύο παράλληλοι
κλάδοι, µε το αρχικό ∆ για τον δεξιό και Α για τον αριστερό. ∆ιαφορετικά,
ονοµάζονται µόνο µε βάση:
•
την θέση τους στο τεχνικό, Μ1 για το πρώτο (δυτικότερο), Μ2 για το δεύτερο,
Μ3 για το τρίτο, και αντιστοίχως για όλα τα µεσόβαθρα που έχει το τεχνικό.

ΑΑ0

ΑΜ1

ΑΜ2

ΑΜ3

ΑΑ1
ΓΕ08.42.41

ΓΕ08.41.42
∆Α0

∆Μ1

∆Μ2

∆Μ3

Σχήµα 1-2: Ονοµασία µεσοβάθρων τεχνικού

∆Α1

Για την κωδικοποίηση των αρµών χρησιµοποιούνται:
•
το πρόθεµα ΑΡ (για τον ΑΡµό)
•
και ο αντίστοιχος κωδικός του ακροβάθρου ή µεσοβάθρου στην θέση του
οποίου βρίσκεται ο αρµός.

ΑΡ ΑΑ0

ΑΜ1

ΑΡ ΑΜ2

ΑΜ3

ΑΡ ΑΑ1
ΓΕ08.42.41

ΓΕ08.41.42
∆Μ3

∆Μ1
ΑΡ ∆Α0

ΑΡ ∆Μ2
Σχήµα 1-3: Ονοµασία αρµών τεχνικού

ΑΡ ∆Α1

Τ
α εφέδρανα ονοµάζονται βάσει:
•
της θέσης τους στο τεχνικό, χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό του
ακροβάθρου ή µεσοβάθρου όπου είναι τοποθετηµένα.
•
και της αρίθµησης της θέσης τους στο ακρόβαθρο ή µεσόβαθρο στο οποίο
βρίσκονται, ξεκινώντας µε 1 στο εφέδρανο που βρίσκεται προς το κέντρο της
γέφυρας
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ΑΑ0

ΑΜ2

ΑΜ1

ΑΜ3

ΑΑ1

ΑΑ0 2
ΑΑ0 1

ΑΑ1 2
ΑΑ1 1

∆Α0 1
∆Α0 2

∆Α1 1
∆Α1 2

∆Α0

∆Μ2

∆Μ1

∆Μ3

ΓΕ08.42.41

ΓΕ08.41.42
∆Α1

Σχήµα 1-4: Ονοµασία εφεδράνων τεχνικού

Για την κωδικοποίηση των ακροβάθρων και βάθρων των Άνω ∆ιαβάσεων
χρησιµοποιούνται:
•
ο κωδικός Α0 για το ακρόβαθρο που βρίσκεται στο νότιο κλάδο κυκλοφορίας
και Α1 για το ακρόβαθρο που βρίσκεται στο βόρειο κλάδο κυκλοφορίας.
•
Μ1 για το πρώτο (νότιο) µεσόβαθρο, Μ2 για το δεύτερο, Μ3 για το τρίτο, και
αντιστοίχως για όσα µεσόβαθρα έχει το τεχνικό.

Α∆03.41.42
Α0

Μ1

Μ2
Νότιος κλάδος

Α1

Βόρειος κλάδος

Σχήµα 1-5: Ονοµασία Ακροβάθρων και Βάθρων Άνω ∆ιαβάσεων

1.2

Οπτική Επιθεώρηση

Η περιοδική τακτική επιθεώρηση των γεφυρών και τεχνικών είναι απαραίτητη για την
αξιολόγηση της δοµικής και λειτουργικής κατάστασής τους, την έγκαιρη διάγνωση
βλαβών και την ορθή επιλογή της µεθόδου, της έκτασης και του χρόνου επισκευής
τους, πριν οι φθορές επηρεάσουν την ακεραιότητα των τεχνικών. Καθώς η ηλικία των
κατασκευασµένων γεφυρών και τεχνικών της Ε.Ο. µεγαλώνει, αυξάνεται η ανάγκη
και η απαίτηση για την αρχική και στη συνέχεια την τακτική επιθεώρησή τους.
Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τις σηµαντικές θέσεις των γεφυρών και τεχνικών που
πρέπει κατά προτεραιότητα να επιθεωρούνται οπτικώς ή/και µε την χρήση απλών
µετρητικών εργαλείων και οργάνων, ξεχωριστά ανά δοµικό στοιχείο, δοµικό τµήµα
και δοµικό τύπο γέφυρας της Ε.Ο. Βάσει τόσο της πολύτιµης εµπειρίας των
ευρηµάτων της οπτικής επιθεώρησης εκατοντάδων γεφυρών της Ε.Ο. όσο και βάσει
των οδηγιών άλλων εγχειριδίων οπτικής επιθεώρησης (7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28) περιγράφονται οι συνήθεις ενδείξεις
σηµαντικής φθοράς (µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα ευρήµατα της οπτικής
επιθεώρησης των γεφυρών και τεχνικών της ΕΟ και των τεχνικών του ΠΑΘΕ.).
Επίσης ακολούθως δίνονται τα καθήκοντα της οµάδας οπτικής επιθεώρησης
γεφυρών και τεχνικών της Ε.Ο, ο τρόπος προετοιµασίας της και η διαδικασία
επιθεώρησης, που πρέπει να τηρείται.
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1.2.1 Συνοπτική ∆ιεθνής Ανασκόπηση Συστηµάτων Οπτικής Επιθεώρησης και
Αξιολόγησης Γεφυρών
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα βασικά στοιχεία των συστηµάτων διαχείρισης και
αξιολόγησης γεφυρών βάσει της οπτικής επιθεώρησης τους, που είναι σε λειτουργία
σε αναπτυγµένες χώρες µε µεγάλα δίκτυα αυτοκινητοδρόµων.
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα βασικά στοιχεία των συστηµάτων διαχείρισης και αξιολόγησης γεφυρών που είναι σε λειτουργία σε αναπτυγµένες χώρες µε µεγάλα δίκτυα αυτοκινητοδρόµων.

Ιταλία

Γερµανία

Madrid
Regional
Road
network

Επιθεώρηση

Συχνότητα

γενική

3 µήνες/ ετησίως

κυρία

1-2-4 χρόνια

ειδική

όταν χρειάζεται

κυρία

6 χρόνια

στοιχειώδης

6-3 χρόνια

ειδική

όταν χρειάζεται

ρυθµιζόµενες
προϋποθέσεις

όταν χρειάζεται

τακτική

1-6 µήνες

κυρία-γενική

15-21-27 µήνες

κυρία-ειδική

5-7-9 χρόνια

ειδική

όταν χρειάζεται

κυρία

5 χρόνια

ειδική

όταν χρειάζεται

τακτική

1-6 χρόνια

κυρία

<6 χρόνια

ειδική

όταν χρειάζεται

επιφανειακή

ετησίως

γενική

2 χρόνια

κυρία

6 χρόνια

ειδική

όταν χρειάζεται

ετησίως

ετησίως

αξιολόγησης

3 χρόνια

λεπτοµερειακή

6 χρόνια

τακτική

3 µήνες

γενική

ετησίως

κυρία

<5 χρόνια

ειδική

όταν χρειάζεται

Ισπανία

State
General
Interest Road
network

∆ανία

Μεγ. Βρετανία

Γαλλία

Πολωνία

Περιγραφή Οπτικής Επιθεώρησης
Οπτική επιθεώρηση όλων των µελών της γέφυρας χωρίς την χρήση ειδικής διάταξης για
πρόσβαση. Γίνεται από εκπαιδευόµενους. Τα µέλη της γέφυρας βαθµολογούνται και τα
αποτελέσµατα καταγράφονται σε καθορισµένες φόρµες.
Εξέταση όλων των µελών της γέφυρας µε χρήση έκτακτης διάταξης (εφόσον είναι
απαραίτητη). Οι φθορές καταγράφονται για κάθε µέλος της κατασκευής.
Γίνεται µε την βοήθεια εξοπλισµού µε σκοπό να εντοπιστούν δυσλειτουργίες και ακανόνιστες
συµπεριφορές οι οποίες δεν εντοπίστηκαν στον οπτικό έλεγχο.
Εκτεταµένη επιθεώρηση κάθε µέλους, αξιολόγηση των φθορών σύµφωνα µε το RI-EBWPRUF και βαθµολόγηση της κατάστασης όλης της κατασκευής. Καθορισµός ενεργειών
συντήρησης, επιδιορθώσεων ή περαιτέρω ειδικών επιθεωρήσεων.
Οπτική επιθεώρηση κάθε µέλους χωρίς την χρήση οργάνων. Εξετάζονται οι φθορές που
εντοπίστηκαν στην κυρία επιθεώρηση.
Γίνεται ύστερα από κάποιο συµβάν, όπως σεισµός, φωτιά, ατύχηµα που θεωρείται ότι
επηρέασε την λειτουργία της κατασκευής.

Περιγραφή Συστήµατος Αξιολόγησης

BMS

Βιβλιογραφία

Λογισµικό

×
(αναπτύσσεται)

×

SQL

Το σύστηµα αξιολόγησης είναι συνδυασµός 5 παραµέτρων: της
έκτασης της φθοράς (1-4), της σοβαρότητας (0-2), της αναµενόµενης
εξέλιξης (0-2) και της επίδρασης στα άλλα µέλη της κατασκευής (02). Χρησιµοποιείται 100-βάθµια κλίµακα (0-100).

×
(αναπτύσσεται
GEOCISA BMS)

×

-

Το σύστηµα αξιολόγησης είναι συνδυασµός παραµέτρων: της
χαµηλότερης βαθµολογίας του στοιχείου της κατασκευής, της
σπουδαιότητας του στοιχείου στην κατασκευή, της σηµαντικότητας
της κατασκευής στο οδικό δίκτυο. Χρησιµοποιείται 65-βάθµια
κλίµακα (0-64).

×
(αναπτύσσεται
SGP 2000)

×

-

DANBRO
DANBRO+
DANBROweb

εγχειρίδιο επιθεώρησης

DELPHI

√

εγχειρίδιο συντήρησης

ειδικό λογισµικό

√

οδηγίες διαχείρισης

ORACLE

√
(CEDOM road
bridges
SMOK railway
bridges)

×

Χρησιµοποιείται 8-βάθµια κλίµακα αξιολόγησης (0-7)

Αξιολογείται η κατάσταση ολόκληρης της κατασκευής.

Μηχανικός και ηλεκτρικός εξοπλισµός χρησιµοποιείται, σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Οπτική επιθεώρηση από µη ειδικευµένο συνεργείο. Γενική συντήρηση (καθαρισµός, απλές
επιδιορθώσεις).
Οπτική επιθεώρηση από εξειδικευµένο συνεργείο. Συλλογή δεδοµένων από όλες της φθορές
και βαθµολόγηση της κατάστασης της γέφυρας. ∆εν χρησιµοποιείται έκτακτη διάταξη. Η
συχνότητα εξαρτάται από την σπουδαιότητα της οδού.
Εκτεταµένη οπτική επιθεώρηση από ειδικευµένο συνεργείο. Συλλογή δεδοµένων από όλες τις
φθορές και βαθµολόγηση της κατάστασης. Χρήση έκτακτης διάταξης εφόσον είναι απαραίτητη
(γερανός, ηλεκτρικές πλατφόρµες κτλ). Η συχνότητα εξαρτάται από την σπουδαιότητα της
οδού.
Εκτεταµένη οπτική επιθεώρηση και NDT, δειγµατοληψία, ανάλυση από ειδικευµένο
συνεργείο. Λεπτοµερής αξιολόγηση της γέφυρας.
Οπτική επιθεώρηση από ειδικευµένο συνεργείο. Συλλογή δεδοµένων από όλες της φθορές και
βαθµολόγηση της κατάστασης. ∆εν χρησιµοποιείται έκτακτη διάταξη.
Εκτεταµένη οπτική επιθεώρηση και NDT, δειγµατοληψία, ανάλυση από ειδικευµένο
συνεργείο. Λεπτοµερής αξιολόγηση της γέφυρας
Οπτική επιθεώρηση, αξιολόγηση των 13 βασικών µελών της γέφυρας. Καταγραφή στοιχείων
για συντήρηση, καθαρισµό, επιδιόρθωση ή επιπλέον επιθεωρήσεις.
Εκτεταµένη οπτική επιθεώρηση που καταλήγει σε συστάσεις για ειδικές επιθεωρήσεις
(µέθοδος, επιφάνεια, τύπος δείγµατος)
Οπτική επιθεώρηση, NDT-testing, µε σκοπό την εύρεση της αιτίας και της εξάπλωσης της
φθοράς και προτάσεις για τις ενέργειες που θα γίνουν.
Πρόχειρη εξέταση των προφανών φθορών που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχηµα ή σε
υψηλού κόστους συντήρηση. Γίνεται από το έδαφος ή το κατάστρωµα.
Οπτική επιθεώρηση όλων των µελών της γέφυρας χωρίς τη χρήση ειδικής διάταξης για
πρόσβαση. Γίνεται το πολύ 2 χρόνια µετά την τελευταία γενική ή κυρία επιθεώρηση.
Κοντινή εξέταση όλων των µελών της γέφυρας µε την χρήση κάθε δυνατού µέσου πρόσβασης.
Γίνεται κάθε 6 χρόνια ή κάθε 10 για µικρής σηµασίας κατασκευές. Σε καινούριες κατασκευές
πραγµατοποιείται ένα µήνα πριν την παράδοση της οδού στην κυκλοφορία.
Εξέταση συγκεκριµένων περιοχών ή ανησυχητικών φθορών. Εξετάζεται κάποιο συγκεκριµένο
πρόβληµα που συναντήθηκε στην γέφυρα κατά την επιθεώρηση ή σε κάποια παρόµοια
κατασκευή.
Εξακρίβωση της κατάστασης της γέφυρας, παρατήρηση προβληµάτων και αλλαγών.
Εάν έχει πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής επιθεώρηση κατά την διάρκεια του έτους, γίνεται
αξιολόγηση της γέφυρας βάση της λεπτοµερούς αναφοράς.
Εάν όχι, αξιολογείται η γέφυρα έπειτα από επιθεώρηση µε την µέθοδο IQOA και καταγράφεται
η αναφορά σε καθορισµένη φόρµα.
Λεπτοµερής καταγραφή της κατάστασης της γέφυρας από ειδικευµένο µηχανικό.
Σκοπός της επιθεώρησης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης της γέφυρας. ∆ιαπιστώνεται η
αναγκαιότητα για γενική επιθεώρηση της γέφυρας ή για κύρια επιθεώρηση των µελών της.
Σκοπός είναι η αξιολόγηση της κατάστασης της γέφυρας και η καταγραφεί κάθε αλλαγής που
υπέστη η κατασκευή κατά την λειτουργία της. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται από
εξειδικευµένο συνεργείο.
Σκοπός είναι η αξιολόγηση της κατάστασης της γέφυρας και η καταγραφεί κάθε αλλαγής που
υπέστη η κατασκευή κατά την λειτουργία της. Η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται από
εξειδικευµένο συνεργείο.
Γίνεται όταν κριθεί απαραίτητο από τις προηγούµενες επιθεωρήσεις ή έπειτα από κάποιο
ατύχηµα (πληµµύρα, φωτιά κτλ). Σκοπός είναι η εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας της
γέφυρας και τυχόν επιδιορθώσεις. Η επιθεώρηση γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο και την
χρήση εξοπλισµού.

Η αξιολόγηση της κατασκευής προκύπτει από την χωριστή
βαθµολογία κάθε µέλους της, οργανωµένα σε 12 βασικές οµάδες.
Κάθε οµάδα βαθµολογείται µε 6-βάθµια κλίµακα (5-0). Η
κατάσταση της γέφυρας υπολογίζεται από τον µέσο όρο της
βαθµολογίας κάθε µέλους. Η αξιολόγηση γίνεται µε εµπειρικό τρόπο
καθώς δεν υπάρχουν επίσηµα εγχειρίδια.
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γενική

1-2 χρόνια

κυρία

5 χρόνια

Νορβηγία
ειδική

Σλοβενία

Βέλγιο

Κροατία

Φιλανδία

Ιρλανδία

Πορτογαλία

Σουηδία

όταν χρειάζεται

τακτική

2 χρόνια

ΗΠΑ
έκτακτη

όταν χρειάζεται

λεπτοµερειακή
ειδική

2 χρόνια

Alabama

τακτική

2 χρόνια

Indiana

τακτική

2 χρόνια

τακτική
ειδική
κύρια
τακτική

2 χρόνια
όταν χρειάζεται
2 χρόνια
2 χρόνια

κυρία

5 χρόνια

τακτική

2 χρόνια

κυρία

όταν χρειάζεται

τακτική

2 χρόνια

κυρία

6-12 µήνες

τακτική
κυρία
τακτική
κυρία
αρχική

2 χρόνια
ετησίως
2 χρόνια
ετησίως

τακτική

2 χρόνια

Pennsylvania
Καλιφόρνια

Florida

Illinois

NY State
Βόρεια Καρολίνα
Τέξας

Εξονυχιστική έρευνα κάθε βλάβης, κίνησης και/ ή φθοράς που παρατηρήθηκαν κατά την
διάρκεια άλλων επιθεωρήσεων.

Η αξιολόγηση της γέφυρας βασίζεται στην βαθµολογία των
στοιχείων της. Τα στοιχεία έχουν κατηγοριοποιηθεί: αρµοί,
εφέδρανα,
αποχετευτικό
σύστηµα,
στηθαία,
πεζοδρόµια,
στεγανωτική µεµβράνη, ανωδοµή, µεσόβαθρα, ακρόβαθρα κτλ.
Χρησιµοποιείται αριθµητική 5-βάθµια κλίµακα για την βαθµολογία
της φθοράς ώστε να αξιολογηθεί το µέγεθος της, να κριθεί εάν
απαιτείται συντήρηση και πόσο σύντοµα. Η επίπτωση της φθοράς
στην γέφυρα περιγράφεται από γραµµατικό κώδικα (4-βάθµιας
κλίµακας) ώστε να καθοριστούν οι συνέπειές της στην κατασκευή,
στον χρήστη και στο περιβάλλον.

τακτική
γενική
ειδική
τακτική
γενική
ειδική
τακτική
γενική
ειδική
τακτική
γενική
ειδική
τακτική
γενική
ειδική
τακτική
γενική
ειδική
τακτική
γενική
ειδική
αρχική

North Carolina

Σκοπός είναι ο οπτικός έλεγχος για τυχόν φθορές που επηρεάζουν τη λειτουργία της
κατασκευής, χωρίς τη χρήση εξοπλισµού.
Οπτική επιθεώρηση µε σκοπός την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας της γέφυρας µε τη
χρήση απαραίτητου εξοπλισµού, τον καθορισµό απαραίτητων ενεργειών συντήρησης και την
εκτίµηση του κόστους αυτών των ενεργειών.

Σκοπός είναι η δηµιουργία αρχείου δεδοµένων της κατασκευής και εντοπισµός προβληµάτων
της.
Σκοπός είναι η εξακρίβωση όποιων αλλαγών από την αρχική επιθεώρηση και η επιβεβαίωση
ότι η κατασκευή λειτουργεί κανονικά. Γίνεται οπτικά µε τη χρήση εξοπλισµού µόνο για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε αναφορές µε φωτογραφίες
των φθορών και προτάσεις για τη συντήρησή τους.
Η έκτακτη επιθεώρηση γίνεται σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής καταστροφής ή ατυχήµατος.
Απαραίτητος είναι ο έλεγχος των θεµελίων.
Οπτική επιθεώρηση κάθε µέλους, µε τη χρήση εξοπλισµού για εύκολη πρόσβαση, και διακοπεί
της κίνησης όταν είναι απαραίτητο.
Σκοπός είναι η εξακρίβωση συγκεκριµένων προβληµάτων, όπως καθίζηση ή υποσκαφή
θεµελίων, από εξειδικευµένο συνεργείο.

NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.
PONTIS - Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας χωριστά ανάλογα
µε την σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς τους.

NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.

√

εγχειρίδιο επιθεώρησης

√

αναφορές

√

εγχειρίδιο επιθεώρησης

POWER BUILDER

√

εγχειρίδιο επιθεώρησης

DELPHI

√
(repair index)

εγχειρίδιο επιθεώρησης

ORACLE

×

×

-

√

εγχειρίδιο επιθεώρησης

√
(SAFERBO)

εγχειρίδιο επιθεώρησης

ειδικό λογισµικό

√
(BRIDGIT)

εγχειρίδιο επιθεώρησης

SQL

√
(ABIMS)
√
(INPOT)
√

ORACLE

εγχειρίδιο επιθεώρησης

εγχειρίδιο επιθεώρησης

√
PONTIS – HEALTH INDEX Αξιολογούνται τα στοιχεία της
γέφυρας χωριστά ανάλογα µε την σοβαρότητα και την έκταση της
φθοράς τους.
NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.
PONTIS - Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας χωριστά ανάλογα
µε την σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς τους.
NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.
PONTIS (MMIS, ISIS) - Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας
χωριστά ανάλογα µε την σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς
τους.
10-βάθµια κλίµακα (0-9)
NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.
9-βάθµια κλίµακα (1-9)

√

εγχειρίδιο επιθεώρησης

√ (BMIS)

εγχειρίδιο επιθεώρησης

√

εγχειρίδιο επιθεώρησης

√
(NYSDOT BMS)

εγχειρίδιο επιθεώρησης

Sybase SQL

Sybase SQL

NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας
Σκοπός είναι η δηµιουργία αρχείου δεδοµένων της κατασκευής και εντοπισµός προβληµάτων
Σκοπός είναι η εξακρίβωση όποιων αλλαγών από την αρχική επιθεώρηση και η επιβεβαίωση

NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας. PONTIS Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας χωριστά ανάλογα µε την

×
(αναπτύσσεται)

εγχειρίδιο επιθεώρησης
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έκτακτη

όταν χρειάζεται

λεπτοµερειακή

Μινεσότα

ειδική

2 χρόνια

τακτική

2 χρόνια

ότι η κατασκευή λειτουργεί κανονικά. Γίνεται οπτικά µε τη χρήση εξοπλισµού µόνο για τη
διευκόλυνση της πρόσβασης. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε αναφορές µε φωτογραφίες
των φθορών και προτάσεις για τη συντήρησή τους.
Η έκτακτη επιθεώρηση γίνεται σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής καταστροφής ή ατυχήµατος.
Απαραίτητος είναι ο έλεγχος των θεµελίων.
Οπτική επιθεώρηση κάθε µέλους, µε τη χρήση εξοπλισµού για εύκολη πρόσβαση, και διακοπεί
της κίνησης όταν είναι απαραίτητο.
Σκοπός είναι η εξακρίβωση συγκεκριµένων προβληµάτων, όπως καθίζηση ή υποσκαφή
θεµελίων, από εξειδικευµένο συνεργείο.

σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς τους.
10-βάθµια κλίµακα (0-9)

NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.
PONTIS - Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας χωριστά ανάλογα
µε την σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς τους.
NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.
PONTIS - Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας χωριστά ανάλογα
µε την σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς τους.

Ουάσιγκτον State

3-βάθµια / 5-βάθµια κλίµακα

Λουιζιάνα

√

FoxPro/ Visual
FoxPro

√
(BRIDGIT)

FoxPro/ Visual
FoxPro
εγχειρίδιο επιθεώρησης
εγχειρίδιο επιθεώρησης

Ohio
NBI - Περιγράφει την γενική κατάσταση της γέφυρας.
PONTIS - Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας χωριστά ανάλογα
µε την σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς τους.

Oregon

εγχειρίδιο επιθεώρησης
√
(BAMS, BIS)

Αυστραλία

Ταυλάνδη

Sybase SQL

√
(BRIDGIT)

PONTIS - Αξιολογούνται τα στοιχεία της γέφυρας χωριστά ανάλογα
µε την σοβαρότητα και την έκταση της φθοράς τους.

Idaho

εγχειρίδιο επιθεώρησης

καθηµερινή
τακτική
ειδική
έκτακτη

όταν χρειάζεται
όταν χρειάζεται

Οπτικός έλεγχος της κατάσταση µέσα από όχηµα.
Εκτεταµένος έλεγχος των φθορών µε την χρήση εξοπλισµού.
Λεπτοµερής επιθεώρηση όπου σηµειώθηκε ότι είναι απαραίτητη στην τακτική επιθεώρηση.
Γίνεται σε περιπτώσεις έκτακτου συµβάντος όπως ατύχηµα ή φυσική καταστροφή.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 4-βάθµια κλίµακα (A-D) και εξαρτάται
από την σοβαρότητα της φθοράς.

NBI - Η κατάσταση της γέφυρας περιγράφεται µε µια γενική βαθµολογία. Αυτό το σύστηµα βαθµολόγησης αναπτύχθηκε από την Federal Highway Administration (FHWA) και περιγράφεται στο “FHWA Recording and
Coding Guide for the Structure Inventory and Appraisal of the Nation’s Bridges”. Χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του “Bridge Sufficiency Rating” το οποίο καθορίζει την προτεραιότητα για αποκατάσταση και
αντικατάσταση των γεφυρών βάσει της σοβαρότητας της φθοράς ή της λειτουργικής ανεπάρκειας, διαδικασία που έχει ενσωµατωθεί σε αλγόριθµο της Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων Γεφυρών και παράγει
αυτόµατα τους δείκτες επάρκειες για όλες τις γέφυρες που καταγράφονται και βαθµολογούνται στην Ηλ. Βάση ( Εργασία 8.3)
PONTIS - Η γέφυρα χωρίζεται σε επιµέρους δοµικά στοιχεία τα οποία βαθµολογούνται χωριστά βάσει της σοβαρότητας και της έκτασης της φθοράς. Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε από την American Association of
State Highway and Transportation Officials (AASHTO) και περιγράφεται στο “AASHTO Guide for Commonly Recognised (CoRe) Structural Elements”. Το σύστηµα παρέχει δεδοµένα στο Bridge Management System
(BMS) που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των ενεργειών συντήρησης µε βάση οικονοµικά κριτήρια. Το PONTIS χρησιµοποιείται σε 39 πολιτείες.
BRIDGIT - Το σύστηµα αυτό συλλέγει τις βέλτιστες ενέργειες από ένα σύνολο επιλογών (βάση οικονοµικών κριτηρίων) για κάθε δράση που χρειάζεται ώστε να επιτύχει τα επιθυµητά επίπεδα λειτουργίας µέσα στα
οικονοµικά όρια και να καθορίσει τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις. Το σύστηµα καθορίζεται από ένα µοντέλο αναλυτικών δεδοµένων για να αξιολογήσει την κατάσταση της γέφυρας, να προσδιορίσει την
διαχείριση των οικονοµικών µε τον βέλτιστο τρόπο σε εθνικό επίπεδο, να προτείνει ενέργειες, και να ορίσει προτεραιότητες στην συντήρηση και ενέργειες αποκατάστασης.
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1.2.2

Καθήκοντα Οµάδας Επιθεώρησης Γεφυρών

Υπάρχουν τα ακόλουθα βασικά καθήκοντα της οµάδας επιθεώρησης γεφυρών
•
Οργάνωση της οπτικής επιθεώρησης.
•
Προετοιµασία για την οπτική επιθεώρηση.
•
Οπτική επιθεώρηση.
•
Σύνταξη αναφορών οπτικής επιθεώρησης.
•
Αξιολόγηση δοµικής και λειτουργικής κατάστασης βάσει ευρηµάτων οπτικής
επιθεώρησης.
•
Ενηµέρωση ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων Γεφυρών (BRIDGE) µε τις
αξιολογήσεις κατάστασης δοµικών τµηµάτων και οποιεσδήποτε αποκλίσεις
(διαστάσεις δοµικών στοιχείων, τύπος εφεδράνων κ.α.) της κατασκευασµένης
γέφυρας από τα σχέδια της µελέτης ή του µητρώου του έργου.
•
Αναγνώριση θέσεων δοµικών στοιχείων που χρήζουν επισκευής και
συντήρησης και πρόταση πρόσθετων καταστροφικών και µη καταστροφικών
ελέγχων.
•
Πρόταση ενεργειών τακτικής συντήρησης (τύπος ενέργειας, κόστος, έκταση)

1.2.3

Οργάνωση της Επιθεώρησης

Με σκοπό η επιθεώρηση να είναι οργανωµένη και συστηµατική, απαιτείται η
κατάλληλη προετοιµασία, και η κατάστρωση σχεδίου επιθεώρησης. Ο σχεδιασµός
της επιθεώρησης είναι απαραίτητος για να είναι πλήρης, αποδοτική και ωφέλιµη η
επιθεώρηση.
Βασικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο σχέδιο επιθεώρησης:
•
Καθορισµός περιοχής επιθεώρησης
•
Προσδιορισµός συγκεκριµένων τεχνικών προς επιθεώρηση
•
Καθορισµός της σειράς επιθεώρησης
•
Χρονοδιάγραµµα

1.2.4

Προετοιµασία Επιθεώρησης

Η προετοιµασία αποτελεί προτεραιότητα του επιθεωρητή, περιλαµβάνει την
προετοιµασία των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισµού, την ανασκόπηση των
κατασκευαστικών αρχείων της γέφυρας (Σχέδια και Τεχνική Έκθεση µητρώου του
έργου ή/και µελέτης). Η επιτυχία της επιθεώρησης εξαρτάται κυρίως από την καλή
προετοιµασία της.
Οι σηµαντικότερες διαδικασίες προετοιµασίας της αρχικής επιθεώρησης είναι:
•
Ανασκόπηση της µελέτης της γέφυρας (σχέδια και τεύχη)
•
Ενηµέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για τη συγκεκριµένη γέφυρα
(αρχική οπτική επιθεώρηση)
•
Αναγνώριση του τύπου των επιµέρους δοµικών στοιχείων της γέφυρας
(τύπος αρµών, εφεδράνων, κ.λ.π.)
•
Σηµειώσεις, εκτύπωση του κατάλληλου τυποποιηµένου εντύπου
επιθεώρησης (Εικ. 14) και αποσπασµάτων των βασικών κατασκευαστικών
σχεδίων (όψη, κάτοψη, τοµή, αρµοί, εφέδρανα, προένταση).
•
Εκτίµηση των µέσων που θα απαιτηθούν για πρόσβαση (γερανός µε
βραχίονα -πλατφόρµα από το κατάστρωµα, τηλεσκοπικός γερανός από κάτω,
ύψος σκάλας, κ.λ.π.)
•
Επιλογή εργαλείων και εξοπλισµού
Τα συχνότερα χρησιµοποιούµενα εργαλεία και εξοπλισµός είναι:
•
Αλφάδι (µικρό και µεγάλο)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αλφάδι laser
Γωνιόµετρο
Αποστασιόµετρο laser
Σφυρί (όλοι οι τύποι)
Καλέµι
Μετροταινία
Σκάλες τηλεσκοπικές (ιµάντες στερέωσης)
Κοµπάσο – διαβήτης µέτρησης παραµόρφωσης εφεδράνων
Παχύµετρο
Ρωγµόµετρο
Υγρό διάλυµα φαινολοφθαλεΐνης (έλεγχος ενανθράκωσης)

Τα χρησιµοποιούµενα όργανα είναι:
•
Κρουσίµετρο SCHMIDT
•
Συσκευή µέτρησης υπερήχων
•
Συσκευή ανίχνευσης θέσης και διαµέτρου ράβδων οπλισµού.
•
Συσκευής µέτρησης ηλεκτρικής αγωγιµότητας
•
Καροταρία
•
Εξοµαλυντής επιφάνειας σκυροδέµατος
•
Φωτογραφική µηχανή
•
Κυάλια
•
•

1.2.5

Ενηµέρωση για ενέργειες που έχουν γίνει στη γέφυρα (επιδιόρθωση
αρµού, αντικατάσταση εφεδράνου κ.λ.π.)
Προετοιµασία ασφαλούς διεξαγωγής της επιθεώρησης

∆ιαδικασία Επιθεώρησης

Η διαδικασία της οπτικής επιθεώρησης περιλαµβάνει την αναλυτική εξέταση κάθε
στοιχείου της κατασκευής.
Η κατασκευή χωρίζεται σε 6 δοµικά τµήµατα:
•
υποδοµή
•
ανωδοµή
•
θεµελίωση
•
επιφάνεια κύλισης
•
αρµοί και
•
εφέδρανα
Τα δοµικά τµήµατα αποτελούνται από τα παρακάτω δοµικά στοιχεία:
• Υποδοµή
1
Στύλος βάθρου Οπλισµένου Σκυροδέµατος
2
Κοίλο βάθρο Οπλισµένου Σκυροδέµατος
3
Τοίχωµα βάθρου Οπλισµένου Σκυροδέµατος
4
Τοίχωµα Βάθρου Άοπλου Σκυροδέµατος
5
Πέδιλο βάθρων Οπλισµένου Σκυροδέµατος
6
Πάσσαλος Οπλισµένου σκυροδέµατος
7
Φρέαρ θεµελίωσης βάθρου Οπλισµένου σκυροδέµατος*
8
Κεφαλόδεσµος πασσάλων Οπλισµένου Σκυροδέµατος
9
Κεφαλόδεσµος/ δοκός έδρασης βάθρου Οπλισµένου Σκυροδέµατος
10
Κεφαλόδεσµος/ δοκός έδρασης βάθρου Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
11
Τοίχοι αντεπιστροφής ακροβάθρου
12
Λίθινο τοιχωµατικό βάθρο
• Συσκευές στήριξης / ανάσχεσης / απόσβεσης ανωδοµής
13
Ελαστοµερές εφέδρανο
14
Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο σταθερό (χαµηλής απόσβεσης 5%)
15
Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο σταθερό (µέσης/υψηλής απόσβεσης 10-15%)
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49
50
51
52

Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο ολίσθησης
Εφέδρανο εγκιβωτισµένου ελαστικού
Σταθερό/ κινητό µεταλλικό εφέδρανο
∆ιατµητικός σύνδεσµος
Υδραυλικός αποσβεστήρας
Εφέδρανο ελαστοµεταλλικό µε πυρήνα µολύβδου
Ανωδοµή
Πλακοδοκός Οπλισµένου Σκυροδέµατος
Πλακοδοκός Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
∆ιαδοκίδα οπλισµένου σκυροδέµατος
∆ιαδοκίδα προεντεταµένου σκυροδέµατος
Πλάκα συµπαγής οπλισµένου σκυροδέµατος
Πλάκα µε κενά οπλισµένου σκυροδέµατος
Πλάκα συµπαγής προεντεταµένου σκυροδέµατος
Πλάκα µε κενά προεντεταµένου σκυροδέµατος
Κιβωτιοειδής ∆οκός Οπλισµένου Σκυροδέµατος
Κιβωτιοειδής ∆οκός Προεντεταµένου Σκυροδέµατος
Τόξο οπλισµένου σκυροδέµατος
Ορθοστάτης τόξου οπλισµένου σκυροδέµατος
Τοιχωµατικοί κορµοί τόξου οπλισµένου σκυροδέµατος
Μεταλλική δοκός
Μεταλλική εγκάρσια δοκός (τραβέρσα)
Τόξο λίθινο
Στοιχεία Επιφάνειας κύλισης
Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός
Αρµός έγχυτης ασφαλτικής µαστίχης
Μεταλλικός οδοντωτός αρµός
Αρµός modular
Στηθαία από Οπλισµένο Σκυρόδεµα
Στηθαία µεταλλικά
Πεζοδρόµιο από οπλισµένο σκυρόδεµα
Στεγανωτική στρώση Ασφαλτόπανου
Στεγανωτική στρώση χυτή (ακρυλική)
Στεγανωτική στρώση χυτή (ISOTON)
Ασφαλτικές στρώσεις οδοστρώµατος
Μεταβατικά επιχώµατα γέφυρας
Πλάκα πρόσβασης από Οπλισµένο Σκυρόδεµα
Φορέας πρόσβασης από Οπλισµένο Σκυρόδεµα
Πτερυγότοιχος από Οπλισµένο Σκυρόδεµα
Τοίχος Οπλισµένης γης

1.2.6

Προσβασιµότητα

16
17
18
19
20
21
•
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
•
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
•

Το πρόγραµµα των επιθεωρήσεων καθορίζεται από την προσβασιµότητά τους για
επιθεώρηση. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατή η πρόσβαση στα µέλη της
κατασκευής (µε έκτακτη διάταξη (σκάλα) ή χωρίς) γίνεται κύρια εξ’επαφής
επιθεώρηση (οπτική-κυρία). Στην περίπτωση που για τµήµα της γέφυρας δεν
υπάρχει προσβασιµότητα, περιοριζόµαστε σε επιφανειακή επιθεώρηση (στοιχειώδης
– routine inspection).
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1.2.7

Είδη και συχνότητα Επιθεώρησης

α) Κύρια Επιθεώρηση
Στην κύρια επιθεώρηση τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής εξετάζονται
εξ’επαφής ή σε απόσταση µικρότερη του ενός (1) µέτρου, από εξειδικευµένο
συνεργείο, µε ή χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισµού πρόσβασης. Οι φθορές
και τα προβλήµατα που συναντώνται καταγράφονται σε προκαθορισµένα
έντυπα (φόρµες). Εντοπίζονται οι τυχόν φθορές των τεχνικών ανά δοµικό
τµήµα (ανωδοµή, υποδοµή, εφέδρανα, κτλ) και σηµειώνονται ο τύπος της
φθοράς, η ακριβής θέση της, η έκταση και η σοβαρότητά της. Η κύρια
επιθεώρηση γίνεται για τα µεγάλα τεχνικά (γέφυρες και άνω διαβάσεις) κάθε
δύο χρόνια ενώ για µικρότερα τεχνικά (κάτω διαβάσεις) µπορεί να γίνεται
κάθε πέντε χρόνια.

β) Επιφανειακή στοιχειώδης επιθεώρηση
Κατά την επιφανειακή επιθεώρηση εξετάζονται τα στοιχεία της γέφυρας χωρίς
τη χρήση εξοπλισµού πρόσβασης και εντοπίζονται εξ’αποστάσεως (όπου
αυτό είναι δυνατόν και οπτικώς αντιληπτό) οι φθορές. Η επιφανειακή
στοιχειώδης επιθεώρηση πρέπει να γίνεται µία τουλάχιστον φορά τον χρόνο.

1.2.8

•

•

Καταγραφή παρατηρήσεων - ευρηµάτων κατά την οπτική επιθεώρηση
Οι βασικές δραστηριότητες της οπτικής επιθεώρησης γεφυρών και τεχνικών
περιλαµβάνουν:
Επιθεώρηση της ανωδοµής για (ενδεικτικά):
Φθορές
επιφάνειας
κύλισης:
λακκούβες,
ανακλαστικές
ρωγµές,
τροχαυλάκωση, φθορά επιδιορθωµένων τµηµάτων.
Ρηγµατώσεις: κατακόρυφες, λοξές, εγκάρσιες και διαµήκεις ρωγµές
δοκών/κιβωτίου, ρωγµές κάτω παρειάς πλάκας.
Φθορές σκυροδέµατος: αποχρωµατισµός, εξάνθηση, αποφλοίωση, διόγκωση,
έκθεση/διάβρωση οπλισµού.
Αποστράγγιση/ αποχέτευση & προβλήµατα υγρασίας, στεγανότητα αρµού,
στεγανότητα φρεατίων, διαρροή κατακόρυφων σωλήνων, διαρροή
συλλεκτήριου αγωγού, ενδείξεις αστοχίας στεγάνωσης.
Προσκρούσεις: απώλεια σκυροδέµατος,
έκθεση οπλισµού, οξείδωση
οπλισµού
Επιθεώρηση της υποδοµής για (ενδεικτικά):
Φθορές
σκυροδέµατος: αποχρωµατισµός, εξάνθηση, αποφλοίωση,
διόγκωση, έκθεση/διάβρωση οπλισµού.
Ρηγµατώσεις σκυροδέµατος: οριζόντιες ρωγµές βάσης/κεφαλής βάθρου,
λοξές ρωγµές βάσης/κεφαλής βάθρου, ρωγµές κατακόρυφες τοίχων
(ακροβάθρων),ρωγµές οριζόντιες τοίχων (ακροβάθρων).
Αποστράγγιση/αποχέτευση & προβλήµατα υγρασίας – ∆ιάβρωση
επιχωµάτων:
προβληµατική
αποχέτευση
γαλαρίας
επιθεώρησης,
προβληµατική τελική απορροή συστήµατος αποχέτευσης,(διάβρωση
µεταβατικού επιχώµατος).
Υποσκαφή:
υποσκαφή
επιφανειακών
θεµελίων,
υποσκαφή
πασσαλοθεµελιώσεων, πασσαλοδέσµου, πάσσαλων.
Καθιζήσεις/ στροφές: καθίζηση ακροβάθρων, καθίζηση τοίχων αντιστήριξης,
στροφή ακροβάθρων, στροφή τοίχων αντιστήριξης, καθίζηση/στροφή βάθρων,
καθίζηση µεταβατικών επιχωµάτων.
Προσκρούσεις: απώλεια σκυροδέµατος, έκθεση οπλισµού, οξείδωση
οπλισµού
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∆ιευθέτηση/ υδραυλική επάρκεια: ενδείξεις υδραυλικής ανεπάρκειας, φθορές
πρανών ρέµατος (πριν µετά), φθορές υδρ. προστασίας βάθρων, απουσία
µέτρων προστασίας/διευθέτησης,. διάβρωση από ροή ρέµατος – ποταµού
•
Επιθεώρηση των αρµών για (ενδεικτικά):
µέτρηση του (ελαστικού, ελαστικό+κονίαµα πλήρωσης, διάκενο), εντοπισµό
φθορών µεταβατικής λωρίδας (ρωγµές, αποκόλληση, θραύση, χαλάρωση),
φθορών ελαστικού, φθορές υλικού σφράγισης οπών, κακή τοποθέτηση,
στεγανότητα (διαρροή).
•
Επιθεώρηση των εφεδράνων για (ενδεικτικά):
µέτρηση κατακόρυφων παραµορφώσεων, οριζόντων παραµορφώσεων,
πλάτος, µήκος, διαµήκη παραµόρφωση, εγκάρσια παραµόρφωση, έντονη
πλευρική διόγκωση, ρωγµές ή σχισίµατα ελαστοµερούς, αποκάλυψη
ενσωµατωµένων πλακών, φθορές αντιδιαβρωτικής προστασίας, φθορές
συστηµάτων αγκύρωσης, φθορές πλακών αγκύρωσης, µη απρόσκοπτη
λειτουργία επιφάνειας ολίσθησης λόγω φερτών υλικών, λανθασµένη
τοποθέτηση κατά την κατασκευή.
•
Μετρήσεις µε όργανα (κρουσίµετρο, υπερηχόµετρο)
Κρουσιµετρήσεις για την εκτίµηση της επιφανειακής κυρίως αντοχής του
σκυροδέµατος στα ακρόβαθρα, τα µεσόβαθρα και τον φορέα της γέφυρας. Οι
επί τόπου τιµές που λαµβάνονται από το κρουσίµετρο, δεν αντιπροσωπεύουν
την πραγµατική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος, αλλά απαιτείται να γίνουν
αναγωγές βάση κατάλληλων διαγραµµάτων σε αντοχή κυβικού δοκιµίου
πλευράς 150mmx150mm ή 200mmx200mm.
Υπερηχοµετρήσεις για τον έµµεσο προσδιορισµό του µέτρου ελαστικότητας
του σκυροδέµατος και τον εντοπισµό βάθους ρωγµών του σκυροδέµατος µε
την µέθοδο της µέτρηση της ταχύτητας µετάδοσης των υπερήχων.
Καταγράφεται η θέση και η έκταση της κάθε φθοράς καθώς και η σπουδαιότητα της
στο “Έντυπο οπτικής επιθεώρησης” γεφυρών - άνω διαβάσεων και κάτω διαβάσεων
που δίνεται στο παράρτηµα Β.2.

1.2.9

Σύνταξη Αναφορών – Αποτελέσµατα Οπτικής Επιθεώρησης

Μετά την οπτική επιθεώρηση καταγράφονται όλα τα δεδοµένα της κατάστασης της
κατασκευής σε αναφορές, συµπληρώνοντας το αρχικό φύλλο επιθεώρησης µε
φωτογραφίες φθοράς και σχέδια από την µελέτη του τεχνικού, στα οποία σηµειώνεται
η περιοχή της φθοράς.
Η τεκµηρίωση είναι σηµαντική στην επιθεώρηση. Για το λόγο αυτό συλλέγονται
αρκετές πληροφορίες ώστε να µπορεί να είναι ολοκληρωµένη η αναφορά.
Οι σηµαντικότερες διαδικασίες σύνταξης της αναφοράς είναι:
•
Συλλογή όλων των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί από
την επιθεώρηση. Σηµειώσεις, µετρήσεις και φωτογραφικό υλικό.
•
Αντικειµενική παράθεση των ευρηµάτων και µετρήσεων της επιθεώρησης
•
Σύγκριση µε τα στοιχεία της µελέτης, καθώς και σύγκριση των διαφόρων
µετρήσεων µε τις αναµενόµενες τιµές τους (από µελέτη).
•
Τελική συµπλήρωση του φύλλου επιθεώρησης
•
Παράθεση οπτικού υλικού (φωτογραφίες)

1.2.10 Αξιολόγηση
Τα µέλη της κατασκευής αξιολογούνται και βαθµολογούνται βάση του “Εγχειριδίου
Αξιολόγησης ∆οµικής & Λειτουργικής Επάρκειας” για την δοµική επάρκεια, τη
φέρουσα ικανότητα και την κατασκευαστική αρτιότητά τους. Το σύστηµα που
χρησιµοποιείται βαθµολογεί τα επιµέρους στοιχεία της γέφυρας, ενώ παράλληλα
προτείνει ενέργειες για την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας της, όπου είναι
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απαραίτητο. Στηρίζεται στη χρήση δύο ειδών πινάκων, τους Κύριους και τους
Ειδικούς. Οι Κύριοι πίνακες αξιολογούν την κατάσταση των στοιχείων και προτείνουν
ανάλογα µε τη σοβαρότητα των φθορών και των προβληµάτων, συγκεκριµένες
ενέργειες κύριας συντήρησης. Οι Ειδικοί πίνακες αξιολογούν τη σοβαρότητα
συγκεκριµένων βασικών προβληµάτων που δεν αναφέρονται στους κύριους πίνακες.
Η αξιολόγηση γίνεται µε την χρήση 9-βάθµιας κλίµακας και υλοποιείται σε τέσσερα
στάδια. Στο πρώτο βαθµολογούνται όλα τα επιµέρους δοµικά στοιχεία. Στο δεύτερο
στάδιο βαθµολογούνται οι οµάδες των επιµέρους οµοειδών στοιχείων (π.χ. σύνολο
ακροβάθρων, σύνολο αρµών, σύνολο µεσοβάθρων κ.λ.π.). Στο τρίτο στάδιο
ακολουθεί η βαθµολόγηση της Ανωδοµής και της Υποδοµής, ως δοµικά τµήµατα. Στο
τέταρτο στάδιο, καταληκτικά, βαθµολογείται όλη η γέφυρα µε ένα βαθµό. Η µετάβαση
από το ένα στάδιο στο άλλο γίνεται µε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, ένας εκ των
οποίων (ο απλούστερος αλλά και πιο συντηρητικός) υλοποιείται µέσω της ταύτισης
της συνολικής βαθµολογίας κάθε σταδίου µε τη δυσµενέστερη βαθµολογία κάθε
στοιχείου (δοµικού στοιχείου , δοµικού τµήµατος κ.τ.λ), δηλαδή δίνεται έµφαση στα
δοµικά στοιχεία και τµήµατα µε σηµαντικά προβλήµατα και αυτά καθορίζουν τη
βαθµολόγηση της οµάδας στην οποία ανήκουν. Ακολούθως, η οµάδα επηρεάζει στο
επόµενο στάδιο και τη βαθµολόγηση Ανωδοµής ή Υποδοµής όπου ανήκουν.
Η βαθµολόγηση που προκύπτει από το “Εγχειρίδιο Αξιολόγησης ∆οµικής &
Λειτουργικής Επάρκειας” για κάθε τεχνικό καταγράφεται στον Πίνακα “Εκτίµησης
Επάρκειας” όπου συµπληρώνονται πεδία που αφορούν την ανωδοµή, υποδοµή,
τους αρµούς, τα εφέδρανα και τον φορέα.
Οδηγίες αξιολόγησης των γεφυρών και τεχνικών της ΕΟ δίνονται αναλυτικά στο
σχετικό “Εγχειρίδιο Αξιολόγησης ∆οµικής & Λειτουργικής Επάρκειας” δοµικών
στοιχείων γεφυρών της ΕΟΑΕ

1.2.11 Ενηµέρωση Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων
Η ως άνω βαθµολογία χρησιµοποιείται στην ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων, BRIDGE,
της Ε.Ο.Α.Ε. Αυτή η τελική βαθµολογία µεταφέρεται στην σελίδα “Αποτελέσµατα
επιθεωρήσεων” της Β∆, όπου σηµειώνεται η “Κατάσταση/ Βαθµολογίες” και
καταλήγει στη “Εκτίµηση Επάρκειας”, δηλαδή σε µία συνολικά τελική βαθµολόγηση
του τεχνικού βάσει 9-βάθµιας κλίµακας. Επιπλέον ενηµερώνεται η βάση δεδοµένων
µε στοιχεία που παρατηρήθηκαν διαφορετικά από τα αναµενόµενα της µελέτης. π.χ.
διαφορετικός τύπος αρµού συγκριτικά µε τον ενδεδειγµένο από τη µελέτη.

Εικόνα 1-1: Ενηµερωµένα πεδία Ηλεκτρονικής Βάσης ∆εδοµένων Γεφυρών για τεχνικό Άνω ∆ιάβασης
(Α∆01.43)

1.2.12 Προτάσεις Επισκευής και Συντήρησης
Το τελικό στάδιο είναι η αναγνώριση των στοιχείων του τεχνικού που χρήζουν
επισκευής και συντήρησης, εκτίµηση της σπουδαιότητας τους και εκτίµηση του
κόστους.
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Τα τεχνικά που συγκεντρώνουν τη δυσµενέστερη (µικρότερη) βαθµολογία είναι αυτά
που χρήζουν άµεσης επέµβασης (επισκευή, επιδιόρθωση).

1.2.13 Ενηµέρωση αρχείου φωτογραφιών
Με σκοπό να διατηρείται ένα οργανωµένο αρχείο, οι φωτογραφίες που συλλέγονται,
κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται σε
ηλεκτρονική µορφή. Η ταξινόµηση γίνεται µε βάση το τµήµα στο οποίο ανήκουν, το
τεχνικό στο οποίο αναφέρονται και την ηµεροµηνία επιθεώρησης.

1.2.14 Αρχειοθέτηση εντύπων οπτικής επιθεώρησης
Τα έντυπα οπτικής επιθεώρησης, που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια της
επιθεώρησης για την καταγραφή των ευρηµάτων της επιθεώρησης αρχειοθετούνται
σε φακέλους, µε βάση το τµήµα στο οποίο ανήκουν και το τεχνικό στο οποίο
αναφέρονται. Σκοπός αυτού του αρχείου είναι να φυλάσσονται οργανωµένα τα
έντυπα οπτικής επιθεώρησης καθώς και κάθε σηµείωση που τα συνοδεύει και ανά
πάσα στιγµή να ανατρέχει ο εκάστοτε επιθεωρητής και να αναζητά την πληροφορία
που χρειάζεται.

1.3

Φθορές Γεφυρών και Τεχνικών από σκυρόδεµα.

Οι κατασκευές σκυροδέµατος όντας εκτεθειµένες στις περιβαλλοντικές συνθήκες,
αλλά και στην δράση του ανθρώπου παρουσιάζουν φθορές, που πρέπει κατά την
επιθεώρηση να καταγράφονται, να αξιολογούνται ως προς την σοβαρότητα και την
έκτασή τους και στη συνέχεια να ορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε
να διατηρείται η φέρουσα ικανότητα του στοιχείου και γενικότερα η καλή κατάσταση
λειτουργίας της κατασκευής.
Ως ανθεκτικότητα µιας κατασκευής σε διάρκεια ορίζεται η ικανότητά της να
αντιστέκεται σε περιβαλλοντικές επιδράσεις χωρίς η επιτελεστικότητά της να
υποχωρεί κάτω από ένα ελάχιστα αποδεκτό όριο. Τρεις κύριοι παράγοντες
καθορίζουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος στον χρόνο: η σύνθεση του
σκυροδέµατος (ποιότητα και σχετική ποσότητα των συστατικών του σκυροδέµατος),
ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η συντήρηση της κατασκευής και οι περιβαλλοντικές
συνθήκες στις οποίες εκτίθεται. Ως φθορά µιας κατασκευής στον χρόνο ορίζεται κάθε
απώλεια επιτελεστικότητας και είναι αποτέλεσµα διαφόρων περιβαλλοντικών
δράσεων: µηχανικών, φυσικών, χηµικών και βιοχηµικών διεργασιών.
Στις µηχανικές διεργασίες που προκαλούν ρηγµάτωση περιλαµβάνονται η αρχική
συστολή, η αρχική καθίζηση, η άµεση φόρτιση και οι επιβαλλόµενες παραµορφώσεις.
Η µηχανική απόξεση ή σπηλαίωση προκαλεί διάβρωση του σκυροδέµατος.
Στις φυσικές διεργασίες που προκαλούν ρηγµάτωση περιλαµβάνονται οι
θερµοκρασιακές διαφορές, η συστολή ξήρανσης και η επίδραση του παγετού.
Οι χηµικές διεργασίες που προκαλούν φθορά του σκυροδέµατος διακρίνονται σε
δύο κατηγορίες, σε αυτές που επιδρούν στο σκυρόδεµα και σε αυτές που επιδρούν
στον χαλύβδινο οπλισµό του σκυροδέµατος. Στην πρώτη υποκατηγορία ανήκει η
χηµική δράση επιβλαβών ουσιών (µορίων ή ιόντων) στο σκυρόδεµα, που στην πράξη
οι πιο συνήθεις είναι η επίδραση οξέων (συµπεριλαµβανοµένων των αλάτων
αµµωνίου και µαγνήσιου καθώς και του µαλακού νερού), η επίδραση θειικών και η
αργιλοπυριτική αντίδραση.
Η µορφή της φθοράς µπορεί να είναι:
• Αντίδραση µε ενώσεις του ενυδατωµένου τσιµέντου και δηµιουργία ενώσεων που
αποπλένονται µε τον χρόνο, µε αποτέλεσµα την απώλεια του συνδετικού ιστού του
σκυροδέµατος.
• ∆ηµιουργία ενώσεων µε ταυτόχρονη αύξηση του όγκου, µε αποτέλεσµα την
ανάπτυξη εσωτερικών τάσεων και την δηµιουργία µικρορηγµατώσεων του ιστού.
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• ∆ηµιουργία όξινου περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα την δηµιουργία µηχανισµών
διάβρωσης του χάλυβα.
Οι παραπάνω παράγοντες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην εκτίµηση της
συχνότητας των επιθεωρήσεων, αλλά και στην προσοχή που θα δίνεται κατά την
διαδικασία της επιθεώρησης, σε στοιχεία σκυροδέµατος που είναι εκτεθειµένα στις
παραπάνω συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνουµε υπόψη, ασυνέχειες του
υλικού, κυρίως ανάµεσα στο κονίαµα και τα αδρανή, υπάρχουν µέσα στην µάζα του
σκυροδέµατος ακόµη και πριν από κάθε καταπόνηση, µε την µορφή µικρορωγµών,
οι οποίες δηµιουργούνται κυρίως από τις συστολές της τσιµεντοκονίας κατά την
πήξη, από τις συστολές που οφείλονται στην εξάτµιση του νερού και ενδεχόµενα από
κακή πρόσφυση µεταξύ κονιάµατος και αδρανών. Για να αποφευχθεί το φαινόµενο
της εισόδου νερού, ή άλλων βλαπτικών για το σκυρόδεµα ουσιών, θα πρέπει να
εφαρµόζεται υδροφοβική στεγανωτική βαφή στα εκτεθειµένα στοιχεία του.

1.3.1

Είδη Φθορών Σκυροδέµατος

Τα είδη φθορών που απαντώνται πιο συχνά σε µεγάλα τεχνικά είναι τα παρακάτω:

α) Ενανθράκωση
Είναι η συνηθέστερη αιτία που προκαλεί διάβρωση του χάλυβα στα στοιχεία
οπλισµένου σκυροδέµατος. Προκαλείται από την χηµική αντίδραση του οξειδίου του
άνθρακα που υπάρχει διάχυτο στην ατµόσφαιρα µε το υδροξείδιο του ασβεστίου του
CaCO3 + Η2Ο.
σκυροδέµατος: Ca(OH)2 + CO2
Για την πραγµατοποίηση της αντίδρασης απαιτούνται µικρές ποσότητες νερού
(σχετική υγρασία αέρα 50-70%). Το ξηρό σκυρόδεµα δεν θα ενανθρακωθεί λόγω
απουσίας της απαιτούµενης υγρασίας, ενώ σε κορεσµένο µε νερό σκυρόδεµα
εµποδίζεται η διάχυση του CO2 στους πόρους του σκυροδέµατος. Άµεση συνέπεια
της ενανθράκωσης είναι η πτώση του pH σε τιµές κάτω από το 9 που οδηγεί στην
καταστροφή του προστατευτικού στρώµατος.
Επιπτώσεις της ενανθράκωσης στο σκυρόδεµα. Μολονότι η ενανθράκωση
οδηγεί στην αποσύνθεση των συστατικών του σκυροδέµατος, η θλιπτική και
καµπτική αντοχή του αυξάνει. Για σκυροδέµατα που έγιναν από πολυθειικά τσιµέντα
η ενανθράκωση µπορεί να προκαλέσει αύξηση της θλιπτικής αντοχής από 30-100%
όταν τα δοκίµια βρίσκονται σε χώρους µε πλούσια περιεκτικότητα σε CO2. Επίσης,
τα προϊόντα της ενανθράκωσης εναποτίθενται στους τριχοειδείς πόρους του
σκυροδέµατος µειώνοντας έτσι το πορώδες. Άλλη επίπτωση είναι η αύξηση του
ερπυσµού και της ταχύτητας ερπυσµού του σκυροδέµατος. Λόγω της αποβολής του
νερού αυξάνεται η συστολή του σκυροδέµατος. Βέβαια το πιο σοβαρό αποτέλεσµα
της ενανθράκωσης είναι η µείωση της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος µε τις
γνωστές συνέπειες για τον οπλισµό. Αξίζει να αναφέρουµε ότι σε µεγάλες ηλικίες, το
φαινόµενο της ενανθράκωσης παρουσιάζεται πιο έντονο.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως η ενανθράκωση είναι και µία από τις αιτίες που
µπορεί να οδηγήσει σε ρηγµατώσεις του σκυροδέµατος παράλληλες µε τον οπλισµό
του, αφού προκαλεί την διάβρωσή του.
Επιπτώσεις της ενανθράκωσης στον οπλισµό. Η µοναδική αλλά σηµαντικότατη
επίδραση του φαινοµένου της ενανθράκωσης στον οπλισµό είναι πρόκληση
οξείδωσης. Η οξείδωση του χάλυβα προκαλεί µείωση της διατοµής της ράβδου κατά
την ποσότητα του χάλυβα που µετατρέπεται σε σκουριά. Εκτός όµως από αυτό που
είναι και το πιο προφανές, η διάβρωση µειώνει επίσης και µάλιστα δυσανάλογα την
ολκιµότητα του χάλυβα, γεγονός µε πολύ δυσµενείς επιπτώσεις στην σεισµική
συµπεριφορά της κατασκευής. Επιπλέον, επειδή η σκουριά έχει 2 έως 6 φορές
µεγαλύτερο όγκο από τον χάλυβα, προκαλεί ρηγµάτωση εκτινάσσοντας την
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επικάλυψη, µειώνοντας ή και µηδενίζοντας την συνάφεια και εκθέτοντας ακόµη
περισσότερο την ράβδο σε διάβρωση.
Παράµετροι που επηρεάζουν την ενανθράκωση του σκυροδέµατος
o Συνθήκες περιβάλλοντος: Για σχετική υγρασία του αέρα από 50 έως
70% παρατηρείται το µέγιστο ποσοστό ενανθράκωσης.
o Ποιότητα και πάχος της επικάλυψης: Επικάλυψη µε χαµηλή
διαπερατότητα µειώνει ή και αναστέλλει τη διείσδυση του CO2. Η ύπαρξη
ρωγµών επιταχύνει πολύ τη διαδικασία ενανθράκωσης. Για µικρές τιµές
του λόγου Ν/Τ, περιορίζεται πολύ η διείσδυση υγρασίας και η διάχυση
αερίου CO2 λόγω µείωσης του µεγέθους και του αριθµού τριχοειδών
πόρων. Εντούτοις, η διαπερατότητα του σκυροδέµατος δεν αποτελεί την
µόνη ένδειξη για το µέγεθος του κινδύνου ενανθράκωσης. Ειδικότερα, το
βάθος ενανθράκωσης ακολουθεί συνάρτηση τετραγωνικής ρίζας του
χρόνου. Συνεπώς, αν διπλασιαστεί η επικάλυψη, τετραπλασιάζεται ο
χρόνος για την έναρξη της διάβρωσης του οπλισµού. Η αύξηση όµως της
επικάλυψης δεν εξασφαλίζει τον χάλυβα από τον κίνδυνο της διάβρωσης.
Μικρή επικάλυψη καλής ποιότητας είναι προτιµότερη από επικάλυψη
µεγάλου πάχους αλλά χαµηλότερης ποιότητας. Επιπλέον, η επικάλυψη
δεν πρέπει να ξεπεράσει ένα ορισµένο όριο, διότι τότε απαιτείται
πρόσθετος οπλισµός για να περιορισθεί το εύρος των ρωγµών.
o Ρηγµάτωση: Η ρηγµάτωση ή και η έντονη λόγω εξίδρωσης ύπαρξη
ασυνεχειών, κενών κ.τ.λ. λειτουργεί καταλυτικά για τη διείσδυση υγρασίας
και CO2 για την γρηγορότερη έναρξη της ενανθράκωσης.
o Είδος τσιµέντου: Έχει βρεθεί πειραµατικά ότι η ενανθράκωση του
σκυροδέµατος εξαρτάται από το είδος του τσιµέντου και τις προσθήκες
του. Πιο συγκεκριµένα τσιµέντα που έχουν σκωρίες υψικαµίνων και
ποζολάνες ενανθρακώνονται πιο γρήγορα από το Portland (U. Ludwing
1890). Η προσθήκη ιπτάµενων τεφρών στο τσιµέντο επιταχύνει την
ενανθράκωση σε σκυροδέµατα µε αντοχή µικρότερη από 30 – 35 MPa
(Matthews 1984). Η προσθήκη πυριτικής παιπάλης επιταχύνει την
ενανθράκωση.
o Ατµοσφαιρική ρύπανση: Η κατασκευή και λειτουργία γεφυρών και
τεχνικών σε περιοχές πλησίον βιοµηχανικής ζώνης (Κοζάνη-Πτολεµαΐδα) ή
στην
περιφέρεια
µεγάλων
πόλεων
(εξωτερική
περιφερειακή
Θεσσαλονίκης), σε συνδυασµό µε τις κατάλληλες συνθήκες υγρασίας,
οδηγεί λόγω συσσώρευσης µεγάλης ποσότητας CO2 στον αέρα, πιο
γρήγορα και µε µεγαλύτερη ένταση στην εκδήλωση της υπόψη φθοράς.
Πρέπει να τονισθεί ότι η ενανθράκωση σαν φαινόµενο δεν γίνεται ορατό απευθείας,
αλλά µόνον από τις επιπτώσεις που δηµιουργεί στον χάλυβα του οπλισµού της
κατασκευής, µέσω της διόγκωσης του σκυροδέµατος που προκαλείται από την
διάβρωση του οπλισµού του, ρηγµάτωσης παράλληλης των ράβδων οπλισµού που
µαρτυράει επίσης οξείδωση του οπλισµού. Η µη αντίδραση του σκυροδέµατος σε
διάστρωση διαλύµατος φαινολοφθαλεΐνης (διατήρηση του χρώµατος του τσιµέντου)
είναι ένδειξη ενανθρακωµένου σκυροδέµατος. Τέλος η λήψη µετρήσεων µε
κρουσίµετρο που υποδηλώνουν αύξηση της θλιπτικής αντοχής, σχετικά µε αρχικές ή
προηγούµενες µετρήσεις, µπορεί να συσχετίζεται µε ενανθράκωση του
σκυροδέµατος.

β) Αποχρωµατισµός
Είναι η µη οµοιοµορφία του χρώµατος ή ο µεµονωµένος χρωµατισµός σε ένα σηµείο
στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Μπορεί να λάβει την µορφή σκοτεινών κηλίδων ή
διαστιγµένου αποχρωµατισµού στην επιφάνεια του σκυροδέµατος.
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Ο αποχρωµατισµός µπορεί να παρατηρηθεί σε µέρος της επιφάνειας του
σκυροδέµατος που έχει ενυδατωθεί κατά πολύ, όπου παρατηρείται και ένα
ελαφρύτερο χρώµα ή επίσης µπορεί να είναι αποτέλεσµα της ασυµβίβαστης χρήσης
πρόσµικτων ή του ανεπαρκούς χρόνου µίξης.
Παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το φαινόµενο του αποχρωµατισµού είναι:
η χρήση χλωριδίων του ασβεστίου, οι αυξοµειώσεις της περιεκτικότητας αλκαλίων
στο τσιµέντο, η αργή ενυδάτωση της τσιµεντόπαστας, τα πρόσµικτα και η ανεπαρκής
συντήρηση.
Μερικοί από τρόπους που συνιστώνται για την αποφυγή του φαινοµένου είναι :
•
Η ελάττωση των αλκαλίων στο τσιµέντο ή η χρήση τσιµέντων µε µικρή
περιεκτικότητα σε αλκάλια
•
Η µη-χρήση χλωριδίων του ασβεστίου ή χλωρίδιο-φέρουσες χηµικές ενώσεις
•
Η επαρκής συντήρηση του σκυροδέµατος

Εικόνα 1-2: Αποχρωµατισµός στο ακρόβαθρο της ΓΕ02.37.38, Τµήµα 15.1.2

γ) Αποφλοίωση
Είναι η φθορά όπου έχουµε αποκόλληση κοµµατιών από την επιφάνεια του
σκυροδέµατος. Αυτού του είδους η φθορά µπορεί να είναι πιο παρατεταµένη
βλέποντας αποκόλληση σκυροδέµατος σε βάθος ίσο µε την επικάλυψη του
οπλισµού.
Η αποφλοίωση προκαλείται είτε από διογκώσιµα άλατα που βρίσκονται στο
εσωτερικό του σκυροδέµατος, είτε από διάβρωση του χάλυβα παρατηρώντας κηλίδες
σκουριάς στην αποφλοιωµένη επιφάνεια (όπου το νερό έχει διεισδύσει στην µάζα του
σκυροδέµατος και παρέσυρε µετά από τη διάλυση την σκουριά προς τα έξω), είτε
από κακή συντήρηση.
Επίσης µαζί µε το φαινόµενο της αποφλοίωσης παρατηρούνται και χρωµατικές
αλλοιώσεις καθώς το νερό διεισδύει ευκολότερα µέσα στο σκυρόδεµα προκαλώντας
την συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων υγρασίας, όπου και ευνοείται η ανάπτυξη
µικροοργανισµών στην αποφλοιωµένη επιφάνεια, οι οποίοι εκτός από τις αισθητές
επιπτώσεις µπορεί να προκαλέσει και χηµική διάβρωση του σκυροδέµατος.
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Εικόνα 1-3: Αποφλοίωση σκυροδέµατος µε ή χωρίς έκθεση οπλισµού σε ακρόβαθρα τεχνικών τις ΕΟ.

δ) Εξάνθηση
Εµφάνιση λευκής κηλίδας στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι κηλίδες
δηµιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέµατος ή/και του περιβάλλοντος τα οποία
µε την επίδραση του εξωτερικού νερού που ενδεχοµένως να διαπερνά το σκυρόδεµα
“αποπλένονται” και αποτίθενται στην επιφάνεια.
Αυτή η φθορά συνήθως µαρτυρεί µεγάλο πορώδες η ασυνέχειες που επιτρέπουν την
διέλευση του νερού µέσα από την µάζα του ή κακό σχεδιασµό του συστήµατος
αποστραγγίσεως των επιφανειών του σκυροδέµατος.
Η εξάνθηση µπορεί να µειώσει κατά πολύ την αλκαλικότητα του σκυροδέµατος λόγω
της αποµάκρυνσης κάποιων ουσιών που συντελούν στην διατήρηση των υψηλών
τιµών του pH.
Η εξάνθηση οφείλεται συνηθέστερα στα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου, νατρίου και
καλίου. Αυτά είναι προϊόντα χηµικών αντιδράσεων µεταξύ του ατµοσφαιρικού αέρα,
του διοξειδίου του άνθρακα και υδροξειδίων του ασβεστίου, νατρίου και καλίου που
προέρχονται από το σκυρόδεµα και είναι διαλυµένα µέσα στους πόρους του.
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Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ένωση που προκαλεί το παραπάνω
φαινόµενο είναι το άλας ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3). Η αντίδραση κατά την
οποία παράγεται το ανθρακικό ασβέστιο είναι η ίδια µε την αντίδραση που
περιγράφηκε παραπάνω ως ενανθράκωση, κατά την οποία το διοξείδιο του άνθρακα
από την ατµόσφαιρα αντιδρά µε το υδροξείδιο του ασβεστίου και παράγεται
ανθρακικό ασβέστιο και νερό, σύµφωνα µε την παρακάτω αντίδραση:
CaCO3 + Η2Ο
Ca(OH)2 + CO2
Η αντίδραση µπορεί να γίνει σε διάλυµα άλατος στους πόρους του σκυροδέµατος. Αν
όµως ο ρυθµός εξάτµισης είναι αρκετά ταχύς, το υδροξείδιο του ασβεστίου εξέρχεται
στην επιφάνεια του σκυροδέµατος και αντιδράει µε το διοξείδιο του άνθρακα όταν
υπάρχει σχετικά µεγάλο ποσοστό υγρασίας. Το ανθρακικό ασβέστιο εµφανίζεται ως
λευκός λεκές στην επιφάνεια του σκυροδέµατος στις περιοχές που παρουσιάζεται το
φαινόµενο.
ΓΕ04.13.14

Κ∆02.32Α.33

Α∆04.19.20

Α∆01.10.11

Εικόνα 1-4: Εξάνθηση σκυροδέµατος α) σε ακρόβαθρο Κάτω ∆ιάβασης β) στο εσωτερικό τµήµα
κιβωτιοειδούς διατοµής.γ) και δ) σε κάτω παρειά φορέα Άνω ∆ιάβασης

ε) Είσοδος χλωριόντων στο σκυρόδεµα
Τα χλωριόντα µπορούν να εισέλθουν στο σκυρόδεµα όταν η κατασκευή βρίσκεται
κοντά στην θάλασσα, όταν η άµµος ή το νερό ανάµιξης που έχουν χρησιµοποιηθεί
για την παρασκευή του σκυροδέµατος είναι από την θάλασσα ή όταν τα χλωριόντα
προέρχονται από άλλες πηγές, όπως αλάτι κ.α.
Σε µία κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα ο οπλισµός προστατεύεται από ένα
παθητικό στρώµα το οποίο διασπάτε λόγω της παρουσίας των χλωριόντων. Η
οξείδωση του οπλισµού προκαλεί διόγκωση, η οποία µε τη σειρά της προκαλεί
εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεµα που περιβάλει τον οπλισµό, που προκαλούν
µεγάλες ρηγµατώσεις και αποκόλληση της επικάλυψης του οπλισµού. Η οξείδωση
του οπλισµού έχει σαν αποτέλεσµα επίσης την αποµείωση της διατοµής του, µε
αποτέλεσµα να µη µπορεί να αναλάβει τα φορτία τα οποία σχεδιάστηκε να αναλάβει.
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Εικόνα 1-5: Οξείδωση οπλισµού λόγω µικρής επικάλυψης και προσβολή από χλωρίοντα. Παλιά Γέφυρα
Στρυµόνα, Τµήµα 11.3.

στ) ∆ιόγκωση
Η διόγκωση του σκυροδέµατος οφείλεται κυρίως σε διάβρωση του οπλισµού και στην
δηµιουργία πάγου µέσα στους πόρους της µάζας του σκυροδέµατος.
• ∆ιόγκωση εξαιτίας διάβρωσης του οπλισµού: Οι ράβδοι οπλισµού που βρίσκονται
στο σκυρόδεµα, προστατεύονται από την διάβρωση µέσω ενός λεπτού στρώµατος
ένυδρου οξειδίου, που δηµιουργείται λόγω της υψηλής αλκαλικότητας του
σκυροδέµατος που τις περιβάλλει. Σε αυτές τις συνθήκες ο χάλυβας βρίσκεται σε µια
παθητική κατάσταση και για να διαβρωθεί θα πρέπει το παθητικό στρώµα που τον
περιβάλλει να διασπαστεί ή να διαλυθεί, λόγω της ενανθράκωσης του σκυροδέµατος,
ή λόγω της εισόδου χλωριόντων στο σκυρόδεµα. Κατά την διάβρωση του χάλυβα
δηµιουργούνται τόσο περιοχές στις οποίες πραγµατοποιείται αποβολή ηλεκτρονίων ή
οξείδωση όσο και περιοχές όπου προσλαµβάνονται ηλεκτρόνια. Παρουσία νερού και
οξυγόνου στον χάλυβα έχουµε ροή ηλεκτρικού ρεύµατος, η οποία προκαλεί τον
σχηµατισµό οξειδίων του σιδήρου.
• ∆ιόγκωση λόγω παγοποίησης του εγκλωβισµένου στους πόρους νερού: Κατά µέσο
όρο, στο 90% των πόρων του σκυροδέµατος υπάρχει εγκλωβισµένο νερό. Κατά την
διαδικασία παγοποίησής του το νερό καταλαµβάνει περίπου 9% περισσότερο όγκο
απ’ ότι στην υγρή του µορφή. Αν δεν υπάρχει επαρκής όγκος κενών πόρων στο
σκυρόδεµα για να ενσωµατώσει αυτήν την αύξηση όγκου του πάγου, παρουσιάζονται
φαινόµενα διόγκωσης του σκυροδέµατος, λόγω των εντατικών καταστάσεων που
δηµιουργούνται στην µάζα του. Περίπου 4% όγκος κενών στην µάζα του
σκυροδέµατος, µπορεί να αποτρέψει φαινόµενα διόγκωσής του κατά την δηµιουργία
πάγου. Είναι πιθανόν µέσα από διαδοχικές παγοποιήσεις και αποπαγοποιήσεις του
νερού του σκυροδέµατος, να δηµιουργηθούν και ρηγµατώσεις στην µάζα του.

Εικόνα 1-6: ∆ιόγκωση σκυροδέµατος σε µεσόβαθρο ποταµογέφυρας (εκτός της κυρίως κοίτης µε
µεταβαλλόµενη στάθµη ύδατος).
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Εικόνα 1-7: ∆ιόγκωση σκυροδέµατος γέφυρας π. Λίσσου

ζ) Ρηγµάτωση
Η ρηγµάτωση του σκυροδέµατος, όταν προκαλείται από περιβαλλοντικές αιτίες,
προκαλείται από τον ίδιο µηχανισµό που προκαλεί και τη διόγκωση, µε τη διαφορά
ότι µε τη ρηγµάτωση έχουµε υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής του (ειδικότερα οι
ρηγµατώσεις που είναι παράλληλες µε τον οπλισµό του στοιχείου οφείλονται σε
διάβρωσή του). Οι ρωγµές στις κατασκευές από σκυρόδεµα είναι κάτι ιδιαίτερα
συνηθισµένο, αφού υποδηλώνουν την ανάπτυξη παραµορφώσεων στον φορέα.
Επίσης, µπορεί να προκληθεί και από τις εντατικές καταστάσεις στις οποίες
υποβάλλεται το στοιχείο που παρουσιάζει την ρηγµάτωση.
Οι συνηθέστεροι λόγοι ρηγµάτωσης είναι:
- Υπέρβαση ορίου αντοχής του µέλους
- Σφάλµα κατά τον σχεδιασµό
- ∆ιάβρωση του οπλισµού
- Συστολή ξήρανσης
- Καθίζηση θεµελίων
- Ανάπτυξη τάσεων άρα και παραµορφώσεων λόγω αυξηµένων θερµοκρασιακών
µεταβολών
- Ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον
- Ελλιπής ή ανεπαρκής συντήρηση κατόπιν σκυροδέτησης
- Υπερφόρτιση
- Κατασκευαστικά σφάλµατα
Ειδικότερα οι περιβαλλοντικές δράσεις που οδηγούν στην ρηγµάτωση του
σκυροδέµατος µιας κατασκευής είναι οι παρακάτω:
• Οι διεργασίες που περιλαµβάνουν την αρχική συστολή, την αρχική καθίζηση, την
άµεση φόρτιση και τις επιβαλλόµενες παραµορφώσεις.
• Οι διεργασίες που περιλαµβάνουν τις θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, την συστολή
ξήρανσης και την επίδραση του παγετού.
• Οι διεργασίες που επιδρούν στο σκυρόδεµα και αυτές που επιδρούν στον οπλισµό
Οι ρηγµατώσεις πρέπει να µετρώνται µε ειδικό ρωγµόµετρο – παχύµετρο για
µεγαλύτερη ακρίβεια. Οι µέτριου και µεγάλου εύρους ρηγµατώσεις µπορούν να
µετρηθούν µε απλό τρόπο. Στις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα οι τριχοειδείς
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ρηγµατώσεις είναι συνήθως µικρής σηµασίας. Όλες οι άλλες πρέπει να
καταγράφονται και να ελέγχονται από τον επιθεωρητή.
Στις κατασκευές από προεντεταµένο σκυρόδεµα όλες οι ρηγµατώσεις θεωρούνται
σηµαντικές και πρέπει να µετρώνται και να καταγράφονται.
Στην καταγραφή των ρηγµατώσεων είναι απαραίτητη η επισήµανση του µήκους, του
πλάτους, της τοποθεσίας και του προσανατολισµού τους (οριζόντια, κατακόρυφα ή
διαγώνια). Πρέπει µε τη χρήση ειδικών οργάνων να καταγράφεται το βάθος των
αναγνωρισµένων ρωγµών. Επίσης µε την εγκατάσταση ρωγµοµέτρων αναλογικών ή
ηλεκτρικών µπορεί να εξακριβωθεί το αν οι ρωγµές εξελίσσονται (είναι ενεργές) ή
έχουν τερµατίσει.

Εικόνα 1-8: Ρωγµές σκυροδέµατος σε γέφυρες και τεχνικά της ΕΟ.

η) Προσκρούσεις
Προσκρούσεις συναντώνται τόσο στην κάτω παρειά της πλάκας της ανωδοµής όσο
και πλευρικά.
Οι προσκρούσεις στην κάτω παρειά προκαλούνται από τη διέλευση οχηµάτων µε
ύψος µεγαλύτερο από το ελεύθερο ύψος του τεχνικού, µε αποτέλεσµα την
πρόσκρουση του οχήµατος στο τεχνικό.
Οι πλευρικές προσκρούσεις προκαλούνται από ατυχήµατα.
Η πρόσκρουση προκαλεί εκδορά ή αποκόλληση τµήµατος σκυροδέµατος, πολλές
φορές είναι ίση ή µεγαλύτερη του πάχους επικάλυψης και κατά συνέπεια
παρατηρείται αποκάλυψη οπλισµών (αριστερά φωτογραφία) σε άλλες περιπτώσεις
είναι µικρότερη και εντοπίζεται µόνο εκδορά του σκυροδέµατος (δεξιά φωτογραφία).

31

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ 10η – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Εικόνα 1-9: Προσκρούσεις µε έκθεση οπλισµού σε προεντεταµένη δοκό και χωρίς έκθεση οπλισµού σε
πλάκα µε κενά σε τεχνικά της ΕΟ.

1.3.2

Φθορές Αρµών

Οι φθορές των αρµών καταγράφονται παρακάτω:
•
φθορές ελαστοµερούς τµήµατος αρµών (εικόνες)
•
φθορές µεταβατικών λωρίδων (χαλάρωση, θραύση)

Εικόνα 1-10: Φθορά ελαστοµερούς
•
•

Εικόνα 1-11: Φθορά µεταβατικής λωρίδας

φθορές συστήµατος αγκύρωσης (ρηγµάτωση/ αποκόλληση υλικού σφράγισης
οπών, αστοχία κοχλιώσεων/ αγκυρόβιδας)
τροχαυλάκωση οδοστρώµατος πριν και µετά τον αρµό
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Εικόνα 1-12: Φθορά αγκυρόβιδων αρµού

Εικόνα 1-13: Τροχαυλάκωση ασφαλτικού τάπητα

Η αιτία των φθορών του ελαστοµερούς τµήµατος του αρµού είναι συνήθως η
διέλευση των εκχιονιστικών µηχανηµάτων µε χαµηλωµένη λεπίδα και για αυτό
συναντώνται σε περιοχές µε έντονες χιονοπτώσεις.
Οι αιτίες της πρόωρης φθοράς των µεταβατικών λωρίδων και των αγκυρώσεων των
αρµών των γεφυρών είναι ο συνδυασµός των παρακάτω παραγόντων:
•
Πρόωρη τροχαυλάκωση του οδοστρώµατος πριν και µετά τους αρµούς, µε
συνέπεια οι αρµοί να εκτίθενται άµεσα σε συνεχείς κρούσεις από διερχόµενα
οχήµατα.
•
Καθίζηση µεταβατικού επιχώµατος.
•
Κακή τοποθέτηση αρµών (αγκύρωση,στάθµη τοποθέτησης).
•
Υλικό και πλάτος µεταβατικής λωρίδας όχι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή των αρµών.
•
Πιθανή µη τοποθέτηση αποστράγγισης και σωλήνα µεταβατικής λωρίδας.
Οι αιτίες της πρόωρης φθοράς – αστοχίας των αγκυρόβιδων αγκύρωσης των αρµών
είναι συνδυασµός των παρακάτω παραγόντων:
•
Πρόωρη τροχαυλάκωση του οδοστρώµατος πριν και µετά τους αρµούς, µε
συνέπεια οι αρµοί να εκτίθενται, όντας ψηλότερα από την στάθµη
κυκλοφορίας, άµεσα σε συνεχείς κρούσεις από διερχόµενα οχήµατα, λόγω
και της συνεπακόλουθης θραύσης
των µεταβατικών λωρίδων, που
προστατεύουν το σύστηµα αγκύρωσης.
•
Κακή τοποθέτηση αγκυρίων (ανεπαρκές µήκος αγκύρωσης, κακή εφαρµογή
κόλλας, ανεπαρκής κοχλίωση, µικρότερη διάµετρος βίδας, µη αντιοξειδωτική
προστασία).
•
Οξείδωση – φθορά του σπειρώµατος και απώλεια (µερική ή ολική) της
κοχλίωσης, λόγω διείσδυσης οµβρίων µετά την αστοχία σφράγισης των οπών
αγκύρωσης.
•
Αστοχία της βάσης έδρασης του αρµού, λόγω ανεπαρκούς σύνδεσής της στο
φορέα, ή ανεπαρκούς όπλισής της, µε συνέπεια να εκτίθενται οι αγκυρόβιδες.

1.3.3

Φθορές Εφεδράνων

α) Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα
Οι φθορές των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων δίνονται συνοπτικά ακολούθως:
•
έντονη πλευρική διόγκωση, λόγω υπερφόρτισης, κακής (µη ορζόντιας ή
έκκεντρης τοποθέτησης-έδρασης), λόγω αστοχίας βουλκανισµού ή
ελαττωµατικού υλικού

Εικόνα 1-14: πλευρική διόγκωση
•

Εικόνα 1-15:πλευρική διόγκωση

ρωγµές ή σχισίµατα ελαστοµερούς, οι οποίες συνήθως οφείλονται σε
ανεπάρκειες υλικού (βουλκανισµός – σύνδεση ελαστοµερούς – λαµών) πριν
την τοποθέτησή του
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Εικόνα 1-16: σχίσιµο ελαστοµερούς
•

Εικόνα 1-17: σχίσιµο ελαστοµερούς

αποκάλυψη ενσωµατωµένων πλακών,

Εικόνα 1-18, Εικόνα 1-19 Αποδιοργάνωση και εκτεταµένη αστοχία των στρώσεων ελαστοµερούς µε
πλήρη αστοχία βουλκανισµού
•

φθορές αντιδιαβρωτικής προστασίας, λόγω ανεπαρκούς προστασίας σε
συνδυασµό µε διαβροχή µε διαβρωτικά όµβρια λόγω µη στεγανότητας
αρµών.

Εικόνα 1-20:προχωρηµένη οξείδωσή πλακών
•
•
•
•

Εικόνα 1-21: προχωρηµένη οξείδωσή πλακών

φθορές συστηµάτων αγκύρωσης,
φθορές πλακών αγκύρωσης,
µη απρόσκοπτη λειτουργία επιφάνειας ολίσθησης λόγω φερτών υλικών.
κακή τοποθέτηση,
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Εικόνα 1-22: κακή τοποθέτηση

Εικόνα 1-23: κακή τοποθέτηση

β) Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστικού
Για την ολοκληρωµένη επιθεώρηση των εφεδράνων εγκιβωτισµένου ελαστικού δύο
βασικά βήµατα είναι απαραίτητα: α) η µέτρηση των διαστάσεών του ώστε να
τεκµηριωθεί ο τύπος του εφεδράνου που εγκαταστάθηκε και εάν αυτός συµφωνεί µε
την µελέτη της γέφυρας και β) η σχολαστική οπτική επιθεώρηση όλων των ορατών
µερών του εφεδράνου ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση που βρίσκεται. Τα
εφέδρανα µετά την επιθεώρησή τους αξιολογούνται µε βαθµολογία της κατάστασή
τους σύµφωνα µε το “Εγχειρίδιο Αξιολόγησης ∆οµικής & Λειτουργικής Επάρκειας
Γεφυρών” της Εγνατίας Οδού.
Οι µετρήσεις κάθε εφεδράνου που πρέπει να γίνουν ώστε να εξακριβωθεί η ορθή
λειτουργία τους είναι η µέτρηση των υψών µεταξύ της κάτω πλάκας αγκύρωσης και
της κάτω παρειάς της πλάκας ολίσθησης σε τέσσερις θέσεις στις τέσσερις πλευρές
του, και η µέτρηση του διακένου µεταξύ του δοχείου (pot) και του ανώτερου τµήµατος
του εφεδράνου σε τέσσερις θέσεις στις τέσσερις πλευρές του. Οι µετρήσεις των
υψών και των διάκενων γίνονται µε την χρήση ειδικών οργάνων fillers που µετρούν
µε ακρίβεια χιλιοστού. Σηµαντική µέτρηση είναι και αυτή της διαδροµής που έχει
διανύσει το εφέδρανο κατά µήκος του οδηγού και από τις δύο πλευρές (εφέδρανα
καθοδηγούµενης παραµόρφωσης), η οποία επιτυγχάνεται µετρώντας το µήκος του
οδηγού στην κάτω παρειά της πλάκας ολίσθησης στην µπροστινή και στην πίσω
πλευρά του εφεδράνου. Για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση των εφεδράνων πρέπει
να µετρηθούν οι διαστάσεις του, δηλαδή το µήκος, το πλάτος, η διάµετρος των
δοχείων και οι διαστάσεις όλων των µεταλλικών τµηµάτων ώστε να είναι εφικτή η
ταυτοποίησή του µε εφέδρανο των καταλόγων και µε αυτό που χρησιµοποιήθηκε
στην µελέτη της γέφυρας.
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Σχήµα 1-6: Σχηµατική απεικόνιση διαστάσεων εφεδράνου
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Στην συνέχεια το εφέδρανο πρέπει να επιθεωρηθεί για τυχόν φθορές. Συνοπτικά
δίνονται οι φθορές των εφεδράνων εγκιβωτισµένου ελαστικού που εµποδίζουν την
σωστή λειτουργία τους παρακάτω, αναλυτικότερα τα αίτια των φθορών
καταγράφονται στο κεφάλαιο 10.4.2:
•
διαρροή του εγκιβωτισµένου ελαστικού ή σχισίµατα του υλικού,
•
έντονες οριζόντιες αποκλίσεις από την ορθή έδρασή του,
•
αστοχία των πλίνθων έδρασης του εφεδράνου,
•
οξείδωση των µεταλλικών µερών του εφεδράνου (άνω και κάτω πλάκα,
αγκυρόβιδες)
•
φθορές ή φερτά υλικά εµποδίζουν την κίνηση του οδηγού του ή και την γενική
λειτουργία του εφεδράνου
Όλες οι µετρηµένες διαστάσεις και οι σηµειώσεις καταγράφονται στο φυλλάδιο
επιθεώρησης εφεδράνων εγκιβωτισµένου ελαστικού της Εγνατίας Οδού (Πίνακας
1-1), καθώς και βαθµολογία του που θα προκύψει από την αξιολόγησή του.

Εικόνα 1-24: Μέτρηση ύψους

Εικόνα 1-25: Μέτρηση διακένου

Εικόνα 1-26: Οξειδωµένες πλάκες εφεδράνου

Εικόνα 1-27: Παρεµπόδιση λειτουργίας εφεδράνου

Τα αίτια των φθορών αυτών είναι η κακή τοποθέτηση των εφεδράνων, το
ελαττωµατικό υλικό τους, η υπερφόρτισή τους, η γήρανση του υλικού κ.α.
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80R_A1

80R_A1

80R_A2

80R_A2

80R_A1-01

80R_A1-02

80R_A2-01

80R_A2-02

α in cm

Pot Guided sliding
bearing
51

Pot Guided sliding
bearing
51

Pot Guided sliding
bearing
51

Pot Guided sliding
bearing
51

β in cm

72

72

diameter

51

51

72
51

72
51

h1

3.8

3.8

4.0

3.9

Abutment or Pier Code
Bearing ID

Number of Bearing
(Location)
Type of Bearing

Horizontal
Dimensions

Vertical
Dimensions
in cm

Thickness in
mm

h2

4.1

4.2

4.2

4.0

h3

4.25

impossible

impossible

impossible

h4

4.0

4.0

4.0

4.1

T1

1.05

0.9

0.9

1.05

T2

1.85

1.7

1.7

1.6

T3

1.15

impossible

impossible

impossible

T4

1.7

1.5

1.75

1.5

γ

14.2

13.5

12.6

10.4

δ

1.4

1.65

1.2

1.2

ε

7.6

7.5

impossible

impossible

ζ
Upper Masonry Plate
Masonry
Aligned parallel to beam
Plate
Lower Masonry Plate
Aligned parallel to beam
Condition of adjacent structural elements
(mortar, concrete, etc)

1.2

1.5

1.3

1.2

√

√

√

√

√

√

√

√

Very good

Very good

Very good

Very good

0.5°°↑ / 0°°

0.5°°↑ / 0°°

0.5°°↑ / 0°°

0.5°°↑ / 0°°

3

3

Sliding

Longitudinal/ Transverse slope of the bridge
beam supported on the bearing

Condition Rating of Bearings
3
3
Πίνακας 1-1: Φυλλάδιο επιθεώρησης εφεδράνων εγκιβωτισµένου ελαστικού µε παράδειγµα
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ
Στις επόµενες παραγράφους δίνονται για όλους τους αντιπροσωπευτικούς τύπους
δοµικών τµηµάτων των γεφυρών και τεχνικών της Εγνατίας Οδού αναλυτικές
οδηγίες, επιθεώρησης των κρίσιµων θέσεών τους και των µέχρι σήµερα
συνηθέστερα απαντώµενων ενδείξεων φθορών και βλαβών. Για κάθε δοµικό τύπο
δίνονται χαρακτηριστικές περιγραφές των κατασκευαστικών τους χαρακτηριστικών,
µε σκοπό την πιθανή συσχέτισή τους µε τις παρατηρηθείσες ή τις αναµενόµενες
φθορές και βλάβες.

Α. EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Εισαγωγή
Η υποδοµή είναι το τµήµα εκείνο της κατασκευής το οποίο περιλαµβάνει όλα τα
δοµικά στοιχεία που στηρίζουν την ανωδοµή και µεταφέρουν τα φορτία από την
ανωδοµή στο έδαφος θεµελίωσης. Τα βασικά δοµικά τµήµατα της υποδοµής είναι τα
ακρόβαθρα, οι πτερυγότοιχοι και τα µεσόβαθρα.
2.

Ακρόβαθρα

2.1

Εισαγωγή

Τα ακρόβαθρα είναι κατασκευές µεταξύ των µεταβατικών επιχωµάτων και των
άκρων του φορέα της γέφυρας, που εκπληρώνουν τα παρακάτω:
(α) Αποτελούν τις ακραίες στηρίξεις του φορέα της γέφυρας, αναλαµβάνοντας µε τη
µορφή κατακόρυφων και οριζόντιων αντιδράσεων µέρος των φορτίσεών του.
(β) Εξασφαλίζουν τον απαιτούµενο χώρο για την ανάπτυξη των οριζόντιων µετακινήσεων
και στροφών γύρω από κατακόρυφο ή/και οριζόντιο άξονα του φορέα της γέφυρας.
(γ) Στηρίζουν τις πλάκες πρόσβασης.
(δ) Εγκιβωτίζουν τα επιχώµατα µε τη βοήθεια και των πτερυγοτοίχων.
(ε) Αναλαµβάνουν τις ωθήσεις που προέρχονται από το επίχωµα και εξασφαλίζουν την
ασφαλή µεταφορά τους στο έδαφος θεµελίωσης.
Οι πτερυγότοιχοι βρίσκονται και αυτοί στα άκρα της γέφυρας. Η λειτουργία τους είναι
να αντιστηρίζουν τα µεταβατικά επιχώµατα.
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τα χαρακτηριστικά κατασκευής και τις µεθόδους
επιθεώρησης των ακροβάθρων και πτερυγοτοίχων συµπεριλαµβανοµένων και των
πιο συχνών κατασκευαστικών προβληµάτων και αιτιών τους.

2.2

Τύποι ακροβάθρων

Οι πλέον συνηθισµένοι τύποι ακροβάθρων είναι οι εξής:

2.2.1

Ακρόβαθρα µε πλήρως αναρτηµένο πτερυγότοιχο.

Ο τύπος αυτός ακροβάθρου αφορά κατά κανόνα µικρά τεχνικά έργα (Σχήµα 2-1).
Ωστόσο, έχει χρησιµοποιηθεί και σε µεγαλύτερα τεχνικά (π.χ. οδογέφυρες εξωτ.
Περιφερειακής στο τµήµα 8.1 της ΕΟ, στον ΠΑΘΕ κ.α.).
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Σχήµα 2-1: Ακρόβαθρο µε αναρτηµένο πτερυγότοιχο

2.2.2

Κιβωτιόσχηµο ακρόβαθρο

Ο τύπος αυτός (Σχήµα 2-2, Εικόνα 2-1) αποτελεί τον κλασικό τύπο ακροβάθρου και
εκπληρώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτούµενες λειτουργίες των
ακροβάθρων που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο µε προέχον
στοιχείο τον εγκιβωτισµό και τη γενικότερη εξασφάλιση των µεταβατικών
επιχωµάτων.

Σχήµα 2-2: Κιβωτιόσχηµο ακρόβαθρο
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Εικόνα 2-1: Κιβωτιόσχηµο ακρόβαθρο (Α∆01.27.28, Τµήµα 11.2)

Σε ορισµένες περιπτώσεις κατασκευάζεται κεκλιµένη πλάκα προς την πλευρά του
µεταβατικού επιχώµατος (Σχήµα 2-3) που επιτρέπει τη µείωση ή και απαλοιφή των
ωθήσεων των γαιών στο µετωπικό τοίχο του ακροβάθρου µε αποτέλεσµα την
επίτευξη λεπτότερης διατοµής.

Σχήµα 2-3: Ακρόβαθρο σηµαντικού ύψους

2.2.3

Ανοικτό ακρόβαθρο

Σε αυτήν την περίπτωση (Σχήµα 2-4, Σχήµα 2-5, Εικόνα 2-2) ο µετωπικός τοίχος
αντικαθίσταται από δίστυλα ή πολύστυλα πλαίσια αποτελούµενα από δύο ή
περισσότερα αντίστοιχα υποστυλώµατα (ή κολωνοπασσάλους) σε απόσταση µεταξύ
τους.
Η συγκεκριµένη λύση είναι δυνατόν να παρουσιάσει σηµαντικά µειονεκτήµατα,
επειδή επιτρέπει τη διαρροή του εδαφικού υλικού δια µέσου των υποστυλωµάτων.
Αναλυτικότερα η διαρροή αυτή του υλικού έχει τις παρακάτω αλυσιδωτές συνέπειες:
• ∆ηµιουργία ανισοσταθµίας µεταξύ του θωρακίου του ακροβάθρου και της
παρακείµενης επιφάνειας κύλισης του µεταβατικού επιχώµατος.
• Ανωµαλία στην κυκλοφορία των οχηµάτων.
• Ανεξέλεγκτη επιβολή κρουστικών φορτίων στο ακρόβαθρο λόγω της
προαναφερθείσας ανισοσταθµίας.
• Ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και επισκευή.
Σηµειώνεται τέλος ότι αυτός ο τύπος κατασκευής δεν συνιστάται να χρησιµοποιείται
σε ακρόβαθρα γεφυρών άνωθεν υδάτινων κωλυµάτων για λόγους κινδύνου
υποσκαφής.
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Σχήµα 2-4: Μορφή ανοικτού ακροβάθρου

Σχήµα 2-5: Μορφή ανοικτού ακροβάθρου

Εικόνα 2-2: Ανοικτά ακρόβαθρα (ΓΕ03.37.38, Τµ.15.1.2, ΓΕ04.29.30, Τµ. 13.1)

2.2.4

Μονολιθικό ακρόβαθρο

Ο τύπος αυτός κατασκευής (Σχήµα 2-6, Εικόνα 2-3) είναι ακόµα πολύ περιορισµένος
στον ελλαδικό χώρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας στα άκρα του συνδέεται
µονολιθικά µε τα ακρόβαθρα, χωρίς ακραίους αρµούς διαστολής. Η ευκαµψία–
κινητότητα του ακροβάθρου και η σχετική µετακίνηση του ως προς το πρανές, όταν
αυτή είναι δυνατή, επιτρέπει στην κατασκευή να προσαρµοστεί στις µετακινήσεις
λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών. Σε αυτές τις κατασκευές διαµορφώνονται
συνήθως αρµοί πίσω από τα ακρόβαθρα προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
σχετικές µετακινήσεις ανάµεσα στη γέφυρα και την οδό πρόσβασης.
Το πλεονέκτηµα των µονολιθικών ακροβάθρων είναι η έλλειψη αρµών και
εφεδράνων που έχουν µεγάλο κόστος συντήρησης. Υπάρχουν όµως οι εξής κίνδυνοι:
α) σε περίπτωση που η συµπύκνωση του µεταβατικού επιχώµατος είναι µικρότερη
από την αναµενόµενη, τότε είναι δυνατή η καθίζηση της οδού πρόσβασης, ενώ β) σε
περίπτωση που η συµπύκνωση του µεταβατικού επιχώµατος είναι µεγαλύτερη από
την αναµενόµενη, τότε είναι πιθανή η ρηγµάτωση του σκυροδέµατος του
ακροβάθρου εξαιτίας του περιορισµού της µετακίνησης.
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Πλάκα πρόσβασης

Κατασκευαστικός
αρµός

Κατάστρωµα

Πλακοδοκός
Έδαφος

Πάσσαλος

Σχήµα 2-6: Σκαρίφηµα µονολιθικού ακροβάθρου

Εικόνα 2-3: Τύπος εύκαµπτου µονολιθικού ακροβάθρου (Α∆05.27.28, Τµήµα 11.2)

2.3

Υλικά κατασκευής

Τα ακρόβαθρα κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα (Εικόνα 2-4). Η
κατώτερη επιτρεπόµενη ποιότητα σκυροδέµατος για τα ακρόβαθρα είναι Β25.
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Εικόνα 2-4: Κατασκευή ακροβάθρων (Γέφυρα Μετσόβου, τµ. 3.2 & ΓΕ05.13.14, της ΕΟ)

2.4

Όπλιση ακροβάθρων

Η όπλιση εξαρτάται από τον τύπο του ακροβάθρου. Σε ακρόβαθρο που λειτουργεί
ως πρόβολος ο κύριος οπλισµός αποτελείται από κατακόρυφες ράβδους στην πίσω
πλευρά (προς γαίες) του σώµατος και του θωρακίου πρόσβασης, καθώς και από
οριζόντιες ράβδους στην κάτω και άνω παρειά του πεδίλου (Σχήµα 2-7).
Στα ανοικτά ακρόβαθρα η κύρια όπλιση αποτελείται τόσο από εφελκυόµενο όσο και
από διατµητικό οπλισµό (Σχήµα 2-8). Ο εφελκυόµενος οπλισµός αποτελείται από
κατακόρυφες ράβδους (στην πλευρά του θωρακίου που εφάπτεται των γαιών), από
οριζόντιες ράβδους στην κάτω πλευρά του κεφαλόδεσµου, κατακόρυφους οπλισµούς
στα υποστυλώµατα και από οριζόντιες ράβδους στη βάση των πεδίλων. Ο
διατµητικός οπλισµός αποτελείται από συνδετήρες στον κεφαλόδεσµο και
συνδετήρες ή σπείρες στα υποστυλώµατα. Οι υπόλοιπες ράβδοι τοποθετούνται για
τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τη συστολή ξήρανσης και αποτελούν δευτερεύοντα
οπλισµό.
Στην περίπτωση µονολιθικά συνδεδεµένων µε τον φορέα ακροβάθρων (Κάτω
∆ιαβάσεις ανοικτού ή κλειστού πλαισίου, ορισµένες γέφυρες µεσαίου ανοίγµατος ή
Άνω ∆ιαβάσεις), ο κύριος οπλισµός δίνεται στο Σχήµα 2-8. Στο Σχήµα 2-9 φαίνεται η
συνολική όπλιση ενός τυπικού ακροβάθρου από µελέτη της ΕΟΑΕ.

(α)

(β)

Σχήµα 2-7: Κύρια όπλιση ακροβάθρων: (α) Ακρόβαθρο πρόβολος, (β) Ανοικτό ακρόβαθρο
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Σχήµα 2-8: Κύρια όπλιση ακροβάθρων: (γ), (δ) Ακρόβαθρα µονολιθικά της ΕΟ

Σχήµα 2-9: Όπλιση τυπικού ακροβάθρου από µελέτη της ΕΟΑΕ

2.5

∆οµικά µέλη ακροβάθρων

Τα συνήθη δοµικά µέλη ενός ακρόβαθρου είναι τα εξής:
• ∆οκός έδρασης
• Θωράκιο πρόσβασης
• Κεφαλόδεσµος
• Πλευρικοί τοίχοι (ωτίδες)
• Κορµός ή σώµα ακροβάθρου
• Αγκυρώσεις
• Πέδιλο
• Πάσσαλοι
Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται στη συνέχεια:
• Η δοκός έδρασης παρέχει επιφάνεια στήριξης στον φορέα της γέφυρας.
• Το θωράκιο πρόσβασης αντιστηρίζει την ωτίδες της οδού πρόσβασης και
προστατεύει τη δοκό έδρασης και τη γαλαρία επιθεώρησης. Επιπλέον,
παρέχει στήριξη στην πλάκα πρόσβασης και στον αρµό, όταν αυτός υπάρχει.
• Οι πλευρικοί τοίχοι (ωτίδες) τοποθετούνται κατά κανόνα για λόγους
αισθητικής, αλλά προστατεύουν και τις ακραίες στηρίξεις από τη φθορά του
περιβάλλοντος. Αν έχουν επαρκή διατοµή τότε µπορούν να συγκρατήσουν το
φορέα της γέφυρας κατά την εγκάρσια έννοια στην περίπτωση σεισµού. Οι
πλευρικοί τοίχοι δεν τοποθετούνται υποχρεωτικά.
• Ο κορµός ή σώµα του ακροβάθρου στηρίζει τη δοκό έδρασης και αντιστηρίζει
το έδαφος του µεταβατικού επιχώµατος πίσω από το ακρόβαθρο.
• Οι αγκυρώσεις είναι χαλύβδινες ράβδοι που βυθίζονται στο έδαφος πίσω από
τον κορµό του ακροβάθρου. Εισάγονται όταν το πέδιλο του ακροβάθρου δεν
είναι σε θέση να αναλάβει τις οριζόντιες δράσεις του πρανούς.
• Το πέδιλο µεταφέρει το βάρος του ακροβάθρου και τις αντιδράσεις της
ανωδοµής στο περιβάλλον έδαφος, όταν δεν χρησιµοποιούνται πάσσαλοι.
Επίσης, πρέπει να παρέχει ευστάθεια έναντι των δυνάµεων ανατροπής και
ολίσθησης.
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•

2.6

Οι πάσσαλοι είτε µεταφέρουν τα φορτία της ανωδοµής απευθείας σε έδαφος
υψηλής αντοχής (πάσσαλοι αιχµής), είτε τα µεταφέρουν στο περιβάλλον
έδαφος µέσω τριβής (πάσσαλοι τριβής). Τα άνω άκρα των πασσάλων
ενσωµατώνονται στον κορµό του ακροβάθρου ή πιο συχνά σε ένα
πασσαλόδεσµο που έχει παρόµοια λειτουργία µε το πέδιλο που περιγράφηκε
προηγουµένως.

Μέθοδοι και θέσεις επιθεώρησης για τα ακρόβαθρα

Επειδή η ευστάθεια είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για τα ακρόβαθρα πρέπει να
γίνεται έλεγχος για διάφορες µορφές µετακίνησης. Τα πλέον συχνά προβλήµατα που
παρατηρούνται κατά την επιθεώρηση των ακροβάθρων είναι:
• Κατακόρυφη µετακίνηση
• Οριζόντια µετακίνηση
• Στροφική µετακίνηση
• Φθορά σκυροδέµατος
• Υποσκαφή θεµελίωσης

Σηµειώνεται ότι σε ότι αφορά στις µετακινήσεις και στροφές, αυτές
παρουσιάζονται επί το πλείστον σε επιφανειακά θεµελιωµένα ακρόβαθρα και
σε πολλές περιπτώσεις είναι αναµενόµενες ή µε µικρή επίπτωση στην
ακεραιότητα τόσο του ακροβάθρου όσο και της γέφυρας, εφ’όσον δεν
ξεπερνούν µία τάξη µεγέθους, έχουν ολοκληρωθεί και δεν είναι διαφορικές.
Η περίπτωση οπτικά αντιληπτών µετακινήσεων και στροφών ακροβάθρων, θεµελιωµένων σε
πασσάλους, είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να συσχετίζεται µε καταστροφικές ζηµιές των
πασσάλων θεµελίωσης ή/ και του κεφαλόδεσµου τους και γενικότερα µε ανεπάρκεια της
πασσαλοθεµελίωσης (ανεπαρκές µήκος, αριθµός πασσάλων κ.α.)
Στη συνέχεια η επιθεώρηση για µετακινήσεις – στροφές εστιάζεται στα επιφανειακά
θεµελιωµένα ακρόβαθρα, που σηµειώνεται ότι είναι στην ΕΟ πολύ λιγότερα από τα
θεµελιωµένα σε πασσάλους ακρόβαθρα.

2.6.1

Κατακόρυφη µετακίνηση

Η κατακόρυφη µετακίνηση του ακροβάθρου µπορεί να είναι οµοιόµορφη ή διαφορική
(κατά µήκος του). Η οµοιόµορφη κατακόρυφη µετακίνηση ενός ακροβάθρου έχει
µικρή ή σηµαντική επίδραση στην κατασκευή, αναλόγως του τρόπου σύνδεσης του
µε τον φορέα και του µεγέθους της υποχώρησης. Οι διαφορικές καθιζήσεις που είναι
σπανιότερες µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα τόσο στο ίδιο το
ακρόβαθρο (έντονη λοξή ρηγµάτωση ή και αστοχία ακροβάθρου) όσο και τοπικά,
στον κόµβο σύνδεσης µε τον φορέα, ή στα εφέδρανα σύνδεσης µε τον φορέα.
∆ιαφορικές καθιζήσεις µπορούν να συµβούν ανάµεσα στο(στα) ακρόβαθρο/α και τα
µεσόβαθρα της γέφυρας και να προκαλέσουν βλάβες ανάλογα του µεγέθους τους,
του µήκους του ανοίγµατος και του δοµικού τύπου της γέφυρας (Σχήµα 2-10).
Μπορούν επίσης να συµβούν όπως προαναφέρθηκε, κατά µήκος ή/και κατά πλάτος
του ακροβάθρου (Σχήµα 2-11). Το τελευταίο µπορεί να προκαλέσει άνοιγµα του
αρµού ανάµεσα στο ακρόβαθρο και τον πτερυγότοιχο ή να προκαλέσει ρηγµάτωση
του ακροβάθρου.
Οι πιο συχνές αιτίες κατακόρυφης µετακίνησης είναι:
• το χαµηλό µέτρο ελαστικότητας του ψαθυρού εδάφους θεµελίωσης, που σε
συνδυασµό µε την ανεπαρκή εξυγίανση - συµπύκνωση οδηγεί σε
εκτεταµένες στιγµιαίες υποχωρήσεις. Εφ’όσον αυτές παραληφθούν χωρίς
σηµαντικές φθορές από το ακρόβαθρο και την κατασκευή δεν υπάρχει
περαιτέρω ανησυχία.
• Στερεοποίηση αργιλικών εδαφών µε συνέπεια εξελισσόµενες χρόνιες
υποχωρήσεις του ακροβάθρου. Εδώ απαιτείται συχνή παρακολούθηση της

45

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ 10η – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

•

•
•

εξέλιξης του φαινοµένου και προσδιορισµός οριακής τιµής ασφαλείας πέραν
της οποίας αναµένονται σηµαντικές ζηµιές για την κατασκευή. Πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη και δυσµενής δίαιτα των υπόγειων υδάτων που µπορεί να
προκαλέσει ταχύτερη και δυσµενέστερη εξέλιξη των υποχωρήσεων.
Ρευστοποίηση του εδάφους, λόγω στατικών ή δυναµικών (σεισµικών)
φορτίσεων που προκαλεί εκτεταµένες καθιζήσεις ή και οριζόντιες
µετατοπίσεις, στην περίπτωση που συνδυάζεται µε ροή εδαφικής µάζας,
λόγω κλίσης.
Υποσκαφή και διάβρωση του υλικού της θεµελίωσης του ακροβάθρου.
Συνδυασµός έντονης λοξότητας του φορέα, και ενδοτικού εδάφους
θεµελίωσης που οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε σηµαντικού µεγέθους
διαφορικές, κατά µήκος του ακροβάθρου, υποχωρήσεις (Σχήµα 2-11, Εικόνα
2-5).

Σχήµα 2-10: ∆ιαφορικές µετακινήσεις ανάµεσα σε ακρόβαθρο και µεσόβαθρα

Στροφή
πτερυγοτοίχου
Ρηγµάτωση

Αµµοχάλικο
Μαλακή άργιλος

Πυκνό χαλίκι

Καθίζηση αργίλου
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Σχήµα 2-11: ∆ιαφορικές µετακινήσεις κατά µήκος του ακροβάθρου

Εικόνα 2-5: Ρηγµατώσεις των ακροβάθρων της ΓΕ06.24.25 και του πλ. Οχετού 07 25.25Α (Ε.Ο.) λόγω
λοξότητας και ενδοτικού εδάφους θεµελίωσης ή λοξότητας και διάβρωσης εδάφους θεµελίωσης.

Κατά την επιθεώρηση για κατακόρυφες µετακινήσεις πρέπει να γίνονται τα
παρακάτω:
• Να εξετάζεται η πλάγια όψη της γέφυρας από απόσταση. Σε περίπτωση
σηµαντικής καθίζησης του ακροβάθρου θα είναι ορατή η απότοµη µεταβολή
της µηκοτοµικής κλίσης στο αντίστοιχο ακραίο φάτνωµα της γέφυρας (
• Εικόνα 2-6).
• Να ελέγχεται η υψοµετρική διαφορά των παρειών του αρµού ανάµεσα στο
ακρόβαθρο και το κατάστρωµα.
• Έλεγχος για λοξές ρωγµές του σώµατος του ακροβάθρου που έχουν κλίση
προς την µεγαλύτερη υποχώρηση, ως ενδείξεις διαφορικής καθίζησης.
• Να εξετάζεται η ευθυγράµµιση της ανωδοµής για ενδείξεις καθίζησης (ειδικά
το στηθαίο).
• Να γίνεται έλεγχος για υποσκαφή γύρω από τη θεµελίωση του ακροβάθρου.
• Να επιθεωρείται ο αρµός που χωρίζει τον πτερυγότοιχο µε το ακρόβαθρο για
σωστή ευθυγράµµιση (µονολιθικά ακρόβαθρα) (Εικόνα 2-7).
• Να ελέγχεται η επιφάνεια του οδοστρώµατος στην περιοχή του ακροβάθρου
για ρηγµατώσεις.
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Εικόνα 2-6: Καθίζηση ακροβάθρου (διαφορική ως προς τα µεσόβαθρα) και στροφή του τελευταίου
αµφιέρειστου τµήµατος του φορέα της γέφυρας ως προς τον εσωτερικό αρµό (΄Ανω διάβαση, ΠΑΘΕ Α.Ε)

Εικόνα 2-7: Έντονη καθίζηση/στροφή τοίχου αντιστήριξης ως προς πτερυγότοιχο µονολιθικού ακροβάθρου
λόγω διαφορετικού τύπου θεµελίωσης (ΓΕ13.42.43 Γέφυρα Μάνθειας)

2.6.2

Οριζόντια µετακίνηση

Οι κατασκευές που αντιστηρίζουν εδάφη, όπως είναι τα ακρόβαθρα και οι τοίχοι
αντιστήριξης, είναι επιρρεπείς σε πλευρικές µετακινήσεις και ολισθήσεις (Σχήµα
2-12). Πλευρική µετακίνηση συµβαίνει στην περίπτωση των επιφανειακών
θεµελιώσεων, όταν οι οριζόντιες δυνάµεις εκ της ώθησης του πρανούς στη βάση του
ακροβάθρου υπερβαίνουν τις δυνάµεις τριβής που σταθεροποιούν την κατασκευή.
Αρχική στάθµη

Καθίζηση οδοστρώµατος

Αρχική θέση
ακρόβαθρου
Εκτοπιζόµενο
επίχωµα

Μεταβατικό
Επίχωµα
Μαλακή
άργιλος

Επιφάνεια
ολίσθησης

Σχήµα 2-12: Πλευρική µετακίνηση και στροφή ακροβάθρου λόγω αστοχίας της θεµελίωσης του
µεταβατικού επιχώµατος

Οι πιο συχνές αιτίες πλευρικής µετακίνησης είναι η αστοχία της θεµελίωσης του
µεταβατικού επιχώµατος, (στην περίπτωση αυτή έχουµε στροφή και µετακίνηση), οι
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αλλαγές στα χαρακτηριστικά του εδάφους (π.χ. πάγος) και το φαινόµενο της
στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη έδρασης/ θεµελίωσης του µεταβατικού
επιχώµατος και του ακροβάθρου. Επίσης είναι δυνατό υπό τυχηµατικές φορτίσεις,
όπως ο σεισµός, ή λόγω υποσκαφής ή χαλάρωσης από διάβρωση του εδάφους
θεµελίωσης να έχουµε στιγµιαία ολίσθηση εξ υπερβάσεως του διαθέσιµου στατικού
συντελεστή ασφαλείας.
Η επιθεώρηση για πλευρικές µετακινήσεις πρέπει να περιλαµβάνει:
• Την κατακορυφότητα του ακροβάθρου.
• Τα εφέδρανα για ενδείξεις «ανάποδης» πλευρικής µετακίνησης (προς το
ακρόβαθρο).
• Την µεταβολή (άνοιγµα) του διάκενου του αρµού διαστολής καταστρώµατος
(Εικόνα 2-8).
• Το εύρος του αρµού ανάµεσα στο κατάστρωµα και την πλάκα πρόσβασης
• Καθίζηση του καταστρώµατος πρόσβασης.
• Την απόσταση ανάµεσα στο πέρας της ανωδοµής και του θωρακίου
πρόσβασης.
• Ενδείξεις αστοχίας (πτύχωση) του εδάφους στο πόδα του ακροβάθρου.
• Έλεγχο για βουλωµένους σωλήνες (αποστράγγιση οδοστρώµατος
πρόσβασης, υποδοµής και φρεάτια απορροής).
• Ενδεχόµενη διάβρωση και υποσκαφή του υλικού του πρανούς µπροστά από
το ακρόβαθρο (ακόµα και σε πρώιµο στάδιο) θα πρέπει πάντα να
καταγράφεται (Εικόνα 2-9).

Εικόνα 2-8: α)Ανισοσταθµία λόγω υποχώρησης ακροβάθρου β) και γ) Ρηγµάτωση καταστρώµατος

Εικόνα 2-9: ∆ιάβρωση πρανούς που µπορεί να οδηγήσει σε πλευρική µετακίνηση του ακροβάθρου

2.6.3

Στροφική µετακίνηση

Η στροφή των ακροβάθρων είναι κατά κανόνα αποτέλεσµα µη συµµετρικών
καθιζήσεων ή πλευρικών µετακινήσεων λόγω οριζόντιων εδαφικών δυνάµεων
(Σχήµα 2-13, Εικόνα 2-10, Εικόνα 2-11).
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Αµµοχάλικο
Μαλακή άργιλος

Καθίζηση αργίλου

Πυκνό χαλίκι

Σχήµα 2-13: Στροφική µετακίνηση ακροβάθρου

Εικόνα 2-10: α) Στροφή ακροβάθρου β) Ρηγµάτωση καταστρώµατος στην περιοχή του ακροβάθρου

Εικόνα 2-11: Στροφή ακροβάθρου και Ρηγµάτωση καταστρώµατος στην περιοχή του ακροβάθρου

Οι πιο συνηθισµένες αιτίες στροφικής µετακίνησης ακροβάθρων είναι η υποσκαφή, ο
κορεσµός του πρανούς, η απώλεια της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, η
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διάβρωση του πρανούς στις πλευρές των ακροβάθρων και ο ακατάλληλος
σχεδιασµός.
Η επιθεώρηση για στροφικές µετακινήσεις ακροβάθρων πρέπει να περιλαµβάνει,
έλεγχο:
• Της κατακορυφότητας του ακροβάθρου χρησιµοποιώντας κατάλληλο αλφάδι.
Να λαµβάνεται υπόψη ότι µερικά ακρόβαθρα έχουν σχεδιαστεί µε κεκλιµένες
όψεις.
• ρηγµάτωσης πεζοδροµίου, στην περίπτωση οδού κάτω από το τεχνικό.
• Του µήκους ανάµεσα στα άκρα των δοκών και του θωρακίου πρόσβασης.
• Βουλωµένων σωλήνων και φρεατίων.
• Ρηγµάτων του πεδίλου ακροβάθρου (εάν είναι δυνατός)
• Έλεγχος για ανισοσταθµία των παρειών και µη αναµενόµενη µεταβολή του
εύρους των αρµών του καταστρώµατος (Εικόνα 2-8)
• Ρηγµάτωση της ασφάλτου του καταστρώµατος στην περιοχή του
ακροβάθρου (Σχήµα 2-13, Εικόνα 2-11)

Εικόνα 2-12: Άνοιγµα αρµού καταστρώµατος από στροφή και µετακίνηση του ακροβάθρου (ΓΕ05.24.25)

2.6.4

Φθορές σκυροδέµατος

Στα ακρόβαθρα πολύ συχνά εµφανίζονται φθορές σκυροδέµατος λόγω του
γεγονότος ότι µεγάλη επιφάνειά τους εκτίθεται σε συνεχή διαβροχή εκ διαρροής
αρµών ή σωλήνων αποχέτευσης του υλικού κατασκευής, ψεκάζεται εκ της
διερχόµενης κυκλοφορίας, λόγω θέσης πλησίον του οδοστρώµατος, µε υγρά που
περιέχουν άλατα αποχιονισµού και γενικότερα είναι ευάλωτη στην ατµοσφαιρική
ρύπανση και σε όλα τα διαβρωτικά συστατικά του περιβάλλοντος. Συχνά η έντονη
εξίδρωση, η λόγω όγκου και µήκους σκυροδέτησης έντονη επιφανειακή ρηγµάτωση,
η κακότεχνη αφαίρεση καλουπιών σε συνδυασµό µε την χαµηλή σχετικά ποιότητα
αντοχής σκυροδέµατος (Β25), είναι παράγοντες που επιταχύνουν τη διείσδυση του
νερού και των διαβρωτικών συστατικών στο εσωτερικό του σκυροδέµατος µε
συνέπεια να απαντώνται γρηγορότερα και συχνότερα από άλλα δοµικά τµήµατα οι
ακόλουθες φθορές σκυροδέµατος:
• Φθορά προστατευτικής βαφής.
• Ενανθράκωση λόγω έκθεσης σε ατµοσφαιρική ρύπανση (CO2)
• Έντονη εξάνθηση που εκδηλώνεται έντονα στις περιοχές διαβροχής.
• ∆ιόγκωση (spalling) και ρήγµατωση σκυροδέµατος στις θέσεις των οπλισµών
λόγω οξείδωσης του (πιθανή διείσδυση χλωριόντων) (Εικόνα 2-17)
• Αποφλοίωση λόγω πολλών κύκλων παγώµατος – ξεπαγώµατος, ιδιαίτερα
στις κορεσµένες διαβρεχόµενες επιφάνειες.
• Αποφλοίωση και αποκάλυψη αδρανών (Εικόνα 2-16)
• Ίχνη σκουριάς από οξείδωση οπλισµών µε µικρή επικάλυψη (αποστατήρες
κ.α.)

51

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ 10η – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν οι δοµικές φθορές του σκυροδέµατος λόγω
διαφορικής καθίζησης και στροφής των ακροβάθρων (κυρίως των επιφανειακώς
θεµελιωµένων που φέρουν λοξούς φορείς) που εκδηλώνονται µε λοξές ρηγµατώσεις,
οι οποίες είναι διαµπερείς και άρα εκθέτουν και τον εφελκυόµενο οπλισµό (προς
γαίες) και ορισµένες φορές εκτείνονται σε όλο το ύψος του ακροβάθρου (Εικόνα 2-12,
Εικόνα 2-13, Εικόνα 2-14).
Η επιθεώρηση για τα προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν στο οπλισµένο
σκυρόδεµα των ακροβάθρων πρέπει να περιλαµβάνει ελέγχους:
• για διαβροχή από διαρροή αρµών και αποχέτευσης
• της επιπεδότητας του ακροβάθρου µε αλφάδι µεγάλου µήκους ή αλφάδι
laser.
• για όλες τις προαναφερθείσες φθορές, ιδιαίτερα στις θέσεις διαβροχής, που
ως κορεσµένες είναι λιγότερο ανθεκτικές στη διείσδυση διαβρωτικών ουσιών,
στις ανεπιθύµητες αντιδράσεις και στο πάγωµα – ξεπάγωµα.
• για λοξές ρηγµατώσεις. Το εύρος, µήκος και το δίκτυό τους πρέπει να
καταγράφεται.
• για κατακόρυφες ρηγµατώσεις στην βάση του ακροβάθρου, στο µέσο του
µήκους του.
• για οριζόντιες ρηγµατώσεις σε συνδυασµό µε κατακόρυφες σε αποστάσεις
ίδιες µε αυτές των ράβδων οπλισµού.
• Έλεγχο για ενδείξεις ρηγµάτωσης (εξάνθηση, προϊόντα οξείδωσης) στην ακµή
σύνδεσης ακροβάθρου – φορέα (µονολιθικά ακρόβαθρα).
• Έλεγχο ρηγµάτωσης της βάσης του θωρακίου πρόσβασης για ρηγµάτωση
λόγω σεισµικής µετακίνησης και ταυτόχρονος έλεγχος κατακορυφότητας του
θωρακίου.

Εικόνα 2-13: Λοξές ρηγµάτωσεις σε κορµό ακροβάθρου (ΓΕ01.22.23, Τµήµα 8.2, ΓΕ06.24.25, Τµήµα 9.1)
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Εικόνα 2-14: Λοξές ρηγµατώσεις σε κορµό ακροβάθρου (ΓΕ03.18.19 Γέφυρα Αξιού Αυτοκινητόδροµου
Αιγαίου Α.Ε., Τµήµα 7.0)

Εικόνα 2-15: Λιµνάζοντα ύδατα στη γαλαρία επιθεώρησης ακροβάθρου (ΓΕ15.27.28, Τµήµα 11.3)

Εικόνα 2-16: Επιφανειακή φθορά/ αποφλοίωση σκυροδέµατος ακροβάθρου που διαβρέχεται από τα νερά
απορροής του καταστρώµατος (ΓΕ11.24.25 και ΓΕ07.24.25 της ΕΟ)
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Εικόνα 2-17: Αποκάλυψη οπλισµού (Κ∆02.30.31 Τµήµατος 13.4) και διόγκωση λόγω οξείδωσης οπλισµού
σε κορεσµένες περιοχές του ακροβάθρου, διαβρεχόµενες από όµβρια καταστρώµατος λόγω διαρροής αρµών
διαστολής καταστρώµατος (Α∆06.43 Τµήµατος 15.8).

2.6.5

Υποσκαφή

Υποσκαφή είναι η διάβρωση του εδάφους γύρω και κυρίως κάτω από τα θεµέλια της
γέφυρας που βρίσκονται κοντά ή µέσα σε ροή χειµάρρου ή ποταµού, λόγω ορµητικής
ροής του νερού ή και εκτεταµένων αµµοληψιών κατάντη της γέφυρας (Εικόνα 2-18).
Ο κίνδυνος για υποσκαφή ακροβάθρων είναι σχετικά περιορισµένος και είναι
υπαρκτός µόνο σε περιόδους έντονων πληµµυρών και γενικότερα υψηλής στάθµης
ύδατος σε γέφυρες στις οποίες δεν υπάρχουν ή δεν έχουν συντηρηθεί σωστά τα
έργα υδραυλικής προστασίας (συρµατοκιβώτια, λιθορριπές, διαµορφωµένη κυρίως
κοίτη) και εφ’όσον δεν γεφυρώνουν το συνολικό υδραυλικό άνοιγµα, µε συνέπεια οι
πληµµυρικές παροχές να ασκούν µεγάλες πιέσεις στις προσβάσεις της γέφυρας και
στα ακρόβαθρα. Τα βαθιά και τρεχούµενα νερά διαθέτουν µεγαλύτερη ποσότητα
ενέργειας για να ανασηκώσουν και µεταφέρουν το υλικό της θεµελίωσης µιας
γέφυρας.
Γενικά για τον έλεγχο σε υποσκαφή ακροβάθρων συνιστάται να γίνονται τα εξής:
• Ακριβής καταγραφή της παρούσας κατάστασης των µέτρων προστασίας που
έχουν ληφθεί (Εικόνα 2-18),για :
o βάθρα εντός και εκτός της κύριας κοίτης
o πρανή των οχθών του χειµάρρου.
o διαµόρφωση κοίτης χειµάρρου, στο µήκος κάτω από την γέφυρας,
καθώς επίσης πριν και µετά από αυτή.
Τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης πρέπει να συγκρίνονται µε τις προηγούµενες
καταγραφές.
• Καταγραφή αλλαγών στάθµης του πυθµένα κατάντη, από διαβρώσεις,
αµµοληψίες κ.α.
• ∆ιερεύνηση των πεδίλων ακροβάθρων που είναι επιθεωρήσιµα (εκτεθειµένα)
(Εικόνα 2-19, Εικόνα 2-22), µε χρήση µεταλλικής ράβδου, ώστε να
εξακριβωθεί τυχόν υποσκαφή που έχει πληρωθεί µε λεπτόκοκκα φερτά υλικά.
• Έλεγχος κατακορυφότητας κορµού ακροβάθρων, παρειών πασσαλοδέσµων,
οριζοντιότητας κεφαλόδεσµων.
• Έλεγχος για ρωγµές στη βάση των υποσκαµµένων ακροβάθρων και στα
πέδιλά τους
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Εικόνα 2-18: ∆ιαµόρφωση κοίτης ∆ιαβολορέµατος (ΓΕ05.26.27, Τµήµα 11.1)

Εικόνα 2-19: Υποσκαφή ακροβάθρου

Εικόνα 2-20: ∆ιάβρωση προσβάσεων και υποσκαφή ή κατάρρευση ακροβάθρων γέφυρας Μοδίου, λόγω
ανεπαρκούς υδραυλικού ανοίγµατος
Εικόνα 2-21: Υποσκαφή ακροβάθρου λόγω λοξής, σχεδόν παράλληλης ροής χειµάρρου (ΓΕ126.35.36)

Εικόνα 2-22: Έλεγχος για υποσκαφή
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2.6.6

Αποστράγγιση

Το νερό είναι δυνατόν να αναπτύξει οριζόντια πίεση πίσω από ένα ακρόβαθρο.
Επιτρέποντας στο νερό να διαφύγει πίσω από το ακρόβαθρο ελαττώνεται αυτή η
πίεση. Αποστραγγιστικές οπές εκτόνωσης συνήθως διαµέτρου 100χιλ. επιτρέπουν
στο νερό να περάσει µέσα από το ακρόβαθρο. Μερικές φορές τα ακρόβαθρα
διαθέτουν υπόγειους σωλήνες αποστράγγισης οι οποίοι είναι παράλληλοι της πίσω
πλευράς τους. Οι σωλήνες αυτοί είναι κεκλιµένοι ώστε να επιτρέψουν τη µεταφορά
του ύδατος µακριά από το ακρόβαθρο.
Πρέπει να ελέγχονται τα στραγγιστήρια και οι υπόγειες σωληνώσεις για να
διαπιστωθεί αν είναι καθαρά και λειτουργούν κανονικά. Να γίνεται έλεγχος για τυχόν
φωλιές ζώων και εντόµων που µπορεί να υπάρχουν µέσα στα στραγγιστήρια. Να
γίνεται έλεγχος κάτω από τα στραγγιστήρια για ενδείξεις αποχρωµατισµού που
µπορεί να σηµαίνει µη κανονική λειτουργία τους. Να γίνεται, τέλος, έλεγχος για το
ενδεχόµενο διάβρωσης του σκυροδέµατος των ακροβάθρων στις θέσεις των
στραγγιστηρίων .

2.7

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά πτερυγοτοίχων

Οι πτερυγότοιχοι βρίσκονται στα άκρα των ακροβάθρων και εγκιβωτίζουν το
µεταβατικό επίχωµα (Εικόνα 2-23). Οι πτερυγότοιχοι κατά κανόνα θεωρούνται ως
τοίχοι αντιστήριξης, αφού σχεδιάζονται για να αντιστηρίξουν τα µεταβατικά
επιχώµατα.
Οι πτερυγότοιχοι είναι παρόµοιοι µε τα ακρόβαθρα αλλά δεν παραλαµβάνουν
κατακόρυφα φορτία. Η απουσία κατακόρυφων φορτίων στους πτερυγότοιχους
δηµιουργεί την ανάγκη, στην περίπτωση των επιφανειακών θεµελιώσεων, για
µεγαλύτερα πέδιλα προκειµένου να αναληφθεί η ροπή ανατροπής.

Εικόνα 2-23: Τυπικός πτερυγότοιχος (ΓΕ13.27.28, Τµήµα 11.2)

2.7.1

Γεωµετρική ταξινόµηση

Οι πτερυγότοιχοι κατηγοριοποιούνται µε βάση τη γεωµετρική τους µορφή, ως εξής:
• Ευθείς: αποτελούν επεκτάσεις των τοίχων των ακροβάθρων κάθετα στον
άξονα της οδού που φέρει η γέφυρα (Εικόνα 2-24)
• Λοξοί: σχηµατίζουν οξεία γωνία µε το οδόστρωµα της γέφυρας (Εικόνα 2-25)
• Αντεπιστροφής: είναι παράλληλοι µε την οδό την οποία φέρει η γέφυρα
(Εικόνα 2-26)
Σηµειώνεται ότι κατά κανόνα οι πτερυγότοιχοι κατασκευάζονται παράλληλα µε την
οδό ή σιδηροδροµική γραµµή την οποία φέρει η γέφυρα (αντεπιστροφής), εκτός αν
λόγοι µορφολογίας του εδάφους ή σοβαρών οικονοµικών επιπτώσεων επιβάλλουν
άλλη διάταξη.
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Εικόνα 2-24: Ευθύς πτερυγότοιχος (Α∆05.27.28, Τµήµα 11.2)

Εικόνα 2-25: Λοξός πτερυγότοιχος (ΓΕ13.27.28, Τµήµα 11.3)

Εικόνα 2-26: Πτερυγότοιχος αντεπιστροφής (Α∆01.27.28, Τµήµα 11.2)

2.7.2

∆οµική ταξινόµηση

Οι πτερυγότοιχοι κατηγοριοποιούνται δοµικά, ως εξής:
• Μονολιθικοί: συνδέονται µονολιθικά µε το ακρόβαθρο (Εικόνα 2-27).
• Ανεξάρτητοι: κατασκευάζονται ανεξάρτητα από το ακρόβαθρο από το οποίο
διαχωρίζονται µέσω αρµού διαστολής (Εικόνα 2-28).
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Εικόνα 2-27: Μονολιθικός πτερυγότοιχος (Κ∆04.25.26, Τµήµα 9.2)

Εικόνα 2-28: Ανεξάρτητος πτερυγότοιχος (Κ4.ΤΕ5, Κόµβος Κ4)

Εικόνα 2-29: Οπλισµένη γη (ΓΕ01.00.01)

2.7.3

Κύρια υλικά κατασκευής

Οι πτερυγότοιχοι κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η ποιότητα του
σκυροδέµατος πρέπει να είναι Β25 ή ανώτερη. Σε έναν πτερυγότοιχο που λειτουργεί
σαν ανεξάρτητος τοίχος αντιστήριξης- πρόβολος, ο κύριος οπλισµός αποτελείται από
κατακόρυφες ράβδους στην πίσω πλευρά του κορµού, οριζόντιες ράβδους στη βάση
του πεδίλου και οριζόντιες ράβδους στην κορυφή του πεδίλου (Σχήµα 2-14). Στο
Σχήµα 2-15 παρουσιάζεται η συνολική όπλιση ενός τυπικού, µονολιθικά
συνδεδεµένου µε το σώµα του ακροβάθρου, πτερυγότοιχου από µελέτη της ΕΟΑΕ
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Σχήµα 2-14: Κύριος οπλισµός ανεξάρτητου πτερυγότοιχου Σχήµα 2-15: Οπλισµός µονολιθικού
πτερυγοτοίχου

Στους πτερυγότοιχους που δεν είναι ανεξάρτητοι από το κυρίως σώµα των
ακροβάθρων αναπτύσσεται µηχανική συµπεριφορά διέρειστης πλάκας πακτωµένης
στο σώµα του ακροβάθρου και στο άκαµπτο πέδιλο τους.

2.7.4

Μέθοδοι και θέσεις επιθεώρησης για τους πτερυγότοιχους

Η επιθεώρηση των πτερυγοτοίχων πρέπει να είναι παρόµοια αυτής για τα
ακρόβαθρα. Πολλά από τα προβλήµατα που εµφανίζονται στα ακρόβαθρα,
παρουσιάζονται και στους πτερυγότοιχους. Αυτά είναι:
• Κατακόρυφη µετακίνηση
• Οριζόντια µετακίνηση
• Στροφική µετακίνηση (Εικόνα 2-30)
• Φθορά υλικού
• Υποσκαφή (Εικόνα 2-31)
• Προβληµατική αποστράγγιση

Εικόνα 2-30: Στροφική µετακίνηση πτερυγότοιχου
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Εικόνα 2-31: Υποσκαφή κάτω από πτερυγότοιχο

Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για διάβρωση του ερείσµατος του δρόµου πίσω από το
ακρόβαθρο (Εικόνα 2-32, Εικόνα 2-33, Εικόνα 2-34) για ρηγµατώσεις (Εικόνα 2-35) και
γενικότερα φθορά του σκυροδέµατος.

Εικόνα 2-32: Καθίζηση µεταβατικού επιχώµατος (Κ∆05.41.42, Τµήµα 15.6) Τ.Ε.10, (Τµήµα 8.3.1)

Εικόνα 2-33: ∆ιάβρωση µεταβατικού επιχώµατος α)(Α∆09.40.41, Τµήµα 15.5), β) (Α∆12.42.43, Τµήµα 15.8)
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Εικόνα 2-34: Καθίζηση µεταβατικού επιχώµατος (Κ∆02.41.42, Τµήµα 15.6)

Εικόνα 2-35: Ρηγµάτωση µονολιθικού πτερυγότοιχου λόγω καθίζησης του ακροβάθρου
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3.

Μεσόβαθρα

3.1

Εισαγωγή

Τα µεσόβαθρα είναι τα ενδιάµεσα δοµικά στοιχεία της υποδοµής που φέρουν µέσω
εφεδράνων ή µονολιθικής σύνδεσης τον φορέα της ανωδοµής και ταυτόχρονα δεν
παρεµποδίζουν την ροή των υφισταµένων εγκάρσιων υδάτινων ροών και βρίσκονται
σε ασφαλή απόσταση από τις κάθετες οδούς που διέρχονται κάτω από τη γέφυρα

Εικόνα 3-1: Μεσόβαθρα–ενδιάµεσες στηρίξεις της ανωδοµής (ΓΕ07.31.32, Τµήµα 13.5)

3.2

Τύποι µεσοβάθρων

Οι πιο συνηθισµένοι τύποι µεσοβάθρων είναι οι εξής:
• Τοιχεία.
• Μεµονωµένα υποστυλώµατα διατοµής τετραγωνικής, ορθογωνικής,
εξαγωνικής, οκταγωνικής, κυκλικής ή και ελλειπτικής, συµπαγούς ή κοίλης.
• Πλαίσια, δίστυλα ή πολύστυλα.
• Κολωνοπάσσαλοι.
Τα τοιχεία είναι συνήθης περίπτωση µεσοβάθρων για µικρά ύψη (Εικόνα 3-2).

62

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ 10η – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Εικόνα 3-2: Τοιχωµατικό βάθρο γέφυρας Κοµψάτου (ΓΕ04.36.37, Τµήµα 14.3.2)

Τα µεσόβαθρα τύπου µεµονωµένου υποστυλώµατος συµπαγούς διατοµής (Εικόνα
3-3) χρησιµοποιούνται όταν ο διαθέσιµος χώρος κάτω από την κατασκευή είναι
περιορισµένος ή όταν το πλάτος της ανωδοµής είναι µικρό ή για να αποφευχθεί η
λοξότητα του φορέα ως συνέπεια της λοξής διέλευσης άνωθεν κωλύµατος.

Εικόνα 3-3: Μεσόβαθρο µεµονωµένου στύλου οκταγωνικής διατοµής (ΓΕ01.21.22, Κόµβος Κ1)

Τα πολύστυλα πλαίσια (Εικόνα 3-4) είναι τύποι µεσοβάθρων που χρησιµοποιούνται
σε µεσόβαθρα µικρού και µεσαίου ύψους (<15µ) και γι’ αυτό απαντώνται συχνότερα
σε γέφυρες αστικών ή υπεραστικών οδών (π.χ. εξωτερική περιφερειακή ΕΟΑΕ,
Αττική Οδός κ.α.)
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Εικόνα 3-4: Μεσόβαθρο - πολύστυλο πλαίσιο (ΓΕ01.23.23Α, Κόµβος Κ4)

Οι κολωνοπάσσαλοι (Εικόνα 3-5) είναι κατά κανόνα πάσσαλοι που συνεχίζουν ως
βάθρα άνωθεν του εδάφους, µε ή χωρίς συνδετικό πασσαλόδεσµο, σχηµατίζοντας
πολύστυλο πλαίσιο µέσω ζυγώµατος – δοκού έδρασης.

Εικόνα 3-5: Μεσόβαθρα-κολωνοπάσσαλοι (ΓΕ05.21.22, Τµήµα 8.1)

Στις υψηλές κοιλαδογέφυρες/χαραδρογέφυρες χρησιµοποιούνται κατά κανόνα τα
κοίλα µεσόβαθρα (Εικόνα 3-6), γιατί µειώνουν σηµαντικά το µόνιµο φορτίο της
κατασκευής, µειώνουν τις στροφές της ανωδοµής (ιδίως στη διαµήκη διεύθυνση) και
υπό ορισµένες προϋποθέσεις αυξάνουν την πλαστιµότητα. Προκατασκευασµένα ή
χυτά επί τόπου, τα κοίλα µεσόβαθρα κατασκευάζονται τµηµατικά καθ’ ύψος µε
αναρριχώµενο ή ολισθαίνοντα ξυλότυπο.
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Εικόνα 3-6: Κοίλα µεσόβαθρα χαραδρογέφυρας (ΓΕ03.31.32, Τµήµα 13.5)

3.3

Κύρια υλικά κατασκευής

Τα µεσόβαθρα κατασκευάζονται κατά κανόνα από οπλισµένο σκυρόδεµα (Εικόνα
3-7). Η κατώτερη επιτρεπόµενη και η πλέον συνήθης ποιότητα σκυροδέµατος για τα
µεσόβαθρα είναι Β25. Σε µεσόβαθρα στα οποία υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης
οχήµατος πρέπει να χρησιµοποιείται ποιότητα Β35 ή και ανώτερη.

Εικόνα 3-7: Κοίλα µεσόβαθρα Ο/Σ υπό κατασκευή (ΓΕ05.13.14, Γέφυρα Μετσόβου)

3.4

Κύριος οπλισµός

Η µορφή του κύριου οπλισµού των µεσοβάθρων εξαρτάται από την κατασκευαστική
τους διαµόρφωση. Ο καµπτικός οπλισµός αποτελείται από κατακόρυφες-διαµήκεις
ράβδους ‘χαλαρού’ χάλυβα. Στα τοιχωµατικά µεσόβαθρα δηµιουργούνται
κρυφοκολώνες στα άκρα τους, όταν αναµένεται ανάπτυξη σηµαντικών καµπτικών
ροπών.
Ο διατµητικός οπλισµός αποτελείται από οριζόντιους συνδετήρες που πυκνώνουν
στις περιοχές στήριξης.
Οι κεφαλές των µεσοβάθρων οπλίζονται ανάλογα µε τη στατική τους λειτουργία. Οι
κεφαλές που λειτουργούν σαν πρόβολοι, όπως οι δοκοί έδρασης µονόστυλων
βάθρων, έχουν τον κύριο οπλισµό στην άνω παρειά τους. Οι κεφαλές που συνδέουν
τους στύλους πολύστυλων, πλαισιακών βάθρων έχουν τον κύριο οπλισµό τόσο στην
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άνω όσο και στην κάτω παρειά τους. Στην περίπτωση που οι δοκοί έδρασης των
βάθρων φέρουν την ανωδοµή µέσω εφεδράνων, τότε λειτουργούν συχνά ως βραχείς
πρόβολοι και θα πρέπει να οπλίζονται αναλόγως. Ο διατµητικός οπλισµός
αποτελείται από κατακόρυφους συνδετήρες που πυκνώνουν κατά κανόνα στις
περιοχές στήριξης.
Το Σχήµα 3-1 δείχνει τυπική κύρια όπλιση µεσόβαθρου µορφής δίστυλου πλαισίου.
Το Σχήµα 3-2 και το Σχήµα 3-3 δείχνουν τον τρόπο όπλισης της κρίσιµης διατοµής
ενός τοιχωµατικού και ενός κοίλου µεσοβάθρου αντίστοιχα από εγκεκριµένες µελέτες
της ΕΟΑΕ.

Σχήµα 3-1: Κύρια όπλιση σε δίστυλα πλαίσια

Σχήµα 3-2: Όπλιση κρίσιµης διατοµής τοιχωµατικού βάθρου από µελέτη της ΕΟΑΕ
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Σχήµα 3-3: Όπλιση κρίσιµης διατοµής κοίλου βάθρου από µελέτη της ΕΟΑΕ

3.5

∆οµικά µέλη µεσοβάθρων

Τα κύρια δοµικά µέλη των µεσοβάθρων είναι:
• Κεφαλή ή κεφαλόδεσµος ή δοκός έδρασης (ζύγωµα στην περίπτωση
πλαισιακού, πολύστυλου βάθρου)
• Τοιχείο ή υποστύλωµα
• Πέδιλο ή πασσαλόδεσµος
• Πάσσαλοι ή φρέαρ θεµελίωσης
Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται στη συνέχεια:
• Η κεφαλή του πασσάλου παρέχει στήριξη στα εφέδρανα και την ανωδοµή
• Το τοιχείο ή υποστύλωµα µεταφέρει τα φορτία από την ανωδοµή στη
θεµελίωση
• Το πέδιλο µεταφέρει τα φορτία της ανωδοµής και το βάρος του υπερκείµενου
βάθρου στο υποκείµενο έδαφος, όταν δε χρησιµοποιούνται πάσσαλοι. Το
πέδιλο, επιπλέον, παρέχει ευστάθεια στο µεσόβαθρο ως προς ανατροπή και
ολίσθηση.
• Οι πάσσαλοι είτε µεταφέρουν τα φορτία της ανωδοµής απευθείας σε έδαφος
υψηλής αντοχής (πάσσαλοι αιχµής), είτε τα µεταφέρουν στο περιβάλλον
έδαφος µέσω τριβής (πάσσαλοι τριβής).

3.6 Μέθοδοι, κατηγορίες και θέσεις επιθεώρησης για τα
µεσόβαθρα
Οι µέθοδοι επιθεώρησης των µεσοβάθρων είναι παρόµοιες µε αυτές των
ακροβάθρων, ειδικά όταν αφορά στην φθορά του υλικού. Η ευστάθεια είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας στα µεσόβαθρα και απαιτείται έλεγχος για τις διάφορες
µορφές µετακινήσεων.
Οι θέσεις για επιθεώρηση δεν είναι εξειδικευµένες, αλλά µπορούν να συσχετιστούν
µε τα συνήθη προβλήµατα των µεσοβάθρων. Συνδέονται, επίσης, µε το δοµικό τύπο
του µεσοβάθρου και τη στατική–δυναµική συµπεριφορά του. Για βάθρα µε δοκό
έδρασης που φέρουν µέσω εφεδράνων την ανωδοµή κρίσιµη είναι η διατοµή του
πόδα, σε αντίθεση µε τα βάθρα που είναι µονολιθικά συνδεδεµένα µε την ανωδοµή
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όπου και οι διατοµές της κεφαλής τους (κάτω από τον άκαµπτο κόµβο µε το φορέα
ανωδοµής) είναι κρίσιµες για επιθεώρηση.
Τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την επιθεώρηση των
µεσοβάθρων είναι τα εξής:
• Κατακόρυφη µετακίνηση (βύθιση/καθίζηση)
• Στροφική και οριζόντια µετακίνηση
• Υποσκαφή θεµελίωσης
• Φθορές- ρωγµές σκυροδέµατος
• Βλάβες από πρόσκρουση οχήµατος

3.6.1

Κατακόρυφη µετακίνηση

Οι διαφορικές, ως προς τα γειτονικά βάθρα, καθιζήσεις των µεσοβάθρων µπορούν
να δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα στη γέφυρα (Σχήµα 3-4, Εικόνα 3-8, Εικόνα
3-9). Οι πιο συνηθισµένες αιτίες της κατακόρυφης µετακίνησης είναι η απώλεια της
φέρουσας ικανότητας του εδάφους, η στερεοποίηση αργιλικού εδάφους, η υποσκαφή
και καθίζηση από χαλάρωση του εδάφους ή από κενά του υπεδάφους (π.χ. έγκοιλα
ασβεστολιθικών εδαφών) και η ρευστοποίηση πολύ χαλαρού αµµώδους εδάφους.

Σχήµα 3-4: ∆ιαφορικές καθιζήσεις µεσοβάθρων

Η επιθεώρηση για κατακόρυφη µετακίνηση των µεσοβάθρων πρέπει να
περιλαµβάνει:
• Εξέταση της πλάγιας όψης της γέφυρας από απόσταση και των στηθαίων
ασφαλείας πριν και µετά το µεσόβαθρο.
• Έλεγχος για ρωγµές οδοστρώµατος στην περιοχή άνωθεν µεσοβάθρου.
• Στις γέφυρες πολλαπλών ανοιγµάτων να ελέγχεται ο αρµός στο κατάστρωµα
πάνω από το συγκεκριµένο µεσόβαθρο (όταν υπάρχει) αλλά και τα γειτονικά
του καθώς και οι ακραίοι αρµοί στα ακρόβαθρα για συµµετρικό άνοιγµα
διακένου.
• Έλεγχος για οποιαδήποτε νέα, µη αναµενόµενη, ρηγµάτωση των
µεσοβάθρων.
• Έλεγχος της παραµόρφωσης των εφεδράνων, είτε των ακραίων (ακρόβαθρα)
για φορείς µονολιθικά συνδεδεµένους στα µεσόβαθρα, είτε του συγκεκριµένου
και των γειτονικών για φορείς στηριζόµενους στα µεσόβαθρα µέσω
εφεδράνων.
• Έλεγχος για υποσκαφή γύρω από το πέδιλο του µεσοβάθρου.
• Έλεγχος κατακορυφότητας µεσοβάθρου και πρώτος έλεγχος της
υποχώρησης µε χωροβάτη ή αλφάδι/αποστασιόµετρο laser του
καταστρώµατος στην περιοχή των δύο πέριξ του µεσοβάθρου ανοιγµάτων.
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Εικόνα 3-8: Καθίζηση µεσοβάθρου ορατή από την ανωδοµή

Εικόνα 3-9: Καθίζηση µεσοβάθρου Γέφυρας Αξιού ΓΕ03.18.19, Τµήµα 7

3.6.2

Στροφική και οριζόντια µετακίνηση

∆ιαφορικές καθιζήσεις ή σηµαντικές διαµήκεις και εγκάρσιες οριζόντιες δυνάµεις,
όπως είναι οι σεισµικές δυνάµεις, µπορούν να προκαλέσουν οριζόντια και στροφική
µετακίνηση των µεσοβάθρων.
Η επιθεώρηση για στροφική µετακίνηση των µεσοβάθρων πρέπει να περιλαµβάνει:
• Έλεγχος για ρωγµές οδοστρώµατος στην περιοχή άνωθεν µεσοβάθρου.
• Έλεγχος οριζοντιότητας της άνω παρειάς της δοκού έδρασης
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•

•
•

•
•

•

3.6.3

Στις γέφυρες πολλαπλών ανοιγµάτων να ελέγχεται ο αρµός στο κατάστρωµα
πάνω από το συγκεκριµένο µεσόβαθρο (όταν υπάρχει) αλλά και τα γειτονικά
του καθώς και οι ακραίοι αρµοί ακροβάθρων (για αντιµετρική µετακίνηση)
Έλεγχος για οποιαδήποτε νέα, µη αναµενόµενη, ρηγµάτωση/ αποφλοίωση
των µεσοβάθρων.
Έλεγχος της παραµόρφωσης των εφεδράνων του συγκεκριµένου και των
γειτονικών µεσοβάθρων (στην περίπτωση βάθρων που φέρουν µε εφέδρανα
τον φορέα).
Έλεγχος για υποσκαφή γύρω από το πέδιλο του µεσοβάθρου.
Έλεγχος κατακορυφότητας µεσοβάθρου και πρώτος έλεγχος της
υποχώρησης µε χωροβάτη ή αλφάδι/αποστασιόµετρο laser του
καταστρώµατος στην περιοχή των δύο πέριξ του µεσοβάθρου ανοιγµάτων.
Έλεγχο για ευθυγράµµιση του στηθαίου της ανωδοµής.

Υποσκαφή

Ο κίνδυνος για υποσκαφή στα µεσόβαθρα ποταµογεφυρών, ιδίως σε αυτά που
βρίσκονται κοντά ή µέσα σε ροή χειµάρρου ή ποταµού είναι υπαρκτός σε περιόδους
πληµµυρών και γενικότερα υψηλής στάθµης ύδατος, λόγω ορµητικής ροής του νερού
(Εικόνα 3-11,
Εικόνα 3-12) ή και σε συνδυασµό µε εκτεταµένες αµµοληψίες κατάντη της γέφυρας
(Εικόνα 3-10, Εικόνα 3-13), σε γέφυρες που δεν έχουν προβλεφθεί ή δεν έχουν
συντηρηθεί σωστά τα έργα υδραυλικής προστασίας (συρµατοκιβώτια, λιθοριπές,
διαµορφωµένη κυρίως κοίτη), είναι υπαρκτός. Τα βαθιά και τρεχούµενα νερά
διαθέτουν µεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας για να ανασηκώσουν και µεταφέρουν το
υλικό της θεµελίωσης µιας γέφυρας. Η υποσκαφή στα µεσόβαθρα είναι κρίσιµη για
την γέφυρα και µπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση, γι’αυτό χρειάζεται συνεχή
παρακολούθηση των ενδείξεων διάβρωσης. Η υποσκαφή γύρω από τα µεσόβαθρα
έχει υπάρξει η αιτία για πολλές καταρρεύσεις γεφυρών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Το έτος 1987 η Interstate 90 Bridge της Νέας Υόρκης αστόχησε λόγω
υποσκαφής και 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (Εικόνα 3-13).
Γενικά για τον έλεγχο σε υποσκαφή συνίσταται να γίνονται τα εξής:
• Ακριβής καταγραφή της παρούσας κατάστασης των µέτρων προστασίας των
µεσοβάθρων και των πρανών των οχθών του χειµάρρου, ιδιαίτερα των
µεσοβάθρων που βρίσκονται εντός της κυρίως κοίτης (εάν υπάρχουν) και της
διαµόρφωσης της κοίτης του χειµάρρου (αλλαγές στάθµης πυθµένα,
διαβρώσεις, αµµοληψίες κ.α.), πριν, µετά και κάτω από την γέφυρα. Τα
αποτελέσµατα της επιθεώρησης πρέπει να συγκρίνονται µε τις προηγούµενες
καταγραφές.
• ∆ιερεύνηση στην περιοχή πέριξ των πεδίλων των µεσοβάθρων που έχουν
εκτεθεί (Εικόνα 3-13), µε χρήση µεταλλικής ράβδου, ώστε να εξακριβωθεί
τυχόν υποσκαφή που έχει πληρωθεί µε λεπτόκοκκα φερτά υλικά.
• Έλεγχος κατακορυφότητας κορµού βάθρων, παρειών πασσαλοδέσµων,
οριζοντιότητας κεφαλόδεσµων.
• Έλεγχος για ρωγµές στη βάση των υποσκαµµένων βάθρων και στα πέδιλά
τους.
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Εικόνα 3-10: Απώλεια στήριξης µεσοβάθρου και κατάρρευση µεσαίων ανοιγµάτων λόγω υποσκαφής σε
παλιά γέφυρα του Αξιού ποταµού

Εικόνα 3-11: Υποσκαφή σε γέφυρα της Νέας Ζηλανδία.
Εικόνα 3-12: Αστοχία της Interstate 90 της Νέας Υόρκης

Εικόνα 3-13: α) Αρχή υποσκαφής λόγω αµµοληψίας, β),γ) Υποσκαφή βάθρου γ) Έλεγχος για υποσκαφή
,γγγγγγγ

3.6.4

Φθορές-ρηγµατώσεις σκυροδέµατος

Τα µεσόβαθρα στην µεγάλη πλειοψηφία των γεφυρών της ΕΟ είτε είναι µονολιθικά
συνδεδεµένα µε τον φορέα ή έχουν πλάκα συνέχειας πάνω από τη δοκό έδρασής
τους, µε συνέπεια συνήθως να µην εκτίθενται σε διαρροές αρµών διαστολής, που
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κυρίως «φορτίζουν» τα ακρόβαθρα. Ωστόσο οι ακόλουθες αιτίες προκαλούν και στο
σκυρόδεµα των µεσοβάθρων τις συνθήκες εκείνες υπό τις οποίες αναπτύσσεται
φθορά ή ρηγµάτωση του σκυροδέµατος:
• ∆ιαρροή από κατακόρυφους αγωγούς αποχέτευσης, ή πολύ σπάνια από
ενδιάµεσους αρµούς καταστρώµατος (Εικόνα 3-14), συστηµατική επιφανειακή
διαβροχή, επιφανειακός κορεσµός και µείωση της ανθεκτικότητας σε:
o ∆ιείσδυση χλωριόντων (από άλατα αποχιονισµού) µέσω των
διαρρεόντων υδάτων είτε µέσω ψεκασµού από το οδόστρωµα σε
µεσόβαθρα άνωθεν οδών.
o Πάγωµα – ξεπάγωµα, σε περιοχές που αυτό λαµβάνει χώρα αρκετές
δεκάδες φορές.
o Ενανθράκωση σε περιοχές µε έντονη ατµοσφαιρική ρύπανση (αστικές
και βιοµηχανικές περιοχές).
• Η περιοδική άνοδος (περίοδος βροχών) και υποβιβασµός της στάθµης (ξηρά
περίοδο) των νερών χειµάρρου ή ποταµού στην περιοχή εκτός της κύριας
κοίτης, εκθέτει το κάτω τµήµα των µεσοβάθρων (κορεσµός – στέγνωµα). Η
εναλλαγή αυτή καταστάσεων διαπιστώνεται ότι οδηγεί σε συνδυασµό και µε
ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες σε επιφανειακή φθορά (αποφλοίωση,
εξάνθηση) και σε ορισµένες περιπτώσεις διόγκωση, λόγω οξείδωσης, του
κύριου οπλισµού κρίσιµων διατοµών (βάσης) των βάθρων. (Εικόνα 3-17).
• Έντονη τριχοειδή ρηγµάτωση από συστολή ξήρανσης ή/και κακότεχνη
αφαίρεση ξυλοτύπου, σε βάθρα µεγάλης διαµέτρου/ διάστασης (π.χ. βάθρα
µε D>3,0m) ή σε τοιχωµατικά βάθρα. Η επιφανειακή στρώση είναι ευάλωτη
τότε σε διείσδυση υγρασίας, νερού και διαβρωτικών στοιχείων.
• Μετακινήσεις, στροφές κατά µήκος τοιχωµατικών βάθρων, που µπορεί να
προκαλέσουν ρωγµές (Εικόνα 3-16).
• Μονοµερείς µη προβλεπόµενες από την µελέτη ωθήσεις γαιών, από
καταπτώσεις ή από µη άρση προσωρινών επιχωµάτων, µπορεί να
προκαλέσει ρωγµές και βλάβες στα µεσόβαθρα (κυρίως τα τοιχωµατικά).
• Μετά από ισχυρό σεισµό πρέπει να επιθεωρείται το τµήµα του πόδα (και της
κεφαλής σε βάθρα µονολιθικά συνδεδεµένα µε τον φορέα) σε µήκος ίσο µε
1,5D (όπου D η µεγαλύτερη από τις διαστάσεις του στύλου βάθρου) για
ρηγµατώσεις λόγω καµπτικής διαρροής βάθρων (πλαστικές αρθρώσεις).

Εικόνα 3-14: Επιφανειακή διάβρωση σκυροδέµατος µεσοβάθρου λόγω διαβροχής (διαρροή αρµού,
ΓΕ01.31.32)
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Εικόνα 3-15: ∆ιάβρωση σκυροδέµατος µεσοβάθρου λόγω διαβροχής , έκθεση και οξείδωση οπλισµού
(διαρροή αρµού, Γέφυρα Αξιού Ποταµού ΠΑΘΕ, ΓΕ03.18.19)

Εικόνα 3-16: Ρηγµάτωση σε κεφαλή µεσοβάθρου

Εικόνα 3-17: Αποφλοίωση/οξείδωση οπλισµού στον πόδα µεσοβάθρου α) (Γέφυρα Γαλλικού Ποταµού,
ΠΑΘΕ), β)Γέφυρα ΓΕ09.38.39 της ΕΟ (γέφυρα ποταµού Λίσσου)
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Εικόνα 3-18: ∆ιατµητική αστοχία κοντού µεσοβάθρου µετά από σεισµό

3.6.5

Βλάβες από πρόσκρουση οχήµατος

Σε µεσόβαθρα που είναι εκτεθειµένα στην υποκείµενη κυκλοφορία να γίνεται έλεγχος
για περιοχές που έχουν βλαφτεί από προσκρούσεις οχηµάτων (Εικόνα 3-19). Να
καταγράφεται ο αριθµός των γυµνών χαλαρών οπλισµών καθώς και η θέση των
οπλισµών που έχουν βλαφτεί. Να γίνεται επίσης καταγραφή της απώλειας διατοµής
του σκυροδέµατος. Η απώλεια διατοµής του σκυροδέµατος από µόνη της δεν είναι
κατά κανόνα κρίσιµη, αλλά µπορεί να καταστεί κρίσιµη ανάλογα µε τη θέση και το
εύρος της απώλειας.

Εικόνα 3-19: α) Πρόσκρουση βαρέος οχήµατος σε µεσόβαθρο β) Βλάβη µεσοβάθρου από τηv πρόσκρουση
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Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΩ∆ΟΜΗΣ

4.

Πλακογέφυρες

4.1

Εισαγωγή

Οι πλακογέφυρες, είναι ο απλούστερος τύπος γέφυρας από σκυρόδεµα και η πιο
συνηθισµένη επιλογή σε παλαιότερα οδικά έργα, µε σηµαντικά χαµηλότερες
ταχύτητες σχεδιασµού. Ως πλακογέφυρες νοούνται οι γέφυρες, των οποίων ο φορέας
είναι πλάκα εδραζόµενη επί των ακροβάθρων και µεσοβάθρων. Σηµειώνεται ότι,
από άποψη στατικής λειτουργίας, οι φορείς αυτοί παρουσιάζουν λειτουργία πλακός
όταν το πλάτος τους είναι µεγαλύτερο από το µισό του ανοίγµατος. Ωστόσο εδώ
θεωρούνται ως πλακογέφυρες όλες οι γέφυρες µε φορέα πλάκας, τόσο εκείνες που
είναι απλά εδραζόµενες στα βάθρα, όσο και εκείνες που είναι µονολιθικά
συνδεδεµένες µε αυτά.

Εικόνα 4-1: Πλακογέφυρα ενός ανοίγµατος (ΓΕ04.42.43)

Εικόνα 4-2: Προεντεταµένη πλακογέφυρα ανισόπεδου κόµβου Αγ. Σύλλα, δύο ανοιγµάτων

Είναι κατάλληλες για µικρά ανοίγµατα και για περιορισµένα διαθέσιµα ύψη. Από
αισθητική άποψη πλεονεκτούν λόγω της επίπεδης κάτω επιφάνειας του φορέα και
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της εύκολης σχετικά προσαρµογής της κάτοψής τους, στην χάραξη της οδοποιίας
(περιοχές κόµβων, κατοικηµένες περιοχές κ.λ.π.).
Οι πλακογέφυρες κατασκευάζονται συµπαγείς ή µε διάκενα. Στην Εγνατία Οδό, τα
τεχνικά ενός ανοίγµατος µήκους µικρότερου των 20 µέτρων είναι στην συντριπτική
τους πλειοψηφία πλακογέφυρες, ενώ µεγάλο µέρος των άνω διαβάσεων είναι
προεντεταµένες πλακογέφυρες µε κενά.

4.2

Χαρακτηριστικά κατασκευής

4.2.1

Συµπαγείς πλακογέφυρες

Αυτός ο τύπος γέφυρας γενικά αποτελείται από ένα απλά εδραζόµενο άνοιγµα,
µήκους 6< Lπλάκας<14µ. Σε περιπτώσεις, όπως σε αυτή του πλαισίου (που
περιγράφεται στην παράγραφο περί πλαισιακών γεφυρών), το µήκος του ανοίγµατος
µπορεί να φθάσει έως και τα 20 µέτρα. Αν και υπάρχει µικρός αριθµός
προεντεταµένων συµπαγών πλακογεφυρών, η πλειοψηφία τους λόγω του µικρού
ανοίγµατός τους κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Το µόνο κύριο µέρος σε µία πλακογέφυρα, όσο αφορά στην ανωδοµή, είναι η ίδια η
πλάκα, η οποία στην Ε.Ο. είναι προστατευµένη µε στεγανωτική στρώση και
ασφαλτικές στρώσεις 10 – 12,5 εκ. (µε ή χωρίς αντιολισθηρά ασφαλτική στρώση,
αντίστοιχα). Σε κάτω ∆ιαβάσεις όπου η πλάκα είναι µονολιθικά συνδεδεµένη µε τα
ακρόβαθρα (ανοικτό ή κλειστό πλαίσιο) µπορεί να είναι υπό επίχωση (µικρού ή
µεγάλου ύψους).

4.2.2

Πλακογέφυρες µε διάκενα

Για ανοίγµατα µεγαλύτερα από 15-20µ, όπου το απαιτούµενο πάχος της πλάκας
είναι µεγαλύτερο από 70cm, εφαρµόζεται, για τη µείωση του ιδίου βάρους, η πλάκα
µε κενά. Τα κενά υλοποιούνται µέσω κυλινδρικών µεταλλικών σωλήνων ή
κατάλληλου σχήµατος σωµάτων πολυστερίνης. Το µέγιστο συνιστώµενο ύψος είναι
1,40m. Συνήθως κατασκευάζονται από προεντεταµένο σκυρόδεµα.
Σηµειώνεται ότι η µη τήρηση της απαίτησης καλής αγκύρωσης των σωµάτων (Σχήµα 4-1),
κατά τη φάση της σκυροδέτησης του φορέα, µπορεί να οδηγήσει στην άνωσή τους, όσο το
σκυρόδεµα είναι ρευστό, µε συνέπεια το πάχος της θλιβοµένης ζώνης να είναι µικρότερο από
το προβλεπόµενο από την µελέτη και η καµπτική αντοχή συνολικά της πλάκας αλλά και
τοπικά άνωθεν των οπών να είναι µειωµένη. Επίσης σηµειώνεται ότι η µη πρόβλεψη
απορροής του νερού, το οποίο µπορεί να διεισδύσει στις οπές των πλακών, οδηγεί σε
εσωτερική διάβρωση, και σε σηµαντική υπερφόρτιση του φορέα. Οποιαδήποτε αναίτια
ρηγµάτωση των πλακών µε κενά θα πρέπει να συσχετίζεται και µε τα δύο προηγούµενα
ενδεχόµενα.

Σχήµα 4-1: Αγκύρωση κυλινδρικών σωµάτων στον ξυλότυπο του φορέα

Το ελάχιστο πάχος της πάνω πλάκας της πλακογέφυρας καθορίζεται σε 20cm, της κάτω 15
έως 20cm και το ελάχιστο πλάτος των µεταξύ των σωµάτων νευρώσεων σε 30cm.
Στις πλακογέφυρες µε κενά, οι περιοχές στήριξης στα µεσόβαθρα και ακρόβαθρα,
διαµορφώνονται massive , όπως και εγκαρσίως στο άνοιγµά τους για την αύξηση της αντοχής
τους και της ακαµψίας τους, αντίστοιχα.
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4.2.3

Υλικά

Η κατηγορία των τενόντων προέντασης πλακογεφυρών της ΕΟ είναι 1600/1800 ή
1700/1900. Οι πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα, συνήθως χωρίς διάκενα
κατασκευάζονται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β25. Οι προεντεταµένες πλάκες
κατασκευάζονται µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας Β35.

4.2.4 Όπλιση
Συµπαγείς πλακογέφυρες
Για αµφιέρειστες πλακογέφυρες ενός ανοίγµατος, στην πλάκα δηµιουργούνται µόνο
θετικές ροπές και συνεπώς ο κύριος οπλισµός διατάσσεται στην κάτω επιφάνεια της
πλάκας κατά µήκος του τεχνικού, για την παραλαβή της κάµψης. Σε ορισµένες
περιπτώσεις τοποθετούνται συνδετήρες στις περιοχές στήριξης (συνήθως ανοικτοί).
Για συνεχή ανοίγµατα ή αµφίπακτες πλακογέφυρες ενός ανοίγµατος, ο κύριος
διαµήκης οπλισµός
τοποθετείται στις στηρίξεις στην πάνω παρειά, για την
παραλαβή των αρνητικών καµπτικών ροπών. ∆ευτερεύων εγκάρσιος οπλισµός,
τοποθετείται στην κάτω παρειά (κάτω από τις διαµήκεις ράβδους) και διαµήκης και
εγκάρσιος στην άνω παρειά της πλάκας (Σχήµα 4-2)
Στην περίπτωση των λοξών πλακογεφυρών, θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο οπλισµός
των γωνιών της πλάκας µε καµπτικό και διατµητικό οπλισµό, ώστε να καλύπτονται
επαρκώς οι κρίσιµες διευθύνσεις κάµψης και διάτµησης (Σχήµα 4-3).

Σχήµα 4-2: Οπλισµός σε ορθή συµπαγή πλακογέφυρα
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Σχήµα 4-3: Οπλισµός λοξής συµπαγούς (αµφιέρειστης) πλακογέφυρας

Πλακογέφυρες µε διάκενα
Οι τένοντες προέντασης, διατάσσονται παραβολικώς µέσα στις κρυφοδοκούς (Σχήµα
4-4). Ο χαλαρός καµπτικός και διατµητικός οπλισµός (κλειστοί συνδετήρες)
διαµορφώνονται ως οπλισµοί των, µεταξύ των οπών, κρυφοδοκών (Σχήµα 4-5).

Σχήµα 4-4: Χάραξη τενόντων προεντεταµένης πλακογέφυρας µε διάκενα

Σχήµα 4-5: Οπλισµός πλακογέφυρας µε διάκενα

4.3

Θέσεις επιθεώρησης

4.3.1

Προεντεταµένες πλακογέφυρες

Φθορές Σκυροδέµατος
Οι ακόλουθοι παράγοντες οδηγούν σε φθορές του σκυροδέµατος:
• Η κακή κλίση ή/και η πληµµελής κατασκευή πεζοδροµίων (χαµηλότερα του
οδοστρώµατος), που επιτρέπει την πλευρική απορροή των οµβρίων και την
τµηµατική διαβροχή των ακραίων περιοχών των πλακών.
• Η διέλευση του νερού µέσα από ρωγµές µάζας ή µέσα από κατασκευαστικούς
αρµούς, λόγω αστοχίας της στεγάνωσης καταστρώµατος.
Οι αναφερθέντες παράγοντες οδηγούν σε κορεσµό της επιφάνειας του σκυροδέµατος
και υπό διαβρωτικές συνθήκες, σε φθορές του, µε σηµαντικότερη την οξείδωση των
τενόντων προέντασης (Εικόνα 4-3, Εικόνα 4-4).
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις προεντεταµένες πλακογέφυρες είναι κανόνας η διατοµή
πλάκας µε διάκενα, γεγονός που αφ’ενός δυσχεραίνει τον οπτικό έλεγχό τους (µη
προσβάσιµες οπές) και αφ’ετέρου συνεπάγεται περιοχές που µπορεί να
συγκεντρώνουν λιµνάζοντα νερά, λόγω των προηγούµενων λόγων, και να φθείρουν
εσωτερικές επιφάνειες σκυροδέµατος ή και να οξειδώνουν απροειδοποίητα
οπλισµούς και τένοντες.
Συνεπώς ενδείξεις έντονης και εκτεταµένης εξάνθησης, παρουσίας προϊόντων
οξείδωσης οπλισµών κ.α. απαιτούν την άµεση διεξαγωγή καταστροφικών
(πυρηνοληψιών) και µη καταστροφικών ενόργανων ελέγχων. Η ανάγκη διενέργειας
και άλλων πέραν του οπτικού ελέγχων, δηµιουργείται και από το γεγονός ότι λόγω
τού µικρού πάχους της πλάκας δεν έχουµε συνήθως γαλαρίες επιθεώρησης για τον
έλεγχο των περιοχών αγκύρωσης των τενόντων στα άκρα του φορέα.
Είναι επιθυµητό να γνωρίζουµε την εποχή σκυροδέτησης (µητρώο του έργου).
Σκυροδέτηση κατά τους καλοκαιρινούς µήνες είναι συχνά αιτία έντονης µικρορηγµάτωσης κατά την φάση συντήρησης. Επίσης να λαµβάνεται υπόψη η κατηγορία
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διαβρωτικότητας του περιβάλλοντος της γέφυρας (άλατα αποχιονισµού, διάβαση
ρέµατος, ατµοσφαιρική ρύπανση, ακραίες µεταβολές θερµοκρασίας κ.α.)
Τέλος τα πεζοδρόµια ως στοιχεία από σκυρόδεµα του καταστρώµατος που
συνδέονται µονολιθικά µε την πλάκα, σε περιοχές µε συχνή χρήση αλάτων
αποχιονισµού, σε σηµεία κορεσµένα από νερό, µε συχνά παγώµατα – ξεπαγώµατα,
όταν είναι χαµηλής ποιότητας (π.χ. Β15) παρουσιάζουν σηµαντικές επιφανειακές
φθορές που οδηγούν και στην οξείδωση του οπλισµού τους (εικ. 4.9α, β)

Εικόνα 4-3: Σκουριά και επιφανειακή φθορά σκυροδέµατος λόγω µη στεγανού φρεατίου (ΓΕ.08.24.25) ή
εξάνθηση και επιφανειακή φθορά λόγω διαβροχής (ΓΕ.24.24.25)

Εικόνα 4-4: Επιφανειακή διάβρωση πεζοδροµίων πλακογεφυρών και οξείδωση οπλισµών, λόγω παγώµατος
– ξεπαγώµατος ή/και διείσδυσης χλωριόντων (Α∆01.43)

Περιοχές στήριξης πλακών στα εφέδρανα
• Στην περιοχή στήριξης µέσω τριβής (εφέδρανα τριβής) ή µέσω µηχανικής
αγκύρωσης (βλήτρα, πλάκα αγκύρωσης) της κάτω παρειάς της πλάκας στα
εφέδρανα, να ελέγχεται η πλάκα για αποφλοιώσεις, ρωγµές, επιφανειακές
παραµορφώσεις.
Ρηγµατώσεις
• Όταν χρησιµοποιείται προένταση, δεν αναµένονται για τις συνθήκες φόρτισης
που ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασµό, καµπτικά ρήγµατα. Τα ρήγµατα αυτά
µπορεί να σηµαίνουν σοβαρό πρόβληµα, καθώς µπορεί να έχουν προκληθεί
από υπερφόρτιση ή από απώλεια της προέντασης. Για τον προσδιορισµό
τους διευκολύνει ο καθαρισµός της κάτω παρειάς της πλάκας και η διαβροχή
της, ώστε να γίνουν καλύτερα ορατές οι γραµµές των ρηγµατώσεων. Ο
προσανατολισµός, η διαδροµή και το εύρος (µέτρηση µε ρωγµόµετρο) όλων
των ρωγµών πρέπει να αποτυπώνεται τουλάχιστον σε σκαρίφηµα από τον
επιθεωρητή επί τόπου.
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•

Λόγω κάλυψης της άνω παρειάς των πλακών µε ασφαλτικές στρώσεις, ο
µοναδικός δυνατός έλεγχος είναι αυτός για ανακλαστικές ρωγµές στο
οδόστρωµα. Τέτοιες αναµένεται να εκδηλωθούν σε προχωρηµένη ρηγµάτωση
– φθορά της προεντεταµένης πλάκας.

Βέλος κάµψης
• Λόγω µικρού µήκους ανοίγµατο(ων)ς των πλακογεφυρών και λόγω
προέντασης, δεν αναµένονται οπτικώς αντιληπτά βέλη κάµψης. Εάν ωστόσο
αυτό συµβαίνει είναι ένδειξη σηµαντικής βλάβης του τεχνικού.
Βλάβες από προσκρούσεις
• Στην περίπτωση των πλακογεφυρών, το ελεύθερο ύψος είναι συνήθως
περιορισµένο και παρατηρούνται οι περισσότερες φθορές από πρόσκρουση
ψηλών-βαρέων οχηµάτων. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην περίπτωση
έκθεσης ή και καταστροφής τενόντων ή/και ράβδων διατµητικού και
καµπτικού χαλαρού οπλισµού (Εικόνα 4-5).

Εικόνα 4-5: Εκτεθειµένος τένοντας που προέκυψε από πρόσκρουση οχήµατος

•

Να γίνεται έλεγχος του σκυροδέµατος επικάλυψης των αγκυρώσεων
προέντασης (Εικόνα 4-6) όπου αυτός είναι δυνατός (µέσω γαλαρίας
επιθεώρησης)

Εικόνα 4-6: Λεπτοµέρεια επικάλυψης αγκυρώσεων τενόντων

4.3.2

Πλακογέφυρες από οπλισµένο σκυρόδεµα

Ρηγµατώσεις
• Στις πλακογέφυρες οπλισµένου σκυροδέµατος (συνήθως στην ΕΟ είναι
συµπαγούς πλάκας) είναι γενικώς αναµενόµενες τριχοειδείς ρωγµές (εύρους
<0,10mm, Εικόνα 4-7), η αναγνώριση των οποίων απαιτεί κατά κανόνα την
εξ’επαφής οπτική επιθεώρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις στο
οπλισµένο σκυρόδεµα οι ρωγµές είναι αντιληπτές και από µικρή απόσταση
(εύρους >0,1mm). Ρήγµατα καµπτικά ή διατµητικά µεγαλύτερα από 0,5mm
απαιτούν παρακολούθηση και αναλυτικό έλεγχο βάσει των σχεδίων της
µελέτης. Για τον προσδιορισµό τους διευκολύνει ο καθαρισµός της κάτω
παρειάς της πλάκας και η διαβροχή της, ώστε να γίνουν καλύτερα ορατές οι
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•

γραµµές των ρηγµατώσεων. Ο προσανατολισµός, η διαδροµή, το εύρος (µε
τη βοήθεια ρωγµόµετρου) και το βάθος (µε τη βοήθεια συσκευής µέτρησης
υπερήχων) όλων των ρωγµών πρέπει να αποτυπώνεται τουλάχιστον σε
σκαρίφηµα από τον επιθεωρητή επί τόπου. Σε θέσεις ρωγµών έχουµε συχνά
και τοπική εξάνθηση, που βοηθά στον εντοπισµό τους (Εικόνα 4-8.α).
Σε πλάκες µεγάλης λοξότητας παρατηρούνται συχνά λοξές καµπτικές
ρωγµές, στις περιοχές των οξειών γωνιών, πιθανόν λόγω ανεπαρκούς
διάταξης (προσανατολισµού) του οπλισµού τους στις γωνίες (Εικόνα 4-8α,β).

Εικόνα 4-7: (α),(β) Καµπτικές ρωγµές (µέσο κάτω παρειάς) των πλακογεφυρών Κ∆03, Κ∆05.24.25 της ΕΟ
(γ) ∆ιατµητικό ρήγµα πλακογέφυρας

Εικόνα 4-8: (α),(β) Λοξές καµπτικές ρωγµές (οξείες γωνίες) των πλακογεφυρών Κ∆01.36.37, Κ∆05.24.25

Φθορές σκυροδέµατος
Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τις προεντεταµένες πλακογέφυρες.
Σηµειώνεται ότι στις πλαισιακές πλακογέφυρες ενός ανοίγµατος υπό επίχωση, η
πληµµελής σφράγιση του αρµού διαχωρισµού κλάδων επιτρέπει στα όµβρια να
διαβρέχουν τα άκρα και τµήµατα των κάτω παρειών των πλακών (Εικόνα 4-9). Το
ίδιο ισχύει και για τις ακµές µονολιθικής σύνδεσης ακροβάθρου – πλάκας, που
λόγω διείσδυσης νερών από το µεταβατικό επίχωµα παρουσιάζουν εξάνθηση και
οξείδωση οπλισµών (Εικόνα 4-10).

Εικόνα 4-9: ∆ιαροή από τον αρµό διαχωρισµού των κλάδων Κάτω ∆ιαβάσεων (Κ∆02.10.11, Τµήµα 4.2.3,
Κ∆10.32.32Α, Τµήµα14.1.1)
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Εικόνα 4-10: α,β. Σκουριά ή/και εξάνθηση λόγω διέλευσης οµβρίων µέσα από την πλάκα (από νερά πίσω
από το ακρόβαθρο) µέσω ρωγµών (Κ∆06.12.13 και Κ∆01.11.12 της ΕΟ)

Βέλος κάµψης
• Λόγω µικρού µήκους ανοίγµατο(ων)ς των οπλισµένων πλακογεφυρών, δεν
αναµένονται οπτικώς αντιληπτά βέλη κάµψης, που όµως εάν συµβαίνει είναι
ένδειξη σηµαντικής βλάβης του τεχνικού.
Βλάβες από προσκρούσεις
Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τις προεντεταµένες πλακογέφυρες
Περιοχές στήριξης πλακών στα εφέδρανα
Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τις προεντεταµένες πλακογέφυρες
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5.

Πλακοδοκοί

5.1

Εισαγωγή

Οι φορείς από πλακοδοκούς (Εικόνα 5-1) αποτελούνται από την πλάκα
καταστρώµατος, δύο ή περισσότερες κύριες δοκούς και από εγκάρσιες διαδοκίδες
στις θέσεις έδρασης στα ακρόβαθρα και µεσόβαθρα. Η στατική συµπεριφορά τους
είναι αυτή της εσχάρας δοκών.

Εικόνα 5-1: Γέφυρα µε φορέα από προεντεταµένες πλακοδοκούς (ΓΕ06.27.28, Τµήµα 11.2)

Τα πλέον συνήθη µήκη ανοιγµάτων αυτού του τύπου φορέα είναι:
Προεντεταµένη αµφιέρειστη γέφυρα
lmax = 45m
Προεντεταµένη συνεχής γέφυρα
* lmax = 45m
Οπλισµένη αµφιέρειστη γέφυρα
lmax < 20m
Οπλισµένη συνεχής γέφυρα
* lmax < 20m
*( Συνεχής εννοείται µέσω της πλάκας συνέχειας και όχι µε πλήρη δοµική συνέχεια).
Η εγκάρσια κατανοµή των φορτίων γίνεται µέσω της πλάκας καταστρώµατος και των
εγκάρσιων διαδοκίδων στις θέσεις έδρασης. Σε ορισµένες περιπτώσεις
χρησιµοποιούνται και εγκάρσιες διαδοκίδες ενδιάµεσα των φατνωµάτων (πλήρους ή
µερικού ύψους) για την επίτευξη µεγαλύτερων ανοιγµάτων.
Η εγκάρσια προένταση της πλάκας καταστρώµατος στις περισσότερες περιπτώσεις
αποφεύγεται µέσω περιορισµού των αποστάσεων µεταξύ δοκών ή/και της αύξησης
του πάχους της πλάκας καταστρώµατος. Όταν εφαρµόζεται επιτρέπει απόσταση
κυρίων δοκών της τάξεως των 8,0m και σε εξαιρετικές περιπτώσεις µέχρι 16,0m.
Σε µεγάλου µήκους γέφυρες και ιδίως σε γέφυρες µεγάλου ύψους (χαραδρογέφυρες),
των οποίων οι φορείς αυτής της µορφής κατασκευάζονται τµηµατικά µε
µηχανοποιηµένες µεθόδους, καταργούνται οι εγκάρσιες διαδοκίδες στο µέσον ή στα
τρίτα του ανοίγµατος για λόγους κατασκευαστικής ευκολίας και ταχύτητας.
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5.2

Χαρακτηριστικά κατασκευής

5.2.1

∆ιατοµές

Η πλακοδοκός είναι η οικονοµικότερη διατοµή για ευθύγραµµες γέφυρες µεσαίου
ανοίγµατος (<45µ). Βασικό πλεονέκτηµα της, όταν είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα
είναι ότι η διαθέσιµη για την παραλαβή της θλίψης ποσότητα του σκυροδέµατος
βρίσκεται συγκεντρωµένη στην πιο θλιβόµενη ίνα και σε µεγάλη απόσταση από τον
εφελκυόµενο οπλισµό του κάτω πέλµατος. Επίσης διαθέτει µεγαλύτερη ακαµψία από
την αντίστοιχη ορθογωνική διατοµή ίδιου εµβαδού. Για την τοποθέτηση των τενόντων
και του διαµήκη εφελκυόµενου οπλισµού., σχεδιάζονται µε διαπλατυσµένο το κάτω
άκρο τους (κάτω πέλµα).
Στις περιοχή των στηρίξεων για την παραλαβή της διάτµησης το πλάτος κορµού της δοκού
είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο του ανοίγµατος. Στην περίπτωση προκατασκευασµένων
δοκών προεντεινόµενων µε την µέθοδο της κλίνης προέντασης, το πάχος τους είναι συνήθως
µεγαλύτερο λόγω απουσίας της ευεργετικής αντιτέµνουσας (ευθύγραµµη διατάξη των
συρµάτων προέντασης).
Οι πλακοδοκοί είναι συνήθως εργοταξιακά προκατασκευασµένες ενώ σπανιότερα
µεταφέρονται οδικώς από το εργοστάσιο προκατασκευής τους.

5.2.2

Υλικά – Αντοχή και Ανθεκτικότητα

Οι τένοντες προέντασης των πλακοδοκών που χρησιµοποιούνται στον ελλαδικό
χώρο έχουν αντοχές 1600/1800(MPa) και 1700/1900(MPa) και τοποθετούνται
παραβολικά (µετένταση) ή ευθύγραµµα (προεντεταµένη κλίνη). Οι συµβατικά
οπλισµένες δοκοί κατασκευάζονται µε χρήση σκυροδέµατος Β25 ή ανώτερης. Οι
προεντεταµένες πλακοδοκοί κατασκευάζονται µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας
Β35 ή ανώτερης.

5.2.3

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Για την καλύτερη συµπεριφορά αυτού του τύπου των γεφυρών σε σεισµό και για τον
περιορισµό του αριθµού των αρµών διαστολής, στις γέφυρες της ΕΟ, η πλάκα
καταστρώµατος σχεδιάζεται και κατασκευάζεται συνεχής σε όλο το µήκος της γέφυρας, για
γέφυρες συνολικού µήκους όχι µεγαλύτερου των 300µ (Εικόνα 5-2). Στις θέσεις πάνω από τα
µεσόβαθρα η πλάκα καταστρώµατος ονοµάζεται και πλάκα συνέχειας. Με αυτόν τον τρόπο,
οι αρµοί διαστολής περιορίζονται στα άκρα των γεφυρών.

Εικόνα 5-2: α) Γέφυρα µε συνεχή πλάκα καταστρώµατος (ΓΕ06.31.32) β) Πλάκα συνέχειας (ΓΕ03.31.32)

5.2.4 Όπλιση
Πλακοδοκοί από οπλισµένο σκυρόδεµα
Οι ράβδοι του κύριου εφελκυόµενου οπλισµού είναι πάντα στο κάτω πέλµα (Εικ. 5.4),
λόγω του ότι στην ΕΟ αλλά και στον ελλαδικό χώρο γενικότερα, οι πλακοδοκοί είναι
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πάντα αµφιέρειστες, ενώ η πλάκα συνεχείας, λόγω µικρής δυσκαµψίας, απλώς
µετατοπίζει ελαφρά τη διατοµή της µέγιστης ροπής ανοίγµατος, χωρίς να αλλάζει το
πρόσηµο ή την θέση του οπλισµού. Ο διαµήκης οπλισµός του κορµού και του άνω
πέλµατος είναι κατασκευαστικός για περιορισµό της ρηγµάτωσης. Ο εγκάρσιος
οπλισµός του κορµού (οπλισµός διάτµησης και στρέψης) έχει τη µορφή κλειστών
συνδετήρων που περικλείουν τον κορµό της δοκού και εκτείνονται ως αναµονές
στην πλάκα του καταστρώµατος (Εικόνα 5-3, Σχήµα 5-1).

Εικόνα 5-3: Οπλισµός σύνδεσης δοκών- πλάκας καταστρώµατος (Γέφυρα Κοµψάτου)

Σχήµα 5-1: ΄Οπλιση πλακοδοκού από οπλισµένο σκυρόδεµα από µελέτη της ΕΟΑΕ (Γέφυρα Τ2, Τµήµα 8.1)

Πλακοδοκοί από προεντεταµένο σκυρόδεµα
Οι συνήθως προκατασκευασµένες πλακοδοκοί, προεντείνονται για το σύνολο της
δύναµης προέντασής τους στο εργοτάξιο, πριν τοποθετηθούν µε αυτοκινούµενο
γερανό ή προωθούµενο γερανό (carro ponte) στην τελική τους θέση πάνω στα
εφέδρανα των δοκών έδρασης των βάθρων. Σπανιότερα έχουµε δύο φάσεις
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προέντασης, µε τµήµα των καλωδίων να τανύονται στο εργοτάξιο και τµήµα τους
µετά την τοποθέτηση των δοκών στην τελική θέση τους στα βάθρα.
Στην πρώτη περίπτωση, της προέντασης σε µία φάση, που αφορά την πλειοψηφία
των
γεφυρών µε πλακοδοκούς της ΕΟ, είναι σηµαντικό να µην ξεπερνιέται ο
µέγιστος χρόνος από την στιγµή που προεντείνονται στη θέση προκατασκευής τους,
έως την χρονική στιγµή που φορτίζονται µε το πρόσθετο µόνιµο φορτίο της πλάκας
καταστρώµατος, στην τελική τους θέση πάνω στον φορέα, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος
εκτεταµένων ερπυστικών παραµορφώσεων της δοκού µε έντονο µόνιµο αρνητικό
βέλος (Εικόνα 5-4).

Εικόνα 5-4: α) πλακοδοκός µε πλαστικό αρνητικό βέλος κάµψης β) γέφυρα ΓΕ03.24.25 έντονα αρνητικά
βέλη.

Οι τένοντες των δοκών ενός ανοίγµατος διατάσσονται παραβολικά (µετένταση,
Εικόνα 5-5) ή ευθύγραµµοι (προεντεταµένη κλίνη, Εικόνα 5-6) ώστε στο µέσο του
ανοίγµατος (στην κάτω παρειά) να έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή εκκεντρότητα,
τηρώντας ταυτόχρονα τις επιτρεπόµενες επικαλύψεις (0.6D, όπου D η εξωτερική
διάµετρος του σωλήνα προέντασης).

Εικόνα 5-5: πλακοδοκός µε παραβολικούς τένοντες (µετένταση) (ΓΕ03.31.32).

Εικόνα 5-6: πλακοδοκός µε ευθύγραµµα σύρµατα προέντασης (προεντεταµένη κλίνη) (ΓΕ03.31.32).

Ο εγκάρσιος-διατµητικός οπλισµός προβλέπεται µε τη µορφή κλειστών συνδετήρων
που περιβάλλουν τον κορµό της δοκού και αγκυρώνονται εντός της πλάκας του
καταστρώµατος. Οι συνδετήρες αυτοί γίνονται πιο πυκνοί στις περιοχές κοντά στις
στηρίξεις. Τέλος, τοποθετείται πρόσθετος εγκάρσιος οπλισµός που περιβάλλει το
κάτω και άνω πέλµα των δοκών (Σχήµα 5-2).
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Σχήµα 5-2: ΄Οπλιση προεντεταµένης πλακοδοκού α) µετέντασης β) προεντεταµένης κλίνης, της ΕΟ

Εικόνα 5-7: Όπλιση προεντεταµένης πλακοδοκού (Γέφυρα Τ6, Τµήµα 4.1.2

Σχήµα 5-3: Αγκυρώσεις τενόντων προεντεταµένης πλακοδοκού από µελέτες της ΕΟΑΕ (α. επιθεωρήσιµη β.
τυφλή)

∆ιαδοκίδες
Οι διαδοκίδες οπλίζονται καθ’όλο το ύψος τους µε οριζόντιες ράβδους για την
παραλαβή κάµψης, λόγω διαφορικής στρέψης γειτονικών δοκών ή διαφορικής
βράχυνσης γειτονικών εφεδράνων και µε ανοικτούς ή κλειστούς συνδετήρες για την
παραλαβή ισχυρής στρέψης, ιδιαίτερα σε λοξούς φορείς πλακοδοκών, λόγω
διαφορικής κάµψης των γειτονικών δοκών. Οι ράβδοι αυτές πρέπει να αγκυρώνονται
καλά στους κορµούς των πλακοδοκών, είτε µέσω παράθεσης, συγκόλλησής τους ή
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σύνδεσής τους µε µούφες µε τις ράβδους– αναµονές των πλακοδοκών, είτε µέσω
διέλευσής τους από οπές στον κορµό των πλακοδοκών που ενεµατώνονται. Συχνά
ανεπαρκές είναι το µήκος αγκύρωσης των ράβδων της διαδοκίδας στον κορµό των
ακραίων πλακοδοκών, εφ’όσον δεν κατασκευάζεται η κατάλληλου µήκους επέκταση
της διαδοκίδας (Σχήµα 5-4).

Σχήµα 5-4: Όπλιση εγκάρσιων διαδοκίδων από µελέτη της ΕΟΑΕ

Πλάκα καταστρώµατος
Η πλάκα καταστρώµατος κατασκευάζεται χυτή επί τόπου, συνήθως σε δύο φάσεις,
πρώτα σε κάθε ξεχωριστό άνοιγµα και στη συνέχεια άνωθεν των δοκών έδρασης
µεσοβάθρων, για αποκατάσταση της συνέχειας του καταστρώµατος. Στην
περίπτωση που τα άνω πέλµατα των δοκών δεν καλύπτουν την εγκάρσια απόσταση
µεταξύ των δοκών, ως ξυλότυπος για την σκυροδέτηση της πλάκας, τοποθετούνται
ειδικά προκατασκευασµένα πλακίδια, οι πρόπλακες, που στηρίζονται στους κορµούς
δύο διαδοχικών εγκαρσίως πλακοδοκών. Τα πλακίδια αυτά είναι πάχους 6, 7 ή 8 εκ.
οπλισµένα και µε αναµονές σύνδεσής τους µε την σκυροδετούµενη, πάνω τους,
πλάκα. Όταν έχουν χρησιµοποιηθεί εργοταξιακά προκατασκευασµένες πρόπλακες
πάχους µικρότερου των 8 εκ. συνιστάται η σχολαστική επιθεώρησή της κάτω
παρειάς τους, λόγω πιθανής τρωτότητάς τους εξ ανεπαρκούς επικάλυψης.

Σχήµα 5-5: Όπλιση προ-πλακών

Στην περίπτωση που τα πάνω πέλµατα των δοκών καλύπτουν το εγκάρσιο µεταξύ
των δοκών κενό, είναι ταυτόχρονα και καλούπι της πλάκας καταστρώµατος. Αυτό
ισχύει για λίγες γέφυρες στην ΕΟ και δηµιουργεί µεγαλύτερες απαιτήσεις για την
πλάκα, ιδιαίτερα σε λοξούς φορείς.
Τέλος στην περίπτωση της µη προκατασκευής (συνήθως χαµηλές άνω διαβάσεις
ενός ανοίγµατος), οι δοκοί και η πλάκα σκυροδέµατος σκυροδετούνται µαζί στην
τελική θέση του έργου, µε κοινό καλούπι. Εδώ πλάκα και δοκοί είναι ενιαία διατοµή
κατά την θερµοκρασιακή συστολοδιαστολή τους και κατά τον ερπυσµό τους, που
είναι εντονότερος, λόγω του γεγονότος ότι σε αυτή την περίπτωση η πλάκα δέχεται
τη πρόθλιψη της προέντασης.

5.3

Θέσεις επιθεώρησης

Η επιθεώρηση των πλακοδοκών, ανάλογα και µε τη θέση που επιθεωρείται θα
πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
∆ιαδοκίδες
• Να ελέγχονται οι διαδοκίδες για λοξές στρεπτικές ρηγµατώσεις, που µπορεί να
έχουν προκληθεί από έκκεντρη διέλευση πολύ βαρέος οχήµατος, από
ανοµοιόµορφη φθορά/ζηµιά των δοκών του ανοίγµατος, ή από αστοχία/µή
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αναµενόµενη βράχυνση εφεδράνου. Ρηγµατώσεις και αποφλοιώσεις είναι
δυνατόν να προέλθουν από τη διάβρωση του οπλισµού λόγω της διείσδυσης
ύδατος ή από την παρεµπόδιση των θερµοκρασιακών µετακινήσεων λόγω
εσφαλµένου τρόπου στήριξης.
• Να ελέγχονται οι διαδοκίδες για κατακόρυφες ή λοξές ρωγµές στις στηρίξεις λόγω
αστοχίας ενός από τα εφέδρανα του φατνώµατος, ή λόγω µη συγχρονισµένης
ανύψωσης για αντικατάσταση εφεδράνων. Έντονη κάµψη του ακραίου
φατνώµατος µπορεί να προέλθει και από έντονη κάµψη – βύθιση του άκρου της
δοκού έδρασης βάθρου. Τέλος κατακόρυφη ρωγµή µπορεί να υποδηλώνει και
ολίσθηση οπλισµού (ιδιαίτερα αυτών που αγκυρώνονται στην ακραία δοκό)
• Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης χώρου γύρω από το εφέδρανο, η ανύψωση
µέσω γρύλων για την αντικατάσταση εφεδράνων γίνεται στα ανοίγµατα της
διαδοκίδας, να ελέγχονται για λοξές ή κατακόρυφες ρηγµατώσεις στο άνοιγµα.
∆οκοί
α) περιοχή αγκύρωσης
• Να ελέγχεται η περιοχή αγκύρωσης των προεντεταµένων πλακοδοκών για:
o Οριζόντιες διαµήκεις ρωγµές στην κάτω παρειά του κάτω πέλµατος.
(Εικόνα 5-12β)
o Ρωγµές οριζόντιες στην ακµή νεύρου (κορµού) και άνω πέλµατος (Εικόνα
5-13)
o Λοξές ρωγµές στους κορµούς που ξεκινάνε από το άκρο της δοκού και
ανοίγουν προς την στήριξή της στο εφέδρανο, πάνω και κάτω (Εικόνα
5-14).
Τέτοιες ρωγµές συνήθως παρουσιάζονται κατά την κατασκευή, λόγω
υπερτάνυσης ή λόγω υπερβολικής προέντασης, λόγω κακής ή ανεπαρκούς
διάταξης οπλισµών διάσπασης, λόγω κακής ποιότητας σκυροδέµατος, ή λόγω
κακού σχεδιασµού της διατοµής.
• Να ελέγχονται οι επικαλύψεις των ακραίων µετώπων αγκύρωσης για τυχόν
ρηγµάτωση, αποφλοίωση, αποχρωµατισµό, σκουριά που θα συσχετιζόταν µε
φθορά των τενόντων προέντασης. Στην περίπτωση που οι αγκυρώσεις δεν είναι
µηχανικές αλλά διά συνάφειας (τυφλές αγκυρώσεις) ο έλεγχος αυτός έχει µικρή
αξία. Γενικώς είναι χρήσιµος ο σχολαστικός έλεγχος για προιόντα οξείδωσης
οπλισµού κατά µήκος της δοκού.
β) ζώνες διάτµησης
• Να ελέγχονται οι παρειές των στηρίξεων των δοκών στα εφέδρανα, προς το
εσωτερικό του ανοίγµατος (Εικόνα 5-11) για λοξά διατµητικά ρήγµατα στον κορµό
και στο κάτω πέλµα. Ο κίνδυνος διατµητικής ρηγµάτωσης του κορµού των
προεντεταµένων πλακοδοκών είναι πιο έντονος στην περίπτωση που έχει
εφαρµοστεί προένταση σε κλίνη για την κατασκευή της γέφυρας.
γ) ζώνες εφελκυσµού
• Να ελέγχεται η κάτω παρειά στο µέσο των ανοιγµάτων για καµπτικά ρήγµατα
από θετική ροπή (Εικόνα 5-12). Αυτά τα ρήγµατα έχουν πολύ µικρό εύρος και
είναι δύσκολο να εντοπιστούν στις προεντεταµένες πλακοδοκούς (ρωγµόµετρο
για τον προσδιορισµό του εύρους τους).
• Να γίνεται έλεγχος της κάτω παρειάς για διαµήκεις ρηγµατώσεις που µπορεί να
σηµαίνουν ανεπαρκή επικάλυψη ιδιαίτερα των τενόντων.
• Να γίνεται έλεγχος για ενδεχόµενη αποκάλυψη των οπλισµών της πλακοδοκού
(Εικόνα 5-13). Να εξετάζεται το κατά πόσο οι οπλισµοί αυτοί είναι διαβρωµένοι
και να καταγράφονται πιθανές απώλειες διατοµής. Μετρήσιµη απώλεια διατοµής
θα ελαττώσει την ικανότητα ανάληψης φορτίου από τη πλακοδοκό. Το πρόβληµα
είναι σαφώς πιο έντονο στην περίπτωση των εκτεθειµένων τενόντων. Οι
εκτεθειµένοι τένοντες είναι επιρρεπείς στη χαλάρωση και τις ψαθυρές αστοχίες.
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•

•

•

•

Έλεγχος για αποφλοιώσεις, παραµορφώσεις, ρηγµατώσεις στην περιοχή
στήριξης-αγκύρωσης των δοκών στα εφέδρανα.
πρόπλακες
Έλεγχος της κάτω παρειάς των προπλακών και των κατασκευαστικών αρµών
µεταξύ προπλακών. Τυχόν διαρροή νερού ή ίχνη υγρασίας υποδηλούν αστοχία
στεγάνωσης καταστρώαµατος και µικρορηγµάτωση κακή συµπύκνωση µάζας
πλάκας καταστρώµατος ή σηµαντική ργµάτωση που επιτρέπει διαµπερή
διέλευση οµβρίων.
Ειδικά στούς λοξούς ή καµπύλους φορείς αυτού του τύπου να επιθεωρείται η
κάτω παριεά των προπλακών στα άκρα των ανοιγµάτων, όπου συνήθως δεν
υπάρχει στην κατασκευή καλή συναρµογή των προπλακών µε τις δοκούς ή δεν
υπάρχουν καθόλου πρόπλακες (αντικαθίστανται τοπικά από καλούπι), αλλά και
στις γραµµές στήριξης των προπλακών στο άνω πέλµα των δοκών.
Ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που διέρχονται κατακόρυφοι σωλήνες
αποχέτευσης, µέσα από την πλάκα και τις πρόπλακες (ανάµεσα στις δοκούς), ή
µέσα από το πτερύγιο (άνω πέλµα) της δοκού, διότι συνήθως δανοίγονται εκ των
υστέρων, µε συνέπεια και σε συνδυασµό µε κακή στεγάνωση φρεατίων
καταστρώµατος, να οδηγούν σε τοπικά έντονη φθορά του σκυροδέµατος. Επίσης
στις περιπτώσεις έλλειψης συλλεκτηρίου αγωγού, ή και κατακόρυφων σωλήνων
(Εικόνα 5-8), µε συνέπεια µόνιµη διαβροχή και φθορά της δοκού.

Εικόνα 5-8: Περιοχές αποφλοίωσης και προχωρηµένης οξείδωσης λόγω µόνιµης διαβροχής κορµού
πλακοδοκού και πλάκας καταστρώµατος εκ πληµµελούς απορροής οµβρίων καταστρώµατος

Εικόνα 5-9: Περιοχές αποφλοίωσης, προχωρηµένης οξείδωσης και αστοχίας τενόντων λόγω µόνιµης
διαβροχής κορµού πλακοδοκού Γέφυρας Αξιού ΓΕ03.18.19, Τµήµα 7.
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Εικόνα 5-10: Περιοχές αποφλοίωσης, προχωρηµένης οξείδωσης και αστοχίας τενόντων λόγω µόνιµης
διαβροχής κορµού πλακοδοκού Γέφυρας Νέστου, Νοµού ∆ράµας.

Εικόνα 5-11: α)Οξείδωση ακάλυπτων άκρων συρµάτων προέντασης πλακοδοκών (προεντεταµένη κλίνη)
(ΓΕ.09.27.28), β) αποφλοίωση – διάσπαση λόγω κακής ποιότητας σκυροδέµατος.

•

•

γενικά
Να γίνεται έλεγχος για το αν έχουν τηρηθεί κατά την κατασκευή οι αποστάσεις
που προβλέπονται από τη µελέτη µεταξύ των πλακοδοκών και των διατµητικών
τόρµων (σεισµικών συνδέσµων, Σχήµα 5-4) ή των πλευρικών ωτίδων των
ακροβάθρων και µεσοβάθρων (Σχήµα 5-5) και ιδιαίτερα στην περίπτωση που
αυτοί είναι ενεργοί κατά τον σεισµό σχεδιασµού (προ της εγκυκλίου Ε39/99). Να
ελέγχεται η κατάσταση και η απόσταση του κατακόρυφου εφεδράνου του stopper,
στοιχείου απαραιτήτου για την απορρόφηση της κρούσης (να σηµειώνεται αν
τοποθετήθηκαν, στη σωστή θέση, σε σωστή απόσταση από τις δοκούς). Πρόωρη
κρούση µε τους σεισµικούς συνδέσµους µπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες
για το σκυρόδεµα και τους οπλισµούς, λόγω του ότι αυτή θα περιορισθεί σε µία
µικρή περιοχή του κορµού της δοκού, η οποία θα κληθεί να «φρενάρει» όλο τον
φορέα.
Στις γέφυρες µε προεντεταµένη κλίνη, απαιτείται ο έλεγχος µε σφυρί της κάτω
παρειάς του κάτω πέλµατος της δοκού, πλησίον της στήριξής της στο εφέδρανο,
ώστε να διαπιστωθεί τυχόν ανεπαρκής επικάλυψη µε σκυρόδεµα των συρµάτων
που σε εκείνη τη θέση είναι καλυµµένα µε πλαστικό σωλήνα, για
απενεργοποίησή τους.
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Εικόνα 5-12: Καµπτικό εγκάρσιο ρήγµα και διαµήκες ρήγµα (λόγω προέντασης) κάτω παρειάς πλακοδοκού

Εικόνα 5-13: Αποφλοίωση της κάτω παρειάς πλακοδοκού και αποκάλυψη οξειδωµένου οπλισµού

Εικόνα 5-14: Λοξές ρηγµατώσεις κορµού και άνω πέλµατος περιοχής αγκύρωσης πλακοδοκού

Εικόνα 5-15: Λοξές ρηγµατώσεις κορµού και άνω πέλµατος περιοχής αγκύρωσης πλακοδοκού
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Εικόνα 5-16: Λοξές ρηγµατώσεις κορµού και άνω πέλµατος περιοχής αγκύρωσης πλακοδοκού

Περιοχές εκτεθειµένες σε χρόνια διαβροχή λόγω διαρροής αρµών-αποχέτευσης
• Να γίνεται έλεγχος για εξάνθηση, αποφλοίωση και αποκάλυψη οπλισµού στις
περιοχές στήριξης των πλακοδοκών στα ακρόβαθρα (Εικόνα 5-11). Λόγω
ανεπαρκούς λειτουργίας ή τοποθέτησης των αρµών του καταστρώµατος το
νερό εισέρχεται εντός των ακροβάθρων όπου και έρχεται σε επαφή µε τα
άκρα των πλακοδοκών.
Περιοχές πάνω από κυκλοφορία
• Να γίνεται έλεγχος για περιοχές που έχουν πληγεί από προσκρούσεις
οχηµάτων. Ένα σηµαντικό ποσοστό της φθοράς και της απώλειας διατοµής
των προεντεταµένων γεφυρών προέρχεται από τις προσκρούσεις οχηµάτων.
Να καταγράφεται ο αριθµός των εκτεθειµένων τενόντων και των τενόντων
που έχουν υποστεί βλάβες καθώς και η απώλεια της διατοµής του
σκυροδέµατος. Η απώλεια του σκυροδέµατος από ένα τέτοιο ατύχηµα δεν
είναι κατά κανόνα κρίσιµη, αλλά µπορεί να γίνει κρίσιµη ανάλογα µε τη θέση
και το εύρος της (Εικόνα 5-16).

Εικόνα 5-17: Έκθεση ή απώλεια οπλισµών από πρόσκρουση οχήµατος σε προεντεταµένες πλακοδοκούς της
ΕΟ (ΓΕ07. 42.43, ΓΕ03.37.38)

Προηγούµενες επισκευές
Να γίνεται λεπτοµερής έλεγχος των παλιότερων επισκευών στις πλακοδοκούς. Να
προσδιορίζεται αν οι επισκευασµένες περιοχές λειτουργούν κανονικά. Κατά κανόνα
οι επισκευές περιορίζονται στην προστασία των εκτεθειµένων τενόντων και του
συµβατικού οπλισµού (Εικόνα 5-18).
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Εικόνα 5-18: Επισκευασµένη περιοχή πλακοδοκού που είχε πληγεί από πρόσκρουση διερχόµενου οχήµατος

Βέλη κάµψης πλακοδοκών
• Οπτική ένδειξη βέλους, ιδίως θετικού, σε φορείς προεντεταµένους δεν είναι
αναµενόµενη. Θετικά βέλη κάµψης µπορεί να σηµαίνουν απώλεια προέντασης.
Έντονα αρνητικά βέλη κάµψης (Εικόνα 5-19) µπορεί να προέρχονται από
υπερτάνυση, από υπερβολική προένταση ή από ερπυσµό λόγω παρατεταµένης
αποθήκευσης. Γενικότερα έντονα βέλη κάµψης είναι δυνατόν να σηµαίνουν
σκυρόδεµα µε µειωµένο µέτρο ελαστικότητας. Θετικό βέλος κάµψης είναι
ανησυχητικό και σηµαίνει συνήθως απώλεια προέντασης, πέραν δε ενός ορίου
αναµένεται να συνοδεύονται από εγκάρσιες ως προς τον άξονα των δοκών
ρωγµές σκυροδέµατος, στην κάτω παρειά της δοκού.
Το βέλος κάµψης πρέπει να ελέγχεται, όπου η προσβασιµότητα το επιτρέπει, µε
απλά όργανα (αποστασιόµετρο, Αλφάδι, αλφάδι LASER, σταδία) και να συγκρίνεται
µε αυτό της µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη τον χρόνο που έχει παρέλθει από την
κατασκευή καθώς και τη θερµοκρασία κατά την επιθεώρηση.

Εικόνα 5-19: Πλακοδοκοί µε αρνητικό βέλος κάµψης (ΓΕ26.24.25, ΓΕ03.24.25 της ΕΟ)

Πλάκα σκυροδέµατος
• Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η πλάκα καταστρώµατος στηρίζεται σε όλο το
πλάτος της πάνω στα άνω πέλµατα των δοκών, αλλά και γενικότερα, θα
πρέπει να γίνεται έλεγχος για ανακλαστικές ρωγµές στο οδόστρωµα, λόγω
έντονης ρηγµάτωσης – αστοχίας της από ανοµοιόµορφες στροφές, βυθίσεις
των υποκειµένων δοκών.
• Έντονη εγκάρσια ρηγµάτωση της πλάκας συνέχειας –άνωθεν µεσοβάθρουστις παρειές σύνδεσής της µε τις δοκούς των γειτονικών ανοιγµάτων πρέπει
να συσχετίζεται µε διαφορική καθίζηση βάθρων, βλάβη από αντικατάσταση
εφεδράνων του συγκεκριµένου ή επόµενου βάθρου. Σηµειώνεται ότι στην
περίπτωση που τα άκρα της πλάκας συνέχειας εκτείνονται και πέραν των
άκρων των δοκών (µε διεπιφάνεια πολυστερίνης) είναι αδύνατη η
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αναγνώριση τέτοιου είδους ρωγµών και περιοριζόµαστε σε έµµεσο έλεγχο για
ανακλαστικές ρωγµές στο οδόστρωµα πάνω από την πλάκα συνέχειας.

6.

Κιβωτιοειδείς διατοµές από Σκυρόδεµα

6.1

Εισαγωγή

Φορέας κιβωτιοειδούς διατοµής από σκυρόδεµα είναι ο δεύτερος πιο συνηθισµένος
τύπος κατασκευής γεφυρών από σκυρόδεµα στην Εγνατία Οδό. Ένας
µονοκυψελικός φορέας ανωδοµής κιβωτιοειδούς διατοµής µε προβόλους στην άνω
πλάκα, προεντεταµένος µε ικανό αριθµό καλωδίων και πρόσθετα οπλισµένος µε
χαλαρό συµβατικό οπλισµό, φέρει έναν κλάδο της Εγνατία Οδού, πλάτους 14
περίπου µέτρων. Η µελέτη και η κατασκευή τους θεωρείται δυσχερής και υψηλών
απαιτήσεων, ειδικά όταν γίνεται µε µία εκ των µεθόδων κατασκευής µε
προβολοδόµηση, προώθηση, ή προωθούµενο φορείο (Σχήµα 6-1). Γέφυρες
κιβωτιοειδούς διατοµής έχουν επίσης κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, για
µικρότερα ανοίγµατα.
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(α)

(β)
Σχήµα 6-1: ∆ιατοµές κιβωτιοειδών φορέων (α) για προβολοδόµηση (β) για άλλες µεθόδους κατασκευής

Οι γέφυρες κιβωτιοειδούς φορέα στην ΕΟ και στην Ελλάδα γενικότερα,
κατασκευάζονται ως χυτές επί τόπου, προεντεταµένες (Εικόνα 6-1).

Εικόνα 6-1: Χαρακτηριστική γέφυρα µε κιβωτιοειδή φορέα (ΓΕ07.13.14 της ΕΟ)

6.2

∆οµικά Χαρακτηριστικά

Οι γέφυρες µε κιβωτιοειδή φορέα από σκυρόδεµα είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις στην ΕΟ συνεχείς πολλαπλών ανοιγµάτων. Μπορούν να
κατασκευασθούν τόσο σε ευθεία όσο και σε καµπύλη χάραξη (σε κάτοψη και κατά
µήκος τοµή). Το µέγιστο άνοιγµα αυτού του τύπου φορέα είναι 235µ (γέφυρα
Μετσοβίτικου, τµήµα 6.2 της ΕΟ). Συνήθως για ανοίγµατα µεγαλύτερα των 60µ
έχουµε κατά µήκος µεταβολή του ύψους του φορέα (π.χ. παραβολική) (Εικόνα 6-2).
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Εικόνα 6-2: Γέφυρα Γρεβενιώτικου, Κεντρικός Τοµέας Ε.Ο.

6.3

Κύρια µέλη

Στους κιβωτιοειδείς φορείς το κύριο µέλος είναι ο µορφής κιβωτίου φορέας. Η πλάκα
καταστρώµατος (άνω πέλµα κιβωτίου), η κάτω πλάκα (κάτω πέλµα κιβωτίου), και τα
δύο πλευρικά τοιχώµατα (κορµοί του κιβωτίου) είναι τα κύρια στοιχεία της διατοµής
(Σχήµα 6-2). Η πάνω πλάκα του κιβωτίου φέρει την επιφάνεια κύλισης που
αποτελείται από την στεγανωτική στρώση (χυτή ακρυλική ή προκατασκευασµένη)
δύο τουλάχιστον ασφαλτικές στρώσεις (και επιπλέον την αντιολισθηρά) και τα
πεζοδρόµια µε τα στηθαία ασφαλείας.

άνω πλάκα

κάτω πλάκα
κορµός
Σχήµα 6-2: Βασικά στοιχεία µιας χυτής επί τόπου κιβωτιοειδούς διατοµής

6.3.1

Οπλισµός - προένταση

Για την κατασκευή κιβωτιοειδών φορέων χρησιµοποιείται υψηλής αντοχής
σκυρόδεµα (Β35, Β45 ή και Β55), χάλυβας προέντασης κατηγορίας 1600/1800 ή
1700/1900 (Σχήµα 6-3) και χαλαρός οπλισµός S500s. Μεγάλης διαµέτρου
κατακόρυφες ράβδοι–φουρκέτες τοποθετούνται στους κορµούς ως διατµητικός
οπλισµός. Για τους καµπύλους σε κάτοψη φορείς, απαιτείται κατάλληλη πύκνωση
του εγκάρσιου διατµητικού οπλισµού για την παραλαβή της στρέψης.
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Σχήµα 6-3: Θέση τενόντων προέντασης κιβωτιοειδούς φορέα στη στήριξη και στο άνοιγµα.

Οι απαιτούµενοι τένοντες προέντασης, τοποθετούνται ανάλογα µε την µέθοδο
κατασκευής κυρίως στα πέλµατα (άνω και κάτω) και παραβολικά στους κορµούς. Σε
περίπτωση µεγάλου ύψους διατοµών είναι δυνατή η τοποθέτηση των τενόντων σε
δύο ή περισσότερες σειρές, γεγονός που απαιτεί πολύ προσεκτική και επιµεληµένη
σκυροδέτηση και χρήση σκυροδέµατος ειδικής σύνθεσης (µε µειωµένη διάσταση
κόκκου αδρανούς).
Οι χαλύβδινοι σωλήνες (ducts) στερεώνονται - τοποθετούνται στους ξυλότυπους
στην ενδεδειγµένη από την οριστική µελέτη, θέση των τενόντων. Όταν το σκυρόδεµα
φτάσει σε ένα αποδεκτό επίπεδο αντοχής, γίνεται ενσυρµάτωση των σωλήνων µε τα
καλώδια που «τρέχουν» µέσα στους αγωγούς (ducts), και σταδιακή τάνυσή τους
µέχρι την µέγιστη δύναµη προέντασης που προδιαγράφει η µελέτη. Στην συνέχεια
πληρώνονται µε ενεµάτωση οι σωλήνες προέντασης (Εικόνα 6-3). Σηµειώνεται ότι η
πυκνή διάταξη τενόντων (µερικές φορές σε δύο τρεις ή και περισσότερες στρώσεις),
ή η παραβολική χάραξη, µπορεί στην κατασκευή να οδηγήσει σε κακή σκυροδέτηση,
κακή συµπύκνωση στη περιοχή διέλευσης των σωλήνων προέντασης, ή και σε
περιοχές της διατοµής κάτω από αυτές (π.χ. σε περιοχές στήριξης κάτω από τους
λοξούς κορµούς).
Ειδικός οπλισµός διάσπασης απαιτείται στις θέσεις αγκύρωσης για να αποτρέψει τις
ρηγµατώσεις του σκυροδέµατος, λόγω δυσµενούς κατά µήκος κατανοµής των
θλιπτικών εκ προέντασης τάσεων, και τοποθετείται µε την µορφή σπειρών,
συνδετήρων και εγκάρσιων ράβδων χαλαρού οπλισµού. Κακή διάταξη ή ανεπάρκεια
του οπλισµού διάσπασης προκαλεί ρηγµατώσεις οι οποίες γίνονται αντιληπτές
συνήθως κατά τη φάση επιβολής προέντασης, ωστόσο συνιστάται η ιδιαίτερη
προσοχή στο τµήµα αυτό του προεντεταµένου φορέα. Στον κιβωτοειδή φορέα τέτοιου
είδους ρωγµές δύναται να εκδηλωθούν στα ακραία µέτωπα αγκύρωσης, αλλά και στα
µέτωπα των σπονδύλων κατασκευής (προβολοδόµηση, προώθηση κ.τ.λ.)
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Εικόνα 6-3: Ξυλότυπος µε σωλήνες προέντασης (µετέντασης) προωθούµενου φορέα, στη γιάρδα προώθησης

6.4 Κιβωτιοειδής διατοµή µε χυτή επί τόπου σκυροδέτηση και
τµηµατική κατασκευή
Πολλές από τις γέφυρες µε κιβωτοειδή διατοµή κατασκευάζονται τµηµατικά λόγω του
µεγάλου ανοίγµατος σε συνδυασµό µε την αδυναµία χρήσης συµβατικής σκαλωσιάς
(δυσχερές ανάγλυφο εδάφους). Ωστόσο τµηµατική, σε φάσεις, κατασκευή γίνεται και
µε συµβατική σκαλωσιά στήριξης του ξυλοτύπου.
Οι γέφυρες αυτές έχουν τόσους κατασκευαστικούς αρµούς, όσα τα τµήµατα ή οι
φάσεις κατασκευής. Τα τµήµατα της κατασκευής προεντείνονται µετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής τους και την απόκτηση ικανής αντοχής του
σκυροδέµατός τους, ενώ διερχόµενοι τένοντες συνέχειας (προβολοδόµηση)
προεντείνουν επόµενους σπονδύλους ή το συνολικό άνοιγµα µετά το «κλείδωµα»
των προβόλων στην µέση του ανοίγµατος (Εικόνα 6-4, Εικόνα 6-5, Εικόνα 6-6). Στην
περίπτωση άλλων µεθόδων κατασκευής όπου απαιτείται οι τένοντες να συνεχίζουν
σε όλο το µήκος του φορέα και το συνολικό µήκος του τελευταίου είναι µεγάλο
(>120µ), οι τένοντες αγκυρώνονται προσωρινά στο τέλος του πρώτου
κατασκευασµένου τµήµατος (Εικόνα 6-6) και µέσω µουφών (συνδέσεων) µατίζονται
µε άλλους τένοντες για τη συνέχεια της προέντασης των επόµενων τµηµάτων του
φορέα. Ο φορέας
κατασκευάζεται από χυτό επί τόπου σκυρόδεµα. Ορισµένα
χαρακτηριστικά είναι κοινά για τις περισσότερες γέφυρες µε κατασκευή κατά τµήµατα:
• Χρησιµοποιούνται για γέφυρες µεγάλων ανοιγµάτων
• Χρησιµοποιούνται συνήθως όταν οι σκαλωσιές είναι ανεπιθύµητες ή
απαγορευτικού κόστους όπως οι γέφυρες πάνω από απότοµο έδαφος ή σε
περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
• Κάθε τµήµα έχει το πλήρες πλάτος και ύψος του φορέα της γέφυρας
• Το µήκος των τµηµάτων καθορίζεται από τις µεθόδους κατασκευής και τον
διαθέσιµο εξοπλισµό του αναδόχου
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•

Ανάλογα µε την µέθοδο κατασκευής, το επόµενο τµήµα µπορεί να
υποστηριχθεί από τα τµήµατα που ήδη έχουν κατασκευαστεί (π.χ.
προβολοδόµηση).

Εικόνα 6-4: Γέφυρα από Ο/Σ µε τµηµατική κατασκευή εν προβόλω χυτών επί τόπου σπονδύλων

Εικόνα 6-5: Γέφυρα Μετσόβου ΓΕ01.07.07Α Τµήµα 3.2 µε κατασκευή εν προβόλω χυτών επί τόπου
σπονδύλων
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Εικόνα 6-6: Κατασκευαστικοί αρµοί γέφυρας εν προβόλω κατασκευασµένης

6.4.1

∆ιαµορφώσεις σπονδύλων

Η πλειοψηφία των γεφυρών από Ο/Σ που κατασκευάζονται σε φάσεις, έχουν
κιβωτιοειδή φορέα. Η κιβωτιοειδής διατοµή προτιµάται για τους ακόλουθους λόγους:
• Η άνω πλάκα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιφάνεια απ’ευθείας έδρασης
του οδοστρώµατος
• Αποτελεί βέλτιστη διάταξη του υλικού (σκυροδέµατος) για την παραλαβή της
κάµψης και της διάτµησης (Οι άνω και κάτω πλάκες παρέχουν µεγάλης
επιφάνειας ζώνες για θλίψη – εφελκυσµό σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους,
και ικανό χώρο για διάταξη µεγάλου αριθµού σωλήνων προέντασης και
ράβδων χαλαρού οπλισµού ). Αποφεύγονται τα περιττά ίδια βάρη του
εσωτερικού τµήµατος, που απουσιάζει στον κιβωτιοειδή φορέα (οπή)
• Η κιβωτιοειδής µορφή παρέχει πολύ µεγαλύτερη δυστρεψία και δυσκαµψία σε
σύγκριση µε φορείς ορθογωνικής διατοµής ή διατοµής Τ, πράγµα που είναι
απαιτούµενο.
• Με την κιβωτιοειδή διατοµή υλοποιείται µε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα η
οποιαδήποτε δυσχερής χάραξη της γέφυρας (κλωθοειδής, καµπύλη κ.τ.λ.).
Μια χαρακτηριστική κιβωτιοειδής διατοµή θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Άνω πλάκα
• Κάτω πλάκα
• Κορµούς
Συνήθως χρησιµοποιούνται, λόγω και του πλάτους της Ε.Ο., αλλά και λόγω
χωρισµού των κλάδων σε δύο ανεξάρτητους, µονοκυψελικούς κιβωτιοειδείς φορείς.

6.4.2

Ταξινόµηση τµηµάτων

Τα µεµονωµένα τµήµατα µπορούν είτε να είναι χυτά επί τόπου είτε από
προκατασκευασµένο σκυρόδεµα (δεν χρησιµοποιούνται από την Ε.Ο. και γενικότερα
στην Ελλάδα)
Η χυτή επί τόπου τµηµατική κατασκευή γίνεται µε την στήριξη του ενός
κατασκευαζόµενου τµήµατος από το προηγούµενο τµήµα που έχει ήδη
κατασκευαστεί (προβολοδόµηση) ή µε συνδυασµό της στήριξης από το
προηγούµενο και της στήριξης µέσω του ρύγχους προώθησης (προώθηση) στο
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επόµενο βάθρο, ή µέσω µεταλλικού δικτυώµατος στο επόµενο βάθρο ή σε
προσωρινό βάθρο (µε προωθούµενα δικτυώµατα). Τοποθετούνται οι τένοντες, ο
χαλαρός οπλισµός και σκυροδετούνται. Όταν το πρόσφατα σκυροδετηµένο τµήµα
αποκτήσει ικανοποιητική αντοχή (σε διάστηµα λίγων ηµερών), προεντείνεται από το
προηγούµενο τµήµα. Αυτή η διαδικασία προχωρά έως ότου ολοκληρωθεί η γέφυρα.
Η επί τόπου χυτή κατασκευή συχνά δεν έχει τις αποδοτικότητες της
προκατασκευασµένης κατασκευής αλλά έχει το πλεονέκτηµα των σχετικά εύκολων
ρυθµίσεων για την υλοποίηση δυσχερούς χάραξης.

6.5

Μέθοδοι κατασκευής

6.5.1

Ικριώµατα εδραζόµενα επί του φυσικού εδάφους

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί καλούπια που υποστηρίζονται από σκαλωσιές. Αυτή η
µέθοδος χρησιµοποιείται όταν η κατασκευή βρίσκεται σε περιοχές προσβάσιµες,
κωλύµατα, βάθους ή εµπόδια ύψους µέχρι 15µ (π.χ. οµαλές κοιλάδες,
σιδηροδροµικοί σταθµοί σε λειτουργία, οδοί κλπ). (Εικόνα 6-7).

Εικόνα 6-7: Ικριώµατα εδραζόµενα επί του φυσικού εδάφους (Άνω ∆ιάβαση Κίρκης της ΕΟ)

6.5.2

Ικριώµατα εδραζόµενα επί διαµορφωµένου εδάφους

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί καλούπια που στηρίζονται σε προσωρινό επίχωµα που
κατασκευάζεται αποκλειστικά για τον περιορισµό του ύψους και της ποσότητα της
απαιτούµενης σκαλωσιάς. Όταν η κατασκευή είναι ολοκληρωµένη, το υλικό κάτω
από τη γέφυρα αφαιρείται. Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται όταν η κατασκευή
διασχίζει, ή είναι µέρος ενός νέου αυτοκινητόδροµου ή ενός κόµβου εθνικών οδών
(Εικόνα 6-8, Εικόνα 6-9).
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Εικόνα 6-8: Ικριώµατα εδραζόµενα επί διαµορφωµένου εδάφους (Άνω ∆ιάβασης Ανατ. Τοµέα της ΕΟ)

Εικόνα 6-9: Ικριώµατα εδραζόµενα επί διαµορφωµένου εδάφους (ΓΕ03.07.07Α, Τµήµα 3.5.1)

6.5.3

Συµµετρική προβολοδόµηση (balanced cantilever)

Με τη µέθοδο αυτή γίνεται δυνατή η σταδιακή κατασκευή φορέων γεφυρών σε σπονδύλους
µήκους της τάξεως 2,0-5,0m εν προβόλω από την προηγούµενη φάση. Συνήθως η κατασκευή
γίνεται περίπου συµµετρικά ως προς το µεσόβαθρο και εφαρµόζεται µε:
• επιτόπια σκυροδέτηση σπονδύλων
• προκατασκευή σπονδύλων (δεν χρησιµοποιείται στην Ε.Ο.)
Κατά κανόνα, η κατασκευή γίνεται χωρίς ενδιάµεση προσωρινή στήριξη, και
σπανιότερα µε ενδιάµεση προσωρινή στήριξη.
Καταρχήν ο φορέας κατασκευάζεται σε επιµέρους προβόλους οι οποίοι στη συνέχεια
ενοποιούνται σε ένα πλαισιακό σύστηµα.
Ορισµένες διαστάσεις της διατοµής (π.χ. πλάτη άνω – κάτω πλάκας,
κατακορυφότητα κορµών) διατηρούνται σταθερές για την µέγιστη δυνατή
απλοποίηση των εργασιών του ξυλοτύπου, που είναι έτσι και αλλιώς δυσχερείς λόγω
της συνήθους κατά µήκος µεταβολής του ύψους της (Εικόνα 6-10, Εικόνα 6-11).

Εικ. 6.13 Συµµετρική προβολοδόµηση µε διατοµή σταθερού ύψους

Εικόνα 6-10: Χαραδρογέφυρα Βοτονοσίου στο τµήµα 3.2 της Ε.Ο. (Σήραγγα Ανθοχωρίου – σήραγγα
Ανηλίου). Προβολοδόµηση µε διατοµή µεταβλητού ύψους.
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Εικόνα 6-11: Έναρξη συµµετρικής προβολοδόµησης στο βάθρο Μ1δ της γέφυρας Βοτονοσίου, στο τµήµα
3.2. της ΕΟ.

6.5.4 Μέθοδος προώθησης µε τη χρήση προωθούµενων δικτυωτών φορέων
(Span-by span construction)
Αυτή η µέθοδος κατασκευής χρησιµοποιεί ένα προωθούµενο δικτυωτό φορέα
ανάρτησης ή υποστήριξης του ξυλοτύπου του φορέα, ο οποίος µετά την ολοκλήρωση
της µίας φάσης (συνήθως ένα άνοιγµα και τµήµα του επόµενου ανοίγµατος)
µετακινείται για την κατασκευή του τµήµατος της επόµενης φάσης, στηριζόµενος στο
προηγούµενο τµήµα και στο επόµενο βάθρο (προσωρινό ή µόνιµο). Ο δικτυωτός
αυτός φορέας παρέχει προσωρινή στήριξη στα µεµονωµένα τµήµατα έως ότου
τοποθετηθούν, προενταθούν στην τελική µορφή τους και αποκτήσουν ικανή αντοχή
ώστε να φέρουν µε επάρκεια το ίδιο βάρος τους και µέρος του βάρους του ρευστού
ακόµη σκυροδετούµενου επόµενου τµήµατος.
Με αυτή την µέθοδο κατασκευής µπορεί να αναγερθεί ένα ολόκληρο άνοιγµα συγχρόνως
µαζί µε ένα τµήµα του επόµενου ανοίγµατος. Μόλις ολοκληρωθεί το ένα άνοιγµα το
δικτύωµα ανέγερσης µετατίθεται και επανατοποθετείται στο επόµενο παρακείµενο άνοιγµα.
Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου έχουν δηµιουργηθεί όλα τα ανοίγµατα
(Εικόνα 6-12, Εικόνα 6-13).

Εικόνα 6-12: Μέθοδος προώθησης µε τη χρήση βοηθητικών φορέων (µε δικτύωµα ανέγερσης)
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Εικόνα 6-13: Μέθοδος προώθησης µε τη χρήση βοηθητικών φορέων (µε δικτύωµα ανέγερσης)

6.5.5

Μέθοδος σταδιακής προώθησης (Incremental launching construction)

Η µέθοδος συνίσταται στην προοδευτική κατασκευή του φορέα κατά σπονδύλους 1530m και την εν συνεχεία προώθησή τους συνήθως από το ένα ακρόβαθρο.
Οι προωθητήρες, κατά κανόνα, εδράζονται στο ακρόβαθρο. Κατ' εξαίρεση είναι
δυνατό να τοποθετηθούν και στο 1ο µεσόβαθρο. Αποτελούνται από ένα ανυψωτήρα
(γρύλο κατακόρυφης διαδροµής) που ολισθαίνει πάνω σ' ένα φύλλο ολίσθησης
(Teflon) µε χαµηλό συντελεστή τριβής, τάξεως 3%. Το κατακόρυφο έµβολο
εφαρµόζει στο πέλµα του προωθούµενου φορέα. Μία αδρής επιφανείας χαλύβδινη
πλάκα εφαρµοσµένη στην κεφαλή του εµβόλου, επιτρέπει την ανάπτυξη τριβής
γιάρδα
προώθησης
ρύγχος
τάξεως
70%
(Εικόνα 6-14, Εικόνα 6-15).
κατεύθυνση προώθησης

προσωρινό βάθρο

Εικόνα 6-14: Μέθοδος σταδιακής προώθησης
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Εικόνα 6-15: Μέθοδος σταδιακής προώθησης (Γέφυρα Μεγαλορέµατος, στο τµήµα 3.2 της ΕΟ)

Οριζόντιοι γρύλοι, αρθρωτά συνδεδεµένοι µε τους κατακόρυφους, τους ωθούν προς
τα εµπρός και δια µέσου αυτών ωθούν το φορέα. Προσωρινά βάθρα χρησιµοποιούνται
συχνά για να µειώσουν τα αποτελέσµατα της µεγάλης αρνητικής ροπής που αναπτύσσεται
στους ήδη ολοκληρωµένους προβόλους σε περιπτώσεις που τα ανοίγµατα είναι πολύ
µεγάλα (Εικόνα 6-16).

Εικόνα 6-16: Μέθοδος προώθησης (µε προσωρινό βάθρο)

6.6

Μέθοδοι και θέσεις επιθεώρησης

6.6.1

Φθορές σκυροδέµατος

Πολλά από τα προβλήµατα στους κιβωτιοειδείς φορείς προέρχονται από διάβρωση του
χάλυβα ή/και των τενόντων ιδίως της άνω πλάκας του κιβωτίου, λόγω διείσδυσης οµβρίων
νερών από το κατάστρωµα λόγω αστοχίας της στεγάνωσης του τελευταίου. Η διείσδυση των
οµβρίων γίνεται :
• µέσω τριχοειδών µικρορωγµών της µάζας του σκυροδέµατος
• µέσω κατασκευαστικών αρµών, που είναι πολλοί σε όλες σχεδόν τις
µεθόδους κατασκευής (Εικόνα 6-17)
• µέσω διαρροής σωλήνων αποχέτευσης που εισέρχονται στο κιβώτιο. (Εικόνα
6-20)
• µέσω οπών της άνω πλάκας που σφραγίζονται µετά το τέλος της κατασκευής,
όπως οι οπές στήριξης του φορείου της προβολοδόµησης, σε κάθε σπόνδυλο
του φορέα (Εικόνα 6-18, Εικόνα 6-19)
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•

µέσω µεγάλων ορθογωνικών οπών της άνω πλάκας που σφραγίζονται µετά
το τέλος της κατασκευής, για την αποµάκρυνση ξυλοτύπου ή εξοπλισµού
(Εικόνα 6-19)

Εικόνα 6-17: Έντονη εξάνθηση και αποχρωµατισµός κάτω παρειάς άνω πέλµατος κιβωτίου στην θέση
κατασκευαστικών αρµών προβολοδόµησης (ΓΕ4.13.14 της ΕΟ)

Εικόνα 6-18: Οπές στήριξης φορείου προβολοδόµησης (Γέφυρα Βοτονοσίου, τµήµα 3.2 της ΕΟ)

Εικόνα 6-19: Εξάνθηση και αποχρωµατισµός κάτω παρειάς άνω πέλµατος κιβωτίου στην θέση α) οπών
στήριξης φορείου προβολοδόµησης β) οπών αφαίρεσης εξοπλισµού (ΓΕ4.13.14 της ΕΟ).

•

Οι περιοχές που εκτίθενται στην απορροή λόγω διαρροής των αρµών
διαστολής, στα ακρόβαθρα, πρέπει να επιβλέπονται µε ιδιαίτερη προσοχή.
Να εξετάζεται η διατοµή για οποιαδήποτε φθορά, αποφλοίωση, ή απολέπιση
που µπορεί να οδηγήσει στην έκθεση του οπλισµού.
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Εικόνα 6-20: Προβλήµατα από διαρροή σωλήνων απορροής οµβρίων, εσωτερικών του κιβωτιοειδούς φορέα
(ΓΕ.05.13.14, ΓΕ06.13.14της ΕΟ)

Εικόνα 6-21: Έντονος αποχρωµατισµός από οξείδωση οπλισµού ή τενόντων στο εσωτερικό του κορµού
κιβωτιοειδούς φορέα (Α/Κ Κλειδιού, ΠΑΘΕ)

6.6.1.1 Κατασκευαστικοί Αρµοί
Να καταγράφονται τυχόν ανοίγµατα, ρωγµές στους αρµούς των χυτών επί τόπου
τµηµάτων. Αυτές οι περιοχές συνήθως είναι περιοχές αγκύρωσης και µάτισης
τενόντων, όπου οι συγκεντρώσεις τάσεων είναι µεγαλύτερες από ότι στα άλλα
τµήµατα. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσµατα του ερπυσµού και της χαλάρωσης
τενόντων είναι ιδιαίτερα κρίσιµα σε αυτές τις περιοχές.
6.6.1.2 Ρωγµές σκυροδέµατος
6.6.1.2.1
Περιοχές στηρίξεως
Στις περιοχές στήριξης ακροβάθρων θα επιθεωρούνται τα µέτωπα και οι περιοχές
αγκύρωσης των τενόντων προέντασης, για πιθανές ρηγµατώσεις και ίχνη διάβρωσης
των
αγκυρώσεων
µέσω
ρηγµάτωσης,
αποχρωµατισµού
των
τελικών
σκυροδετηµένων επενδύσεων των κεφαλών αγκύρωσης (Εικόνα 6-21).
Θα επιθεωρούνται οι κεφαλές αγκύρωσης των τενόντων προέντασης σε ενδιάµεσες
θέσεις στο πάνω και κάτω πέλµα (blisters) εσωτερικά του κιβωτίου, για ρηγµατώσεις
όπως φαίνονται στο Σχήµα 6-4.

Σχήµα 6-4: Ρωγµές εσωτερικών αγκυρώσεων κιβωτίου
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Στις περιοχές στήριξης του φορέα στα µεσόβαθρα απαιτείται ιδιαίτερη εξέταση των
διαδοκίδων των κεφαλών των βάθρων, που σε ορισµένες περιπτώσεις
προεντείνονται εγκαρσίως. Επίσης η διατοµή της θυρίδας επίσκεψης µεταξύ
γειτονικών ανοιγµάτων του κιβωτιοειδούς φορέα πρέπει να επιθεωρείται επισταµένα
για τυχόν ρηγµατώσεις, ενδείξεις φθοράς.
6.6.1.2.2
Ζώνες διάτµησης και εφελκυσµού
∆ιάτµηση - Ρηγµατώσεις διατµητικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να εµφανιστούν στους
κορµούς της διατοµής και θα είναι πιο έντονες κοντά στα ακρόβαθρα και τα
µεσόβαθρα. Οι ρηγµατώσεις αυτές αναπτύσσονται σε γωνία περίπου 45° ως προς
τον άξονα της γέφυρας µε κατεύθυνση από την στήριξη προς την µέση του
ανοίγµατος (Σχήµα 6-5, Εικόνα 6-22).

Σχήµα 6-5: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από διάτµηση

Εικόνα 6-22: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από διάτµηση (ΓΕ03.02.03, Τµήµα 1.1.5, ΓΕ06.13.14, Τµήµα
5.1)

Προέχων εφελκυσµός - Οι ρηγµατώσεις προέχοντος εφελκυσµού θα µπορούσαν να
εµφανιστούν ως σειρά παράλληλων εγκάρσιων ρωγµών κάθετων στο διαµήκη άξονα
της γέφυρας. Αυτές οι ρηγµατώσεις ενδεχοµένως να εκτείνονται και πέραν του
πάχους του πέλµατος της κιβωτιοειδούς διατοµής. Οι ρηγµατώσεις αυτές κατά
κανόνα αναπτύσσονται σε σταθερές αποστάσεις αναλόγως και της διαµέτρου και του
ποσοστού του οπλισµού προέντασης και χαλαρού οπλισµού. Τέτοιου είδους ρωγµές
είναι πιθανόν να εµφανισθούν σε τµήµατα κατά µήκος της γέφυρας όπου έχουµε
πολύ µικρή ροπή κάµψης (κοντά σε ακραία στήριξη ), λόγω εµπλοκής – κακής
λειτουργίας εφεδράνων (που παρεµποδίζουν τις µετακινήσεις) και ως αποτέλεσµα
έντονη συστολή της γέφυρας, µε συνέπεια ανάπτυξη µη προβλεπόµενου αξονικού
εφελκυσµού (Σχήµα 6-6).
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Σχήµα 6-6: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από καθαρό εφελκυσµό

Κάµψη - Καµπτικά ρήγµατα θα εµφανιστούν στο άνω πέλµα στις θέσεις των βάθρων
και στο κάτω πέλµα περί το µέσον του ανοίγµατος. Η έκταση της ρηγµάτωσης
εξαρτάται από την ένταση της ροπής που θα ασκηθεί. Οι ρηγµατώσεις κάµψης που
βρίσκονται στους προεντεταµένους φορείς πρέπει να εξετάζονται πολύ προσεκτικά.
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες ρηγµατώσεις, οι οποίες εν γένει δεν
είναι αναµενόµενες, λόγω επαρκούς προέντασης για τις φορτίσεις λειτουργίας
(περιορισµένη προένταση), είναι απαραίτητο να διερευνηθούν ως ένδειξη είτε
απώλειας προέντασης (από χαλάρωση, από έντονο ερπυσµό, από αστοχία
ενεµάτωσης κ.τ.λ.) είτε ως υπέρβασης των κινητών φορτίων σχεδιασµού, είτε ως
πλαστικοποίησης των τενόντων προέντασης είτε ως συνδυασµός των παραπάνω.
Να προσδιορίζεται η θέση, οι διαστάσεις και το εύρος της ρηγµάτωσης (Σχήµα 6-7,
Σχήµα 6-8).

Σχήµα 6-7: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη (θετική ροπή)

Σχήµα 6-8: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη (αρνητική ροπή)

Κάµψη, διάτµηση - Αυτές οι ρηγµατώσεις θα εµφανιστούν κοντά στις θέσεις στήριξης
των βάθρων. Θα αρχίσουν από το κάτω πέλµα προσανατολισµένες εγκάρσια, προς
τον διαµήκη άξονα της γέφυρας. Οι ρηγµατώσεις θα εκτείνονται πάνω στους κορµούς
περίπου 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο και µε φορά προς το µέσο του
ανοίγµατος (Σχήµα 6-9).

Σχήµα 6-9: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη και διάτµηση

Μέσα στο κιβώτιο, να εξετάζεται το κάτω τµήµα του άνω πέλµατος για διαµήκεις
ρηγµατώσεις κάµψης µεταξύ των κορµών του κιβωτίου. Οποιαδήποτε εξάνθηση ή
διαρροή στην περιοχή του άνω πέλµατος πρέπει να καταγράφεται.
Η διατοµή πρέπει να επιθεωρείται για ρηγµατώσεις που έχουν προκληθεί από
προένταση. Αναµένονται ρηγµατώσεις συστολής ξήρανσης. Ακόµα και στην
µετένταση αναµένεται να εµφανιστούν τριχοειδείς ρηγµατώσεις. Οι ρηγµατώσεις
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πρέπει να µετρούνται προσεκτικά µε έναν οπτικό µετρητή ρωγµών και να
καταγράφεται η θέση τους, το µήκος τους και το εύρος τους .
Τριχοειδείς = 0,1 χιλ.
Στενές = 0,1 - 0,3 χιλ.
Μέσου εύρους = 0,3 - 0,7 χιλ.
Μεγάλου εύρους > 0,7 χιλ.
(Σηµείωση: Αυτά τα πλάτη ρηγµατώσεων είναι µόνο για τα προεντεταµένα µέλη)
Εγκάρσια κάµψη, συρρίκνωση - Αυτές οι ρηγµατώσεις θα εµφανιστούν στην κάτω
παρειά του άνω πέλµατος του κιβωτίου. Είναι παράλληλα διαµήκη ρήγµατα που
εκτείνονται σχεδόν σε όλο το µήκος της κάτω παρειάς, είναι πιο έντονα στη κλείδα
και κοντά στα βάθρα (Εικόνα 6-23, Εικόνα 6-24).

Εικόνα 6-23: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη και συρρίκνωση, Γέφυρα Γρεβενιώτικου
ΓΕ004.08Β.09, Τµήµα 4.1.5/6

Εικόνα 6-24: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από κάµψη και συρρίκνωση, Γέφυρα Γ10 ΓΕ06.13.14, Τµήµα
5.1

6.6.1.2.3
Αγκυρώσεις
Στις αγκυρώσεις των τενόντων αναπτύσσονται µεγάλα σηµειακά φορτία που εάν δεν
υπάρχει επαρκής και µε κατάλληλη διάταξη οπλισµός διάσπασης παρουσιάζονται
ρηγµατώσεις του περιβάλλοντος σκυροδέµατος. Ρηγµατώσεις δύναται να
αναπτυχθούν και λόγω απώλειας συνάφειας του σκυροδέµατος και του τένοντα και
θα έχουν την διεύθυνση του τένοντα (Σχήµα 6-10).
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Σχήµα 6-10: Απώλεια συνάφειας σκυροδέµατος και τένοντα στον κορµό της διατοµής κοντά στην
αγκύρωση

6.6.1.2.4
Περιοχές που εκτίθενται στην κυκλοφορία
Σηµαντική αιτία της φθοράς των διατοµών και της απώλειας τµηµάτων τους είναι η
κυκλοφορία. Πρέπει να ελέγχονται οι περιοχές που έχουν φθαρεί από προσκρούσεις
οχηµάτων. Να καταγράφεται ο αριθµός εκτεθειµένων και διαχωρισµένων καλωδίων
καθώς επίσης και τυχόν απώλεια τµήµατος. Η απώλεια σκυροδέµατος λόγω
πρόσκρουσης εκ της διερχόµενης κυκλοφορίας δεν είναι πάντα σοβαρή. Εξαρτάται
από το εύρος και τη θέση του φθαρµένου τµήµατος.
6.6.1.2.5
Παλαιότερες επισκευές
Να εξετάζονται λεπτοµερώς οποιεσδήποτε παλαιότερες επισκευές. Να διαπιστώνεται
εάν οι επισκευασµένες περιοχές λειτουργούν ικανοποιητικά. Κατά κανόνα οι
επισκευές και οι επιδιορθώσεις είναι τοπικές και περιορίζονται στην προστασία των
εκτεθειµένων τενόντων και οπλισµών.
6.6.1.2.6
∆ιάφορες περιοχές
Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από στρέψη - Αυτές οι ρηγµατώσεις θα εµφανιστούν στις
πλάκες και στους κορµούς της διατοµής λόγω της συστροφής. Υπό καθαρή στρέψη,
οι ρηγµατώσεις που αναπτύσσονται είναι παρόµοιες µε τις ρηγµατώσεις διάτµησης
και έχουν ελικοειδή µορφή. Κατά κανόνα, ωστόσο, οι ρηγµατώσεις κάµψης,
διάτµησης και στρέψης θα εµφανίζονται ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι
ρηγµατώσεις συγκεντρώνονται περισσότερο στη µια πλευρά της διατοµής λόγω της
αθροιστικής δράσης της κάµψης, διάτµησης και στρέψης. Σε φορείς έντονα
καµπύλους σε κάτοψη, κρίσιµες για στρεπτοκαµπτικές εντάσεις (Σχήµα 6-11), είναι οι
διατοµές του κιβωτιοειδούς φορέα κοντά στις µονολιθικές στηρίξεις των µεσοβάθρων

Σχήµα 6-11: Ρηγµατώσεις που προκαλούνται από στρέψη και διάτµηση

Ρηγµατώσεις λόγω Θερµοκρασιακών επιδράσεων - Αυτές οι ρηγµατώσεις προκαλούνται
από την διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ δύο επιφανειών της διατοµής. Οι
ρηγµατώσεις θα είναι εγκάρσιες στις λεπτότερες πλάκες του κιβωτίου και διαµήκεις
κοντά στις περιοχές που αλλάζει το πάχος της διατοµής (Σχήµα 6-12).
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Σχήµα 6-12: Θερµοκρασιακές ρηγµατώσεις

Μετένταση - Ρηγµατώσεις λόγω αυτής µπορεί να εµφανιστούν σε περιοχές:
• µε πυκνή διάταξη τενόντων (Εικόνα 6-25 α, β)
• όπου οι τένοντες είναι ψηλά στον κορµό και δυσχεραίνουν την σκυροδέτηση
και συµπύκνωση (Εικόνα 6-26)
• όπου οι τένοντες αλλάζουν κλίση µε µικρή γωνία
• όπου έχουµε εσωτερικές αγκυρώσεις τενόντων ή/και µατίσεις τενόντων.
Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται όταν περισσότερο από το 70% ή το σύνολο
των τενόντων µατίζεται στην ίδια διατοµή.
Είναι σηµαντικό για τον επιθεωρητή να γνωρίζει την θέση των τενόντων µέσα στη
διατοµή, έχοντας µαζί του σχέδια χάραξης τενόντων της µελέτης της γέφυρας ή έχοντας
από το γραφείο εντοπίσει τις κρίσιµες θέσεις, όπως αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Οι ρηγµατώσεις στις περιοχές αυτές µπορεί να είναι αποτέλεσµα της κάµψης του
τένοντα µε µικρή ακτίνα (διάσπαση σκυροδέµατος, βλέπε ακτινωτές ρηγµατώσεις),
της κακής ευθυγράµµισής των τενόντων, σε συνδυασµό µε την ύπαρξη ανεπαρκούς
επικάλυψης του σκυροδέµατος. Επίσης µπορεί να οφείλεται σε τοπική υπέρβαση
τάσεων που δεν µπορεί να παραληφθεί από τη διατοµή.
Ακτινωτές ρηγµατώσεις - Οι τένοντες αναπτύσσουν µια συνιστώσα δύναµη κάθετη στη
διεύθυνση τους. Το αποτέλεσµα αυτής της δύναµης µπορεί να είναι διάσπαση του
σκυροδέµατος. Αυτός ο τύπος φθοράς µπορεί να εµφανιστεί στα σηµεία αλλαγής της
κλίσης του τένοντα, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως.

Εικόνα 6-25: α, β) Πολλαπλές σειρές τενόντων άνω πέλµατος παρειάς κεφαλής φορέα (γέφυρα Μετσόβου,
τµήµα 3.2 της ΕΟ) γ) µούφες µάτισης τενόντων σε µέτωπο κατασκευασµένου τµήµατος κιβωτιοειδούς
φορέα (Γέφυρα Προφ. Ηλία)
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Εικόνα 6-26: Κακή συµπύκνωση, σε κορµό προωθούµενου κιβωτιοειδούς φορέα (∆υτ. Τοµέας ΕΟ)

Υπερφόρτιση - Το εσωτερικό τµήµα της διατοµής πρέπει να επιθεωρείται για να
διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παραµένοντες ξυλότυποι που προσθέτουν επιπλέον
φορτίο. Επίσης να ελέγχεται το εσωτερικό του κιβωτίου για λιµνάζοντα νερά από
διαρροή εσωτερικών αγωγών αποχέτευσης ή διαρροή µέσω του άνω πέλµατος που
σε συνδυασµό µε βουλωµένες οπές αποστράγγισης (κάτω πέλµατος και κορµού)
δύναται να προκαλέσει σηµαντική υπερφόρτιση του φορέα.
∆οµική ευθυγράµµιση - Η κατασκευή πρέπει να επιθεωρείται µετά την ολοκλήρωσή της
και να ορίζεται ένα πρόγραµµα για µελλοντικές επιθεωρήσεις. Τα αποτελέσµατα
αυτών των ερευνών θα βοηθήσουν το µηχανικό στην αξιολόγηση της συµπεριφοράς
της γέφυρας. Πρέπει να ορίζονται µόνιµα σηµεία εξάρτησης και να τοποθετούνται
τοπογραφικοί στόχοι-ανακλαστήρες (απλοί ή µεγάλων αποστάσεων) για περιοδική
γεωµετρική παρακολούθηση των φορέων αυτού του τύπου. Κατά τη διάρκεια της
οπτικής επιθεώρησης, ο επιθεωρητής πρέπει:
- Να επιθεωρεί την καµπυλότητα της διατοµής µε οπτική παρατήρηση κατά µήκος
των στηθαίων ή των στόχων καταστρώµατος.
- Σε καµπύλες γέφυρες να γίνεται έλεγχος για ενδείξεις στρεπτικής καταπόνησης
(στηθαία)
Ανακλαστικές ρηγµατώσεις
Να επιθεωρείται η επιφάνεια του οδοστρώµατος για ρηγµατώσεις, αποφλοιώσεις,
λακκούβες, και άλλες φθορές. Η παρουσία αυτών των φθορών εκτός του ότι µπορεί
να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, µπορεί να συσχετίζεται µε µη
αναµενόµενες παραµορφώσεις του φορέα, που ιδιαίτερα σε αυτόν τον τύπο λόγω
µεγάλων ανοιγµάτων, αναµένεται να αναπτύσσει σηµαντικές στροφές και
παραµορφώσεις.
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7.

Πλαισιακή – µονολιθική συνεργασία υποδοµής - φορέα

7.1

Εισαγωγή

Η πλαισιακή λειτουργία των φορέων σκυροδέµατος δηµιουργείται µέσω της
µονολιθικής σύνδεσής τους συνηθέστερα µε τις κεφαλές των µεσοβάθρων (στύλος
του πλαισίου) και σπανιότερα µε τα τοιχώµατα των ακροβάθρων.

7.2

Χαρακτηριστικά κατασκευής

7.2.1

Γενικά

Ανάλογα µε το στατικό σύστηµα η πλαισιακή λειτουργία διακρίνεται σε:
α) Πλαίσια ανοικτά µε αρθρώσεις (ενός ή περισσότερων ανοιγµάτων) (Σχήµα 7-1).
β) Πλαίσια ανοικτά µε πακτώσεις (ενός ή περισσότερων ανοιγµάτων) (Σχήµα 7-2).
γ) Πλαίσια κλειστά (ενός ή περισσότερων ανοιγµάτων) (Σχήµα 7-3).

Σχήµα 7-1: Πλαίσια ανοικτά µε αρθρώσεις

Σχήµα 7-2: Πλαίσια ανοικτά µε πακτώσεις

Σχήµα 7-3: Κλειστά πλαίσια

Σε πλαίσια ενός ανοίγµατος είναι δυνατή η πρόβλεψη ελκυστήρα, ο οποίος
παραλαµβάνει τις οριζόντιες συνιστώσες των αντιδράσεων. Η διάταξη αυτή είναι
ιδιαίτερα εξυπηρετική στις περιπτώσεις στις οποίες η παραλαβή των δυνάµεων
αυτών από το έδαφος είναι προβληµατική (Σχήµα 7-3).
Οι µικρές κάτω διαβάσεις ανοίγµατος µέχρι 14m και οι οχετοί είναι σύνηθες να
διαµορφώνονται σαν κλειστά πλαίσια, µέσω της συνεργασίας πλάκας (πάνω και
κάτω) µε τους κορµούς - ακρόβαθρα (Εικόνα 7-1)
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Εικόνα 7-1: Πλαισιακή κάτω διάβαση

Η µονολιθική σύνδεση φορέα και ακροβάθρων µε την επακόλουθη αποφυγή αρµών και
εφεδράνων καθιστά τα πλαίσια ενός ανοίγµατος οικονοµικότερα από άποψη ποσοτήτων και
ευνοϊκότερα από άποψη συντήρησης σε σύγκριση µε φορείς µορφής αµφιέρειστης δοκού.
Γενικότερα η άκαµπτη σύνδεση µέσω κόµβων του φορέα µε τα κατακόρυφα ή κεκλιµένα
υποστυλώµατα (βάθρα) οδηγεί σε µείωση του πάχους του φορέα και σε υπερστατικότητα του
στατικού συστήµατος που προσθέτει στην ασφάλειά του. Η παραλαβή καταναγκασµών,
εσωτερικών όπως οι θερµοκρασιακές συστολές - διαστολές ή εξωτερικών όπως οι διαφορικές
καθιζήσεις – στροφές είναι το αδύνατο σηµείο αυτού του τύπου σύνδεσης φορέα – βάθρων,
λόγω ανάπτυξης σηµαντικών ή και καταστροφικών αυτεντάσεων.

Εικόνα 7-2: Πλαισιακός φορέας µε κεκλιµένα µεσόβαθρα

Εικόνα 7-3: Πλαισιακός φορέας µε κατακόρυφα µεσόβαθρα (Α∆21.27.28, Τµήµα 11.3)

7.2.2 Όπλιση για την πλαισιακή λειτουργία φορέων - υποδοµής
Οι πλαισιακώς συνεργαζόµενοι φορείς και βάθρα, αναπτύσσουν τόσο θετικές όσο και
αρνητικές ροπές κατά µήκος τους (κατά το ύψος τους, αντίστοιχα) (Σχήµα 7-4).
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Μοναχικό φορτίο

(α)

Μοναχικό φορτίο

Σηµεία
καµπής

(β)

Σχήµα 7-4: Παραµορφωµένη κατάσταση φορέα, α) απλά εδραζόµενη ανωδοµή, β) πλαισιωτή γέφυρα

Κύριος οπλισµός
Για φορτία βαρύτητας και κυκλοφορίας σε γέφυρες ενός ανοίγµατος, ο εφελκυόµενος
οπλισµός τοποθετείται κατά τη διαµήκη έννοια στην κάτω παρειά της ανωδοµής,
κατακόρυφα στην εσωτερική πλευρά των στύλων του πλαισίου και οριζόντια και
κατακόρυφα στην εξωτερική πλευρά των γωνιών του πλαισίου (Σχήµα 7-5).

Σχήµα 7-5: Εφελκυόµενος οπλισµός σε πλαισιωτή γέφυρα ενός ανοίγµατος

Στις γέφυρες πολλαπλών ανοιγµάτων, ο εφελκυόµενος οπλισµός τοποθετείται
οριζόντια στην άνω και κάτω παρειά της ανωδοµής και κατακόρυφα και στις δυο
πλευρές των στύλων του πλαισίου (Σχήµα 7-6).

Σχήµα 7-6: Εφελκυόµενος οπλισµός σε πλαισιακό φορέα πολλών ανοιγµάτων.

Ο κύριος οπλισµός των πλαισιακών φορέων περιλαµβάνει τόσο τον εφελκυόµενο
όσο και το διατµητικό οπλισµό. Ο διατµητικός οπλισµός έχει τη µορφή κλειστών
συνδετήρων που τοποθετούνται εγκάρσια στον άξονα του εκάστοτε στοιχείου (

Ο εγκάρσιος οπλισµός κατά κανόνα πυκνώνεται στις περιοχές στήριξης
του πλαισίου.

Σχήµα 7-7).
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Εφελκυόµενος
∆ιατµητικός

Εφελκυόµενος
∆ιατµητικός

Σχήµα 7-7: Κύριος οπλισµός σε πλαισιωτή γέφυρα µε κεκλιµένα υποστυλώµατα

Για την εξασφάλιση της συνέχειας στις µονολιθικές συνδέσεις των βάθρων µε τον
φορέα, ο διαµήκης οπλισµός των βάθρων θα πρέπει να αγκυρώνεται επαρκώς στον
φορέα. Ο εγκάρσιος οπλισµός θα πρέπει να συνεχίζεται σε ολόκληρο το µήκος
αγκύρωσης του διαµήκους οπλισµού (Σχήµα 7-8, Σχήµα 7-9).

Σχήµα 7-8: Μονολιθική σύνδεση δίστυλου µεσοβάθρου-ανωδοµής από µελέτη της Ε.Ο.Α.Ε.
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Σχήµα 7-9: Λεπτοµέρεια όπλισης µονολιθικής σύνδεσης κλειστού πλαισίου από µελέτη της Ε.Ο.Α.Ε.

∆ευτερεύων οπλισµός
Ο οπλισµός για τις θερµοκρασιακές εντάσεις και τις εντάσεις από συστολή ξήρανσης
θα πρέπει να τοποθετείται και στις δύο παρειές των πλακών και δοκών των
πλαισίων.

7.3

Μέθοδοι και θέσεις επιθεώρησης

Ζώνες διάτµησης
Να ελέγχονται οι περιοχές των κόµβων. Να γίνεται έλεγχος για διατµητικά ρήγµατα
στις δοκούς και τους στύλους του πλαισίου στις περιοχές, όπου αναµένεται η
ανάπτυξη σηµαντικών τεµνουσών δυνάµεων (Σχήµα 7-10).

Σχήµα 7-10: Ζώνες διάτµησης σε πλαισιωτές γέφυρες ενός και πολλών ανοιγµάτων

Ζώνες εφελκυσµού
Να ελέγχονται οι περιοχές εφελκυσµού για καµπτικά ρήγµατα, ενδείξεις σκουριάς,
εξάνθηση, εκτεθειµένους και διαβρωµένους οπλισµούς αλλά και υποβαθµισµένο
σκυρόδεµα που θα µπορούσε να προκαλέσει απώλεια συνάφειας του εφελκυόµενου
οπλισµού. Οι περιοχές εφελκυσµού στους πλαισιακούς φορείς σκυροδέµατος
σηµειώνονται στο Σχήµα 7-11και στο
Σχήµα 7-12.
Ζώνες θλίψης
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Να ελέγχονται οι ζώνες θλίψης για αποφλοίωση, απολέπιση, και γυµνούς οπλισµούς.
Οι περιοχές θλίψης (compression zones) στις πλαισιωτές γέφυρες σκυροδέµατος
σηµειώνονται στο Σχήµα 7-11και στο
Σχήµα 7-12. Να ελέγχεται όλο το µήκος των στύλων του πλαισίου για οριζόντια
ρήγµατα που µπορεί να σηµαίνουν πρόβληµα σε λυγισµό.

Ζώνη εφελκυσµού
Ζώνη θλίψης
Σχήµα 7-11: Ζώνες θλίψης και εφελκυσµού σε πλαισιωτή γέφυρα ενός ανοίγµατος

Ζώνη εφελκυσµού
Ζώνη θλίψης
Σχήµα 7-12: Ζώνες θλίψης και εφελκυσµού σε πλαισιακή γέφυρα πολλών ανοιγµάτων

Θέσεις στήριξης
• Να γίνεται έλεγχος για ανύψωση στα εφέδρανα, λόγω διαφορικής καθίζησης
βάθρων ή υπερφόρτισης φορέα κ.α.
Επιφάνεια κύλισης
Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του οδοστρώµατος στις περιοχές πάνω από τους
κόµβους των πλαισίων για αποκολλήσεις και αποφλοιώσεις (Εικόνα 7-4).
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Εικόνα 7-4: Αποφλοίωση οδοστρώµατος πλαισιακής γέφυρας
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Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΜΩΝ–ΕΦΕ∆ΡΑΝΩΝ–ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

8.

Αρµοί συστολής-διαστολής καταστρώµατος,

Η περιοδική τακτική επιθεώρηση των αρµών καταστρώµατος των γεφυρών και
τεχνικών είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της δοµικής και λειτουργικής
κατάστασής τους, την έγκαιρη διάγνωση βλαβών και την ορθή επιλογή του χρόνου,
της µεθόδου και της έκτασης επισκευής τους, πριν οι φθορές επηρεάσουν την
ακεραιότητα τους. Καθώς η ηλικία των κατασκευασµένων γεφυρών και τεχνικών της
Ε.Ο. µεγαλώνει, αυξάνεται η ανάγκη και η απαίτηση για την αρχική και στη συνέχεια
την τακτική επιθεώρησή τους.
Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει τις θέσεις των αρµών των γεφυρών που πρέπει να
επιθεωρούνται οπτικώς ή/και µε την χρήση απλών µετρητικών εργαλείων και
οργάνων. Βάσει τόσο της πολύτιµης εµπειρίας των ευρηµάτων της οπτικής
επιθεώρησης εκατοντάδων γεφυρών της Ε.Ο. όσο και βάσει αξιολόγησης των
οδηγιών άλλων εν ισχύ εγχειριδίων οπτικής επιθεώρησης περιγράφονται οι συνήθεις
ενδείξεις σηµαντικής φθοράς.

8.1

Λειτουργία αρµών

Η κύρια λειτουργία των αρµών καταστρώµατος είναι να επιτρέπουν την συστολή και
την διαστολή του καταστρώµατος και της ανωδοµής. Παράλληλα, οι αρµοί πρέπει να
είναι στεγανοί ώστε τα όµβρια του καταστρώµατος να µην διαβρέχουν τα µέλη της
κατασκευής που βρίσκονται κάτω από το κατάστρωµα. Η διαβροχή µπορεί να
προκαλέσει φθορές στο σκυρόδεµα, όπως φθορά προστατευτικής βαφής, εξάνθηση,
διόγκωση, ρηγµάτωση στις θέσεις των οπλισµών λόγω οξείδωσής τους (πιθανή
διείσδυση χλωριόντων), αποφλοίωση και αποκάλυψη αδρανών. Επίσης προκαλεί
ταχύτερη γήρανση της ελαστοµερούς εξωτερικής στρώσης των εφεδράνων,
οξείδωση των µεταλλικών στοιχείων τους (πλάκα, κοχλίες αγκύρωσης, καθρέφτες
ολίσθησης κ.α.).
Στην Ελλάδα και κατά µήκος της ΕΟ, όπου αναµένονται ασθενείς ή ισχυροί σεισµοί
κατά την διάρκεια ζωής του τεχνικού, ο σχεδιασµός των αρµών γίνεται ώστε να
µπορούν να παραλάβουν το 40% των σεισµικών µετακινήσεων που είναι διαµήκεις,
εγκάρσιες αλλά και κατακόρυφες. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε καλή
κατάσταση ώστε κατά τη διάρκεια του σεισµού να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις
αναµενόµενες στιγµιαίες συστολοδιαστολές λόγω διαµήκους και εγκάρσιας
ταλάντωσης του φορέα των γεφυρών, χωρίς αστοχία που να οδηγήσει σε
παρεµπόδιση της οµαλής διέλευσης ή κλείσιµο της κυκλοφορίας.
Επιπλέον, οι αρµοί πρέπει να παρέχουν οµαλή και ασφαλή µετάβαση από την οδό
στο κατάστρωµα της γέφυρας προσφέροντας συνέχεια στο οδόστρωµα. Οι αρµοί
είναι απαραίτητο να αντέχουν στο χρόνο (π.χ. πάνω από 10 έτη) υπό τις φορτίσεις
της κυκλοφορίας κυρίως αλλά και των επαναλαµβανόµενων µεγάλων συστολών
διαστολών του φορέα λόγω ακραίων κλιµατικών συνθηκών. Στην ΕΟ οι αρµοί είναι
παρόντες σε όλα τα τεχνικά ανοίγµατος µεγαλύτερου των 15 – 20 µέτρων. Η µεγάλη
πλειοψηφία των γεφυρών της ΕΟ έχει αρµούς µόνο στα άκρα του φορέα τους.

8.2

Κατηγορίες αρµών

Παρακάτω παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου αρµού. Οι αρµοί
αποτελούνται από µεταλλικά ή/και ελαστοµεταλλικά τµήµατα αναλόγως µε τον τύπο
τους. Κοινό σηµείο όλων των αρµών είναι οι στεγανωτική µεµβράνη που τοποθετείται
στο διάκενό τους.
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Γενικά, οι τυποποιηµένοι (βιοµηχανικού τύπου) αρµοί διαστολής που τοποθετούνται
στις γέφυρες της Ε.Ο. διαθέτουν σύµφωνα µε τον προµηθευτή τους, στεγανωτική
µεµβράνη που δεν επιτρέπει την διαρροή των οµβρίων καταστρώµατος στα δοµικά
στοιχεία της γέφυρας κάτω από τους αρµούς. Ωστόσο στην πράξη η στεγανότητα
τους δεν επιτυγχάνεται συνήθως, είτε λόγω κακής τοποθέτησης του αρµού, είτε λόγω
µη τοποθέτησης της στεγνωτικής µεµβράνης.

8.2.1

Μεταλλικός οδοντωτός αρµός

Ο µεταλλικός οδοντωτός αρµός αποτελείται από δύο ελάσµατα από χάλυβα µε
παράλληλες οδοντωτές προεξοχές, οι οποίες συναρµόζουν η µια στην άλλη (Εικόνα
8-1). Αυτός ο αρµός συναντάται συνήθως σε τεχνικά µεγάλων ανοιγµάτων όπου
αναµένονται µεγάλου εύρους συστολοδιαστολές. Είναι κατασκευαστική λύση
προσφερόµενη στην περίπτωση γεφυρών

Εικόνα 8-1: Οδοντωτοί αρµοί χαραδρογεφυρών στα τµήµατα 11.2 και 11.3 της Ε.Ο.

δεσµευµένων εγκάρσια, επειδή αυτού του είδους οι αρµοί δεν µπορούν να
παραλάβουν εγκάρσιες µετακινήσεις. Οι αρµοί αυτοί καθίστανται επικίνδυνοι για την
κυκλοφορία σε περίπτωση διαφορικών καθιζήσεων ή έντονης στροφής του φορέα ως
προς ακρόβαθρο, λόγω
συνεπαγόµενης προβολής στην επιφάνεια κυκλοφορίας των οδοντωτών µεταλλικών
προεξοχών τους.
Οι οδοντωτοί αρµοί χωρίζονται σε δύο τύπους: τους οδοντωτούς σε πρόβολο και
τους υποστηριζόµενους οδοντωτούς αρµούς.
Ο οδοντωτός αρµός σε πρόβολο χρησιµοποιείται όπου απαιτείται µικρή σχετικά
συστολή και διαστολή του τεχνικού. Ο υποστηριζόµενος οδοντωτός αρµός
χρησιµοποιείται σε τεχνικά µεγαλύτερου ανοίγµατος. Οι οδοντωτές προεξοχές του
διαθέτουν σύστηµα στήριξης υπό µορφή εγκάρσιων δοκών στην κάτω πλευρά του
αρµού.
Οι αρµοί τοποθετούνται ανά τµήµατα, επιτρέποντας έτσι τη συντήρηση και την
αντικατάσταση τους εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Οι οδοντωτοί αρµοί χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν τη διαµήκη µετακίνηση
του τεχνικού από 100 έως 600 χιλ. και άνω. (Σχήµα 8-1). ∆εν µπορούν να
παραλάβουν σηµαντικές εγκάρσιες µετακινήσεις.
Σε ορισµένες περιπτώσεις τοποθετούνται στην κάτω πλευρά των ανοικτών
οδοντωτών αρµών διατάξεις συλλογής υδάτων. Ο σκοπός τους είναι να αποτρέψουν
την διαρροή των όµβριων καταστρώµατος στα εφέδρανα και την υποδοµή.
Οι οδοντωτοί αρµοί δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε ανύψωση του φορέα, χωρίς την
διακοπή της κυκλοφορίας σε όλο τον φορέα.
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Σχήµα 8-1: Τοµή µεταλλικού οδοντωτού αρµού

8.2.1.1 Προκατασκευασµένος ελαστοµεταλλικός αρµός
Οι προκατασκευασµένοι ελαστοµεταλλικοί αρµοί είναι:
α) Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός ολόσωµης κάλυψης διακένου
β) Άοπλος neoprene αρµός αγκυρούµενος µέσω σφήνωσης σε µεταλλικούς
οδηγούς
γ) Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός κάλυψης διάκενου µε άοπλο
προφίλ neoprene
δ) Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός µε µεταλλική πλάκα κάλυψης
διακένου
8.2.1.2 Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός ολόσωµης κάλυψης διακένου
Ο αρµός αυτού του τύπου αποτελείται από ελαστοµερές φυσικό καουτσούκ
ενισχυµένο µε λάµες χάλυβα, ώστε να έχει για το δεδοµένο πάχος την απαιτούµενη
κυρίως δυστµησία και οριζόντια δυστένεια. Το πλάτος του διαφέρει ανάλογα µε την
µάρκα και τον τύπο του αρµού, αλλά συνήθως ξεκινάει από 50 εκ. και φτάνει µέχρι
330εκ. Το µήκος των τεµαχίων του αρµού είναι συνήθως 2µ., εκτός από κάποιες
περιπτώσεις (π.χ. αρµός πλάτους 330εκ.) που είναι 1µ. Κάθε τεµάχιο αρµού
τοποθετείται το ένα δίπλα στο άλλο µέχρι να φτάσει το επιθυµητό µήκος το οποίο
συµπίπτει µε το πλάτος του τεχνικού. Ο αρµός αγκυρώνεται µηχανικά µέσω
αγκυρόβιδων στον φορέα και στο θωράκιο ακροβάθρου. Τα τεµάχια των 2µ.
αγκυρώνονται µε 16 αγκύρια, 8 σε κάθε πλευρά του τεµαχίου, ενώ τα τεµάχια του 1µ.
αγκυρώνονται µε 8 αγκύρια, 4 στην κάθε πλευρά. Οι αγκυρόβιδες αυτές
τοποθετούνται στο κατάλληλο βάθος που απαιτεί ο κατασκευαστής και ενισχύονται
µε την χρήση ειδικής χηµικής κόλλας ταχείας πήξης.
Ο ελαστοµεταλλικός αρµός περιβάλλεται από την µεταβατική λωρίδα η οποία
κατασκευάζεται συνήθως από εποξειδικό κονίαµα. Στους µεγαλύτερους τύπους
αρµών η µεταβατική λωρίδα πρέπει να ενισχύεται µε οπλισµό.
Εσωτερικά της µεταβατικής λωρίδας τοποθετείται αποστραγγιστικός σωλήνας ώστε
να παραµένει ο αρµός στεγανός. Στην συνέχεια η στεγάνωση του αρµού και του
θωρακίου επιθεώρησης αλακρηρώνεται µε την τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης
στο διάκενο του αρµού, η οποία κολλάται στα χείλη του διάκενου µε ειδική κόλλα. Η
µεµβράνη συλλέγει τα νερά που διαπερνούν τον αρµό και την µεταβατική λωρίδα και
τα οδηγεί στην εγκάρσια πλευρά του ακροβάθρου, αποτρέποντας την φθορά του
σκυροδέµατος από την διαρροή των οµβρίων.
Ο αρµός αυτός µπορεί να δεχτεί µετακίνηση από ±50 έως ±330 χιλ. (Εικόνα 8-2).
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σωλήνες
αποστράγγισης
Εικόνα 8-2: Ελαστοµεταλλικός αρµός ολόσωµης κάλυψης διάκενου

8.2.1.3 Άοπλος neoprene αρµός αγκυρούµενος µέσω σφήνωσης σε µεταλλικούς οδηγούς
Ο αρµός αυτός αποτελείται από µη οπλισµένο neoprene και τα άκρα του
σφηνώνονται κατά µήκος δύο µεταλλικών οδηγών που είναι αγκυρωµένοι στις
µεταβατικές λωρίδες πριν και µετά το διάκενο του αρµού. Ο αρµός αυτού του τύπου
πλεονεκτεί κατά το ότι είναι συνεχής σε όλο το µήκος του και εξασφαλίζει µε επιτυχία
την επιθυµητή στεγάνωση του διάκενου. Είναι απαραίτητη η κατάλληλη
προσφήνωσή του ανάλογα µε την θερµοκρασία και τις αναµενόµενες διαστολές.
Μπορεί να δεχτεί µέγιστη µετακίνηση περίπου ±100 χιλ. (Εικόνα 8-3).

Εικόνα 8-3: Αρµός

µε στεγάνωση σε µορφή λωρίδων

8.2.1.4 Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός κάλυψης διάκενου µε άοπλο προφίλ
neoprene
Ο αρµός αποτελείται από δύο ανεξάρτητα τµήµατα neoprene ενισχυµένα µε λάµες
χάλυβα, στις δύο πλευρές του διάκενου, ενώ ένα λεπτό προφίλ άοπλου neoprene
γεφυρώνει το διάκενο και συνδέει τα δύο κοµµάτια. Αυτός ο αρµός µπορεί να δεχτεί
µέγιστη µετακίνηση περίπου ±100 χιλ. (Εικόνα 8-4).

Εικόνα 8-4: Αρµός µε στεγάνωση σε µορφή φύλλων στην γέφυρα ΓΕ01.32Α.33 στο τµήµα 14.1.1 της Ε.Ο.
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8.2.2

Αρµός αυτόµατης διαµόρφωσης (Modular elastomeric seal)

Ο αρµός αυτόµατης διαµόρφωσης αποτελείται από έναν αριθµό µεταλλικών
δοκαριών που συνδέονται µε ειδικά ελαστοµερή προφίλ ώστε να σχηµατίσουν µια
υδατοστεγή µονάδα (Σχήµα 8-2). Ο αρµός αυτός µπορεί να παραλάβει µετακίνηση
σε οποιαδήποτε διεύθυνση και άξονα. Επιπλέον αποφεύγεται η χρήση αγκυρόβιδων
πράγµα που σηµαίνει ότι έχει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ελαστοµερή “ελατήρια”
τοποθετηµένα στην κάτω παρειά του

Σχήµα 8-2: Σχηµατική τοµή αρµού αυτόµατης διαµόρφωσης

Σχήµα 8-3: ∆υνατές µετακινήσεις του αρµού

Εικόνα 8-5: Σύστηµα στην κάτω παρειά του αρµού

αρµού, σε συνδυασµό µε τα ειδικά προφίλ, συντονίζουν τις µετακινήσεις της κάθε
µεταλλικής δοκού και τις κάνουν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστηµα. Έτσι, η
συνολική µετακίνηση κατανέµεται σε κάθε ξεχωριστό κενό (Εικόνα 8-5).
Επιτρέπει την κίνηση και στις 3 διευθύνεις όπως επίσης και την στροφή και στους 3
άξονες (Σχήµα 8-3). Λόγω αυτού του συστήµατος είναι δυνατές µεγάλες µετακινήσεις
στην εγκάρσια και στην διαµήκη διεύθυνση. Τα τυπικά όρια µετακίνησης είναι µεταξύ
±100 και ±600 χιλ. Μπορεί, εντούτοις, να κατασκευαστεί ώστε να δεχτεί µετακινήσεις
µέχρι ±1200 χιλ.
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8.2.3 Αγκυρούµενος ελαστοµεταλλικός αρµός µε µεταλλική πλάκα κάλυψης
διακένου
Σε περίπτωση µεγαλύτερων αναµενόµενων µετακινήσεων του φορέα τοποθετείται
αγκυρούµενος αρµός αποτελούµενος από δύο τµήµατα, ένα ελαστοµεταλλικό και ένα
µεταλλικό, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους (Εικόνα 8-6).

Εικόνα 8-6: Αγκυρούµενος αρµός µε ελαστικό και µεταλλικό τµήµα

Το διάκενο του αρµού ενισχύεται µε µεταλλικές γωνίες και στην εξωτερική πλευρά
του τοποθετούνται µικρά εφέδρανα πάνω στα οποία θα αγκυρωθεί το µεταλλικό
τµήµα του

Εικόνα 8-7: Εργασίες συντήρησης αγκυρούµενου µε µεταλλική πλάκα κάλυψης διακένου τµήµα στην
γέφυρα Μεσοβουνίου του τµήµατος 1.1.3. της Ε.Ο. (ΓΕ02.01Α.02)

αρµού. Στην εσωτερική πλευρά του το µεταλλικό τµήµα συνδέεται µε το ελαστικό µε
µικρές αγκυρόβιδες. Στις πλευρές κάθε ελαστικού τεµαχίου υπάρχουν ειδικές
εγκοπές ώστε να εφαρµόζει το επόµενο τεµάχιο µέσα σε αυτές. Τα ελαστικά τεµάχια
συγκρατούνται στην θέση τους µε µια εγκάρσια στο αρµό λάµα, η οποία στερεώνεται
στην βάση έδρασης του αρµού µε τέσσερις βίδες και ειδική κόλλα. Οι λάµες αυτές
βρίσκονται στα σηµεία σύνδεση των ελαστικών τεµαχίων και εφαρµόζουν και αυτές
µέσα στις ειδικές εγκοπές που υπάρχουν (Εικόνα 8-7). Ο αρµός δέχεται µετακινήσεις
από ±320 έως 1600χιλ.

8.3

Παθολογία αρµών

Όπως προαναφέρθηκε, η κύρια λειτουργία των αρµών καταστρώµατος είναι να
επιτρέπουν την συστολή και την διαστολή του καταστρώµατος και της ανωδοµής
λόγω θερµοκρασιακών αλλαγών, ερπυσµού, συρρίκνωσης, σεισµού κ.α. Παράλληλα,
οι αρµοί πρέπει να είναι στεγανοί, ώστε τα όµβρια του καταστρώµατος να µην
διαβρέχουν τα µέλη της κατασκευής που βρίσκονται κάτω από το κατάστρωµα. Η
παθολογία των αρµών περιγράφεται ανά κατηγορία:
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8.3.1

Φθορά µεταβατικής λωρίδας

Η φθορά της µεταβατικής λωρίδας είναι συνήθως η πρώτη ένδειξη της µη σωστής
λειτουργίας των αρµών. Στο αρχικό στάδιο της φθοράς παρατηρείται χαλάρωση του
υλικού σε σχέση µε τον αρµό και µικρές ρηγµατώσεις. Εάν δεν ληφθούν εγκαίρως τα
απαραίτητα µέτρα η φθορά µπορεί να φτάσει µέχρι και την θραύση ή και την απώλεια
τµηµάτων της (Εικόνα 8-8). Αιτίες της φθοράς των µεταβατικών λωρίδων των αρµών
των γεφυρών είναι ο συνδυασµός των παρακάτω παραγόντων:
•
Τροχαυλάκωση του οδοστρώµατος πριν και µετά, µε συνέπεια οι αρµοί και οι
µεταβατικές λωρίδες τους να καταπονούνται από κρούσεις διερχοµένων
οχηµάτων.
•
Σηµαντικές σχετικές µετακινήσεις-στροφές µεταξύ θωρακίου και φορέα.
•
Υλικό και πλάτος µεταβατικής λωρίδας όχι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή των αρµών.
•
Πιθανή παράλειψη τοποθέτησης αποστραγγιστικού σωλήνα στην µεταβατική
λωρίδα.

Εικόνα 8-8: Χαλάρωση, θραύση και απώλεια µεταβατικής λωρίδας

8.3.2 Έκθεση αρµού στην κυκλοφορία
Ο αρµός θα πρέπει να µη βρίσκεται ψηλότερα από το επίπεδο της επιφάνειας κυκλοφορίας.
Σε αντίθετη περίπτωση εκτίθεται στην κυκλοφορία και καταπονείται υπέρµετρα από τις
κρούσεις των διερχοµένων οχηµάτων (Εικόνα 8-9).
Οι αιτίες της έκθεσής του είναι η τροχαυλάκωση, οι σηµαντικές σχετικές µετακινήσειςστροφές µεταξύ θωρακίου φορέα και η εσφαλµένη εξαρχής τοποθέτησή του.

Εικόνα 8-9: Μη σωστή τοποθέτηση αρµού και φθορά µεταβατικής λωρίδας λόγω τροχαυλάκωσης

8.3.3

Φθορά του ελαστοµερούς τµήµατος

Οι λεπίδες των αποχιονιστικών µηχανηµάτων και η κυκλοφορία, σε συνδυασµό µε πλήρωση
των αρµών µε φερτά υλικά, µπορούν να φθείρουν ή να διαρρήξουν την ελαστοµερή επένδυση
της άνω παρειάς του αρµού, που εκτίθεται στην κυκλοφορία. Μπορούν επίσης να οδηγήσουν
στην αποκάλυψη και έκθεση των µεταλλικών στοιχείων του αρµού, µετά την αποκόλληση
της ελαστοµερούς επένδυσης (Εικόνα 8-10).
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Εικόνα 8-10: ∆ιαρρήξεις και ρωγµές στο ελαστικό του αρµού, εµφάνιση µεταλλικών στοιχείων αρµού

8.3.4 Έλλειψη ή κακή τοποθέτηση στεγανωτικής µεµβράνης
Η σωστή τοποθέτηση και λειτουργία της στεγανωτικής µεµβράνης προστατεύει το
τεχνικό και τα δοµικά στοιχεία που είναι κάτω από τον αρµό από φθορές που
προκαλούνται από την διαβροχή τους. Σύνηθες πρόβληµα που συναντάται είναι η
απουσία της µεµβράνης στο τεχνικό ή η αστοχία της λειτουργίας της (Εικόνα ). Η
µεµβράνη θα πρέπει να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού ώστε να διασφαλίζει την
στεγανότητα και παράλληλα να αντέχει στον χρόνο και στα συνεχή ανοίγµατακλεισίµατα του αρµού.

Εικόνα 8.14: ∆ιαβροχή των επιφανειών πέριξ του αρµού (θωρακίου φορέα) λόγω κακής στεγάνωσης ή
έλλειψης στεγάνωσης αρµού καταστρώµατος.

8.3.5

Φθορά στο σύστηµα αγκύρωσης αρµών

Η τροχαυλάκωση, η απουσία ή η ανεπαρκής σε πλάτος και υλικό µεταβατική λωρίδα,
η τοποθέτηση του αρµού στο ίδιο επίπεδο ή ψηλότερα από την επιφάνεια
κυκλοφορίας του αρµού, οδηγούν σε έκθεση τµήµατος του αρµού σε συνεχείς
κρούσεις εκ των διερχοµένων οχηµάτων. Υπό αυτές τις συνθήκες η καταπόνηση των
αγκυρόβιδων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη του προβλεπόµενου και συνεχής, µε
συνέπεια σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να προκαλείται αστοχία τους (αστοχία
σπειρώµατος, αστοχία κόλλας, θραύση) (Εικόνα 8-11).
Ενδείξεις βλάβης του συστήµατος αγκύρωσης αρµών είναι η παραγωγή
χαρακτηριστικού µεταλλικού ήχου («κουδούνισµα») κατά τη διέλευση κυρίως βαρέων
οχηµάτων. Στην περίπτωση θραύσης ή αποκόλλησης µεγάλου αριθµού αγκυρόβιδων
το τεµάχιο του αρµού ανασηκώνεται (βγαίνει) από τη θέση του, παρασυρόµενο από
τη διέλευση κυρίως βαρέων οχηµάτων. Αιτίες φθοράς του συστήµατος αγκύρωσης
µπορεί να είναι επίσης η αστοχία της βάσης του αρµού, η κακότεχνη εφαρµογή της
χηµικής κόλλας στις οπές (χωρίς καθαρισµό), το µικρότερο µήκος και η µικρότερη
διάµετρος αγκυρίων, η ανεπαρκής αντιοξειδωτική προστασία των αγκυρόβιδων.
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Εικόνα 8-11: Απώλεια υλικού σφράγισης οπών

8.3.6

Κακή τοποθέτηση - ανεπαρκής ποιότητα αρµών

Η µη σωστή τοποθέτηση, αφορά:
•
Την µη τοποθέτησή του τουλάχιστον 5χιλ. κάτω από την επιφάνεια κύλισης,
µε συνέπεια να εκτίθεται σύντοµα στις προσκρούσεις των διερχόµενων
οχηµάτων. Η τροχαυλάκωση ή η καθίζηση είναι πρόσθετη παράγοντες πέραν
της λανθασµένης τοποθέτησης. Επίσης καθιστά τον αρµό ευάλωτο σε
διέλευση εκχιονιστικών µηχανηµάτων που καταστρέφουν την ελαστοµερή
άνω παρειά του.
•
Την µη τήρηση των προδιαγραφών του προµηθευτή όσον αφορά τα πλάτη
και το υλικό των µεταβατικών λωρίδων ή όσον αφορά την αποστράγγισή
τους. Εάν το υλικό είναι παραµορφώσιµο δεν προστατεύει αλλά εκθέτει τον
αρµό. Εάν το πλάτος της µεταβατικής λωρίδας είναι µικρότερο από το
απαιτούµενο δεν έχει την απαραίτητη δυσκαµψία για να προστατεύσει τον
αρµό. Τέλος εάν οι µεταβατικές λωρίδες δεν αποστραγγίζονται, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προµηθευτή, είναι ευάλωτες σε καταστροφή από πάγωµα –
ξεπάγωµα (Σχέδιο ).

Σχέδιο 8.15: Αποστραγγιστικό σύστηµα αρµών

131

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ 10η – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Την µη τήρηση των απαιτούµενων για τις αγκυρόβιδες µήκους, διαµέτρου και
µήκους αγκύρωσης. Την χρήση µη ενδεδειγµένης κόλλας και την ανεπαρκή
περίσφιξη των περικοχλίων (παξιµάδια).
•
Την τοποθέτηση αγκυρόβιδων χαµηλής ποιότητας χάλυβα, µε ανεπαρκή
αντιοξειδωτική προστασία, που έχει ως συνέπεια γρήγορη αστοχία του
σπειρώµατός τους, αστοχία του κορµού του, εκτεταµένη οξείδωσή τους.
•
Την πληµµελή προετοιµασία της βάσης έδρασης – αγκύρωσης των αρµών.
Στην περίπτωση που αυτή είναι µεγάλου πάχους, πρέπει να οπλίζεται µε
ράβδους που θα ακυρώνονται στον φορέα και στο ακρόβαθρο.
•
Την έκκεντρη τοποθέτηση των αρµών άνωθεν του διακένου, που είναι αιτία
γρήγορης αστοχίας της βάσης του αρµού αλλά και του αρµού του ίδιου.
Λόγω κακής τοποθέτησης δεν γίνεται σωστή µεταφορά του φορτίου των διερχόµενων
οχηµάτων στο κατάστρωµα και εκτίθεται σύντοµα ο αρµός σε άµεσες κρούσεις εξ
αυτών.
•

8.3.7

Παρεισφρητικές επιστρώσεις

Σε νέα επίστρωση ασφαλτικού στην γέφυρα είναι πιθανόν να καλυφθούν οι αρµοί
χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν η σωστή λειτουργία τους. Αυτό γίνεται πολύ συχνά
στις µικρές γέφυρες. Οι εγκάρσιες ρωγµές στο οδόστρωµα είναι ένδειξη ότι ένας
αρµός έχει καλυφθεί από µια νέα επίστρωση ασφαλτικού. Η λειτουργία του αρµού
µπορεί να εξασθενήσει σοβαρά (Εικόνα 8-3).

Εικόνα 8-12: Ασφαλτική στρώση πάνω από αρµό καταστρώµατος

8.4

Επιθεώρηση αρµών

8.4.1

Είδη και συχνότητα επιθεώρησης

Η κύρια επιθεώρηση γίνεται κάθε δύο χρόνια για τα µεγάλα τεχνικά (γέφυρες και άνω
διαβάσεις) ενώ για µικρότερα τεχνικά (κάτω διαβάσεις) µπορεί να γίνεται κάθε πέντε
χρόνια. Στην κύρια επιθεώρηση τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής εξετάζονται
εξ’επαφής από εξειδικευµένο συνεργείο, µε ή χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισµού
πρόσβασης. Οι αρµοί εξετάζονται κατά την επιθεώρηση αυτή και αξιολογούνται
σύµφωνα µε τις φθορές τους.
Επιπλέον, τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο γίνεται η επιφανειακή στοιχειώδης
επιθεώρηση όπου εξετάζονται τα στοιχεία της γέφυρας χωρίς τη χρήση εξοπλισµού
πρόσβασης και εντοπίζονται εξ’αποστάσεως (όπου αυτό είναι δυνατόν και οπτικώς
αντιληπτό) οι φθορές. Κατά την διάρκεια αυτής της επιθεώρησης εξετάζονται οι αρµοί
µε την χρήση απλών οργάνων.
Τέλος, οι αρµοί εξετάζονται εκτάκτως κάθε φορά που εντοπίζεται µια προβληµατική
κατάσταση και παρακολουθούνται τακτικά από την οµάδα επιθεώρησης.
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8.4.2

Θέσεις επιθεώρησης

Οι αρµοί πρέπει να επιτρέπουν τη συστολή και τη διαστολή του καταστρώµατος των
τεχνικών. Ο επιθεωρητής πρέπει να γνωρίζει και να καταγράφει τις καταστάσεις που
δεν επιτρέπουν στον αρµό να λειτουργήσει σωστά.
Η επιθεώρηση των αρµών θα εστιάζεται στα εξής:
•
στη µεταβατική λωρίδα
•
στην υψοµετρική τοποθέτηση του αρµού
•
στα ελαστοµερή µέρη του αρµού
•
στη στεγανωτική µεµβράνη
•
στο σύστηµα αγκύρωσης
•

8.4.3

στη συσσώρευση φερτών υλικών και ρύπων
∆ιαδικασία και εξοπλισµός

Η διαδικασία της οπτικής επιθεώρησης περιλαµβάνει την αναλυτική εξέταση κάθε
αρµού της κατασκευής.
Η σωστή προετοιµασία, που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον επιθεωρητή,
περιλαµβάνει την προετοιµασία των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισµού και την
ανασκόπηση των κατασκευαστικών αρχείων του αρµού (Σχέδια και Τεχνική Έκθεση
µητρώου του έργου ή/και µελέτης). Η επιτυχία της επιθεώρησης εξαρτάται σηµαντικά
από την καλή προετοιµασία της.
Τα συχνότερα χρησιµοποιούµενα εργαλεία και εξοπλισµός είναι:
•

Μετροταινία – για την µέτρηση των διαστάσεων του αρµού, του διάκενου,
όπως επίσης και της µεταβατικής λωρίδας, των οπών σφράγισης και των
αγκυρόβιδων του αρµού.

•

Φωτογραφική µηχανή – για την λήψη φωτογραφιών για χρήση στις αναφορές
και γενικώς στο ηλεκτρονικό αρχείο κάθε τεχνικού.

•

Αλφάδι (µικρό και µεγάλο) – για την εξακρίβωση
τροχαυλάκωσης πριν και µετά το σώµα του αρµού.

σχηµατισµού
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9.

Συστήµατα αποχέτευσης- αποστράγγισης καταστρώµατος γεφυρών

9.1

Λειτουργία

Το σύστηµα αποχέτευσης - αποστράγγισης της γέφυρας ελέγχει την επιφανειακή
απορροή στο κατάστρωµα του τεχνικού συγκρατώντας την και µεταφέροντάς την
στον φυσικό αποδέκτη µε ή χωρίς την µεσολάβηση µονάδας ελέγχου ρύπανσης
(ΜΕΡ). Επίσης συλλέγοντας και αποµακρύνοντάς το επαρκώς και εµποδίζοντας τη
διαβροχή του τεχνικού, ή την παραµονή του ως λιµνάζοντα ύδατα στο εσωτερικό του.
Το σύστηµα αποχέτευσης - αποστράγγισης πρέπει επίσης να απαιτεί όσο το
δυνατόν λιγότερη συντήρηση.
Ιδιαίτερα για γέφυρες που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες σηµειώνεται παγετός
και εξαιτίας του αυξηµένου κινδύνου που εγκυµονεί κάτι τέτοιο, είναι σηµαντική η
ταχεία αποµάκρυνση ακόµη και πολύ µικρών ποσοτήτων νερού.
Έχοντας υπόψη την παραπάνω αρχή, ο σχεδιασµός του συστήµατος αποχέτευσης –
αποστράγγισης ενός τεχνικού, θα αποβλέπει στην εκπλήρωση των παρακάτω
στόχων:
• Στην ασφάλεια των εποχούµενων και στη διατήρηση της κυκλοφοριακής
ικανότητας κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης (αποφυγή υδρολίσθησης και
σχηµατισµού πάγου).
• Στην προστασία του τεχνικού και των παρακειµένων οδών από προβλήµατα
διάβρωσης και υποσκαφής.
• Την µη υποβάθµιση της αισθητικής του τεχνικού.
• Στην εύκολη συντήρηση (προσβασιµότητα)

9.2

Τµήµατα των συστηµάτων αποχέτευσης - αποστράγγισης

Το σύστηµα αποχέτευσης - αποστράγγισης του καταστρώµατος της γέφυρας
σχεδιάζεται λαµβάνοντας υπόψη το µήκος της γέφυρας, την κατά µήκος κλίση και την
επίκλιση της επιφάνειας κύλισης.
Προκειµένου να εκτελεσθεί µια επιθεώρηση ενός συστήµατος αποχέτευσης αποστράγγισης του καταστρώµατος, είναι απαραίτητο να γίνει εξοικείωση µε τα
διάφορα στοιχεία του. Το κάθε σύστηµα αποχέτευσης αποτελείται από:
• Απορροή (runoff)
• Φρεάτια ή τάφροι (τεχνικά υπό επίχωση) καταστρώµατος
• Αγωγοί καταστρώµατος (deck drains)
• Κατακόρυφοι αγωγοί αποχέτευσης - αποστράγγισης (outlet pipes)
• Συλλεκτήριοι αγωγοί (downspout pipes)
• Βαλβίδες καθαρισµού (cleanout plugs)

9.2.1

Απορροή (runoff)

Η απορροή είναι το νερό, και ότι αυτό περιέχει, που µπορεί να κυλήσει στην
επιφάνεια του καταστρώµατος της γέφυρας.

9.2.2

Τάφρος και επίκλιση καταστρώµατος

Η τάφρος και η επίκλιση καταστρώµατος είναι το πρώτο στοιχείο του συστήµατος
αποχέτευσης - αποστράγγισης . Η κατάλληλη τάφρος και η κατάλληλη επίκλιση
κατευθύνουν την απορροή στα φρεάτια καταστρώµατος.

9.2.3

Φρεάτια καταστρώµατος (deck drains)

Το φρεάτιο καταστρώµατος είναι το δεύτερο στοιχείο του συστήµατος αποχέτευσης αποστράγγισης. Το φρεάτιο είναι ένα δοχείο που λαµβάνει νερό. Τα φρεάτια µπορεί
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να µην είναι τίποτα περισσότερο από ανοίγµατα σε ένα κατάστρωµα, τρύπες σε µια
γέφυρα από σκυρόδεµα((Εικ. 9.2), ή αυλακώσεις στη βάση ενός στηθαίου. (Εικ. 9.1).

Εικ. 9.1 Φρεάτια υδροσυλλογής καταστρώµατος γέφυρας

Εικ. 9.2 Φρεάτια – οπή υδροσυλλογής καταστρώµατος γέφυρας ΓΕ15.02.03, Τµήµα1.2.1

Τα φρεάτια υδροσυλλογής είναι βιοµηχανικού τύπου κατάλληλα για γέφυρες, µε
δυνατότητα ρύθµισης του ύψους του στοµίου, φέρουν κατάλληλη διάταξη
προσαρµογής της στεγανωτικής στρώσης και αποστράγγισης των νερών που
διηθούνται και ανταποκρίνονται στην κλάση D 400 κατά DIN EN 124 και DIN E 1229.
Τα φρεάτια υδροσυλλογής (inlet boxes) έχουν µια σχάρα (grate), η οποία είναι από
ραβδωτή ή διάτρητη κάλυψη. Οι σχάρες κατασκευάζονται από χάλυβα, και είναι
συχνά προσανατολισµένες στη διαµήκη κατεύθυνση της γέφυρας. Η ελάχιστη
απόσταση µεταξύ φρεατίων υδροσυλλογής ορίζεται συναρτήσει του τύπου φορέα και
της δυνατότητας κατασκευής τους χωρίς εξασθένηση τοπική ( σε οπλισµό).
Οι σχάρες εµποδίζουν τα φερτά υλικά να εισέλθουν στο σύστηµα αποχέτευσης αποστράγγισης επιτρέποντας στο νερό να περάσει. Χρησιµεύουν επίσης στο να
υποστηρίξουν την κυκλοφορία και άλλα κινητά φορτία. Το σύστηµα αποχέτευσης αποστράγγισης µπορεί να καταλήξει στον αγωγό καταστρώµατος.

9.2.4

Αγωγοί αποχέτευσης - αποστράγγισης (outlet pipes)

Οι αγωγοί αποχέτευσης - αποστράγγισης είναι κατά το δυνατόν ευθύγραµµοι,
επισκέψιµοι, επιτρέπουν τον καθαρισµό και επιζητείται η εφαρµογή λύσης που
εξασφαλίζει την εύκολη αντικατάστασή τους. Στις περιπτώσεις γεφυρών πάνω από
δρόµους ή σιδηροδροµική γραµµή ή γεφυρών σε προστατευόµενες περιοχές,
απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή από το φορέα. Η απορροή γίνεται µέσω
συλλεκτήριων αγωγών που οδηγούν τα όµβρια στο άκρο της γέφυρας ή σε κάθε
µεσόβαθρο. Η τελική απορροή γίνεται σε φυσικούς αποδέκτες ή στο δίκτυο
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αποχέτευσης της υποκείµενης οδού ή της σιδηροδροµικής γραµµής (Εικ. 9.3). Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις η ελεύθερη απορροή από το φορέα επιτρέπεται µόνο ύστερα
από συµφωνία του Κ.τ.Ε. Στις περιπτώσεις αυτές της ελεύθερης απορροής
προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις ώστε σε ενδεχόµενο ισχυρό άνεµο να µην
βρέχονται τα διάφορα τµήµατα της κατασκευής από τα νερά της αποχέτευσης –
αποστράγγισης (Εικ. 9.4).

Εικ. 9.3: Τελική απορροή καταστρώµατος γέφυρας

Εικ. 9.4: Ελεύθερη απορροή καταστρώµατος γέφυρας

9.2.5

Συλλεκτήριοι αγωγοί (downspout pipes)

Όταν µια γέφυρα βρίσκεται πάνω από δρόµο, η απορροή του καταστρώµατος πρέπει
να κατευθυνθεί από τον αγωγό απορροής σε ένα κοντινό σύστηµα υπονόµων (storm
sewer system) ή ένα άλλο κατάλληλο σηµείο απελευθέρωσης. Αυτό ολοκληρώνεται
µε ένα δίκτυο συλλεκτήριων αγωγών (Εικ. 9.5). Συνιστάται ο κατακόρυφος σωλήνας
αποχέτευσης στο ακρόβαθρο ή και στα µεσόβαθρα να τοποθετείται, για λόγους
προστασίας του, εντός εσοχής (Εικ. 9.6).
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Εικ. 9.5: Συλλεκτήριος αγωγός

Εικ. 9.6: Συλλεκτήριος αγωγός εντός εσοχής

9.2.6

Βαλβίδες καθαρισµού (cleanout plugs)

Η βαλβίδα καθαρισµού είναι µια µετακινούµενη βαλβίδα στο σύστηµα σωληνώσεων
που επιτρέπει την πρόσβαση για καθαρισµό (Εικ. 9.7).

Εικ. 9.7: Σωλήνας διοχετεύσεων και βαλβίδες καθαρισµού
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Συνήθη προβλήµατα

9.3

Τα συνήθη προβλήµατα που αντιµετωπίζονται κατά την επιθεώρηση των
συστηµάτων αποχέτευσης - αποστράγγισης περιλαµβάνουν τα εξής:
• Συγκέντρωση φερτών υλικών στη σχάρα των φρεατίων υδροσυλλογής όπου
το νερό εισέρχεται από τη γέφυρα στο σύστηµα αποχέτευσης αποστράγγισης (Εικ. 9.8)

Εικ. 9.8: Φερτά υλικά στη σχάρα φρεατίων

•

Συγκέντρωση φερτών υλικών στις τάφρους υδροσυλλογής όπου το νερό
συλλέγετε και από εκεί οδηγείτε στα φρεάτια υδροσυλλογής Εικ. 9.9)

Εικ. 9.9: Φερτά υλικά στα φρεάτια υδροσυλλογής

•
•
•
•
•

Φραγµένοι ή µερικώς φραγµένοι αγωγοί ή/ και φρεάτια υδροσυλλογής
Αποσυνδεµένοι/ φραγµένοι συλλεκτήριοι αγωγοί
Ραγισµένοι ή αποχωρισµένοι σε τµήµατα σωλήνες
Χαλαρές ή ελλιπείς συνδέσεις
∆ιάβρωση ή απώλεια τµηµάτων στους µεταλλικούς σωλήνες (Εικ.9.10)
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Εικ. 9.10: Απουσία αγωγού αποχέτευσης

9.4

Μέθοδοι και θέσεις επιθεώρησης

Ένα σύστηµα αποχέτευσης - αποστράγγισης το οποίο λειτουργεί σωστά
αποµακρύνει το νερό από την κατασκευή. Για την σωστή λειτουργία του συστήµατος
πρέπει να επιθεωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τάφρος και επίκλιση καταστρώµατος
2. Σχάρες
3. Φρεάτια υδροσυλλογής
4. Κανάλια απορροής (troughs)
5. Αγωγοί απορροής

9.4.1

Τάφρος και επίκλιση καταστρώµατος

Η τάφρος και η επίκλιση καταστρώµατος πρέπει να βοηθούν το νερό να εισέλθει
στους αγωγούς και στα φρεάτια υδροσυλλογής. Πρέπει να υπάρχει επαρκής τάφρος
έτσι ώστε το νερό να κυλάει στο κατάστρωµα της γέφυρας σε ικανοποιητικό βαθµό.

9.4.2

Σχάρες (grades)

Οι σχάρες πρέπει να είναι καθαρές από φερτά υλικά (π.χ., φύλλα και χόρτα) ώστε να
επιτρέπουν στο νερό του καταστρώµατος να εισέλθει. Οι σχάρες που είναι
φθαρµένες, σπασµένες, ή ελλιπείς πρέπει να αναφέρονται.

9.4.3

Φρεάτια υδροσυλλογής

Τα φρεάτια υδροσυλλογής πρέπει να είναι ικανοποιητικού µεγέθους και
τοποθετηµένα ανά κατάλληλα διαστήµατα ώστε να κατευθύνουν το νερό µακριά από
την κατασκευή. ∆εδοµένου ότι η κατάσταση του συστήµατος µπορεί να αλλάξει, αυτά
τα µέρη αποχέτευσης - αποστράγγισης πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά σε κάθε
επιθεώρηση καταστρώµατος. Τα φραγµένα φρεάτια προκαλούν γρήγορη φθορά στο
κατάστρωµα και οδηγούν στην συγκέντρωση ανεπιθύµητου στάσιµου νερού στις
λωρίδες κυκλοφορίας (Εικ. 9.11).
Η στεγανότητα των φρεατίων πρέπει να ελέγχετε. Λόγω ελλιπούς στεγάνωσης
προκαλούνται προβλήµατα στην κατασκευή όπως εξάνθηση, αποφλοίωση
σκυροδέµατος και οξείδωση οπλισµού. (Εικ. 9.12).
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Εικ. 9.11: Φραγµένος αγωγός υδροσυλλογής

Εικ. 9.12: Ελλιπής στεγάνωσης φρεατίων (ΓΕ23.24.25, Τµήµα 9.2, Α∆01.41.42, Τµήµα 15.6)

9.4.4

Κανάλια απορροής

Να εξετάζονται προσεκτικά τα κανάλια απορροής που βρίσκονται κάτω από τους
αρµούς. Η συγκέντρωση των φερτών υλικών µπορεί να επιταχύνει την φθορά του
καναλιού και να επιτρέψει στο νερό να στάξει πάνω στα δοµικά µέλη. Εάν είναι
δυνατόν, να χρησιµοποιείται ένα φτυάρι για να καθαριστούν όσο περισσότερα φερτά
υλικά γίνεται. Μετά τον καθαρισµό πρέπει να σηµειώνονται τυχόν τρύπες που
βρίσκονται στο κανάλι. Πρέπει επίσης να αναφέρονται τα κανάλια που ξεχειλίζουν.

9.4.5

Αγωγοί απορροής

Οι αγωγοί απορροής αποµακρύνουν το νερό µακριά από τη κατασκευή. Ο αγωγός
απορροής µπορεί να είναι µια ευθεία προέκταση του αγωγού καταστρώµατος (deck
drain), οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι αρκετά µακρύς έτσι ώστε το νερό να µην
ρέει επάνω στη κατασκευή (Εικ. 9.13). Ο αγωγός απορροής µπορεί επίσης να είναι
µια σειρά σωληνώσεων που ονοµάζονται συλλεκτήριοι αγωγοί. Αυτός ο τύπος
αγωγού απορροής πρέπει να εξετάζεται για διασπασµένους ή αποσυνδεδεµένους
σωλήνες, οι οποίοι µπορούν να προκαλέσουν φθορά στην κατασκευή. Να ελέγχονται
οι συνδέσεις µεταξύ των αγωγών απορροής και της υποδοµής. Εάν ένας σωλήνας
είναι ενσωµατωµένος µέσα σε ένα κοµµάτι της υποδοµής, όπως σε ένα βάθρο από
Ο/Σ, να ελέγχεται για ρηγµατώσεις, αποφλοίωση επιφανειακού σκυροδέµατος, ή
άλλη φθορά της υποδοµής.
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Εικ. 9.13: Αγωγός απορροής

9.5

Στεγάνωση καταστρώµατος

Η στεγάνωση µίας κατασκευής, είναι πολύ σηµαντική για την καλή και µακρόχρονη
λειτουργία του τεχνικού. Συντελεί στην προστασία του από τη διάβρωση.
Πολλά προβλήµατα δηµιουργούνται από την µη σωστή στεγάνωση ή την αστοχία
αυτής, όπως:
• ∆ιάβρωση σκυροδέµατος
• ∆ιάβρωση-οξείδωση οπλισµού
• Τριχοειδής ρηγµατώσεις
• Εξάνθηση σκυροδέµατος
• Σηµεία διαρροής

Εικ. 9.14: Προβληµατική στεγάνωση καταστρώµατος Χαραδρογέφυρας Γ12, Τµήµα 5.1 (ΓΕ04.13.14)
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Εικ. 9.15: Προβληµατική στεγάνωση καταστρώµατος Χαραδρογέφυρας Μεγαλορέµατος, Τµήµα 3.2
(ΓΕ03.06Α.07)

142

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ 10η – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Εφέδρανα

10.

10.1 Εισαγωγή
Τα εφέδρανα µιας γέφυρας είναι ειδικά δοµικά στοιχεία που συνδέουν την ανωδοµή
µε την υποδοµή. Οι δύο κύριες λειτουργίες των εφεδράνων είναι:
• Να µεταφέρουν δυνάµεις ορισµένου τύπου και ορισµένης διεύθυνσης από την
ανωδοµή στην υποδοµή
• Να εξασφαλίζουν στροφές και µετακινήσεις µεταξύ της ανωδοµής και της
υποδοµής

εφέδρανα σταθερά και κινητά
Εφέδρανα τα οποία δεν επιτρέπουν οριζόντιες µετακινήσεις ή µετατοπίσεις της
ανωδοµής αναφέρονται ως σταθερά εφέδρανα, ενώ αυτά που τις επιτρέπουν, κινητά
εφέδρανα. Και τα δύο είδη εφεδράνων επιτρέπουν περιστροφή γύρω από οριζόντιο
άξονα ή και κατακόρυφο.

10.2 Τα 4 βασικά µέρη ενός εφεδράνου
•
•
•
•

Άνω πλάκα αγκύρωσης (Sole plate)
Κύριο τµήµα ή σώµα εφεδράνου (Bearing or bearing surface )
Κάτω πλάκα αγκύρωσης (Masonry plate)
Σύστηµα αγκύρωσης (Anchorage)

Άνω πλάκα αγκύρωσης εφεδράνου
Η άνω πλάκα αγκύρωσης είναι µια µεταλλική πλάκα που αγκυρώνεται (και κάποιες
φορές ενσωµατώνεται) στην κάτω παρειά του φορέα.
Η άνω πλάκα αγκύρωσης δεν υπάρχει στα µη αγκυρούµενα ελαστοµεταλλικά
εφέδρανα.
Κύριο τµήµα ή σώµα εφεδράνου
Το εφέδρανο ή το σώµα εφεδράνου, που περιλαµβάνεται µεταξύ της άνω και της
κάτω πλάκα αγκύρωσης, είναι ο µηχανισµός µεταφοράς φορτίων από την ανωδοµή
στην υποδοµή.
Κάτω πλάκα αγκύρωσης εφεδράνου
Η κάτω πλάκα αγκύρωσης είναι µια µεταλλική πλάκα που αγκυρώνεται στην
υποδοµή (ακρόβαθρο ή µεσόβαθρο). Η λειτουργία της είναι να µεταφέρει τις
κατακόρυφες και οριζόντιες δυνάµεις του εφεδράνου στην υποδοµή.
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∆εν υπάρχει στα µη αγκυρούµενα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα.
Σύστηµα αγκύρωσης
Οι κοχλίες αγκύρωσης (ή αγκύρια ή αγκυρόβιδες) συνδέουν το εφέδρανο µέσω των
πλακών αγκύρωσης µε το τµήµα της υποδοµής. Οι κοχλίες αγκύρωσης είναι
σχεδιασµένοι να µεταφέρουν το σύνολο των οριζόντιων δυνάµεων του εφεδράνου.
Στα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα τύπου 1 και 5, οι οριζόντιες δυνάµεις µεταφέρονται
µέσω τριβής.
∆εν έχουν όλα τα εφέδρανα διακριτά και τα τέσσερα αυτά στοιχεία.

Εικ.10.1: Εφέδρανο τύπου 5 στη γέφυρα ΓΕ09.31.32

Εικ.10.2: Μέρη εφεδράνου

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει αναφορά και στον πλίνθο του εφεδράνου.
Κατασκευάζεται από µη συρρικνούµενο κονίαµα υψηλής αντοχής και αποτελεί εξοχή
της δοκού έδρασης των βάθρων. Στον πλίνθο του εφεδράνου επικάθονται µη
αγκυρούµενα εφέδρανα ή τις περισσότερες φορές αγκυρώνονται µέσω της κάτω
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πλάκα αγκύρωσής του, τα αγκυρούµενα εφέδρανα. Πέραν όµως της αγκυρώσεως, ο
πλίνθος χρησιµοποιείται επίσης για να προσφέρει στην έδραση του εφεδράνου
επιπεδότητα και φυσικά οριζοντίωση (εικ.10.3).

Εικ.10.3: Πλίνθοι εφεδράνων σε ακρόβαθρο.

Χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι εφεδράνων για να εξυπηρετήσουν την έδραση της
ανωδοµής στα βάθρα της γέφυρας.

10.3 Τύποι εφεδράνων και λειτουργία τους
•
•
•
•

Ελαστοµερή εφέδρανα (Elastomeric bearings )
Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστικού (Pot bearings)
Εφέδρανα συγκράτησης ανύψωσης (Restraining bearings)
Μεταλλικά εφέδρανα (παλαιού τύπου)

10.3.1 Ελαστοµερή εφέδρανα
Τα ελαστοµερή εφέδρανα είναι τα απλά ελαστοµερή και τα ελαστοµεταλλικά. Στη
σύγχρονη γεφυροποιία δεν έχουν γενικώς εφαρµογή τα απλά ελαστοµερή εφέδρανα.
10.3.1.1 Απλά ελαστοµερή
Ένα απλό ελαστοµερές εφέδρανο αποτελείται από ένα ορθογωνικού ή κυλινδρικού
σχήµατος µαξιλάρι καθαρού νεοπρέν και είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί σε
περιπτώσεις µικρών γεφυρών για τη µεταφορά περιορισµένων δυνάµεων από την
ανωδοµή στην υποδοµή.
Συνήθως αυτά τα εφέδρανα έχουν σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, ίσου
πάχους, όµως µαξιλάρια κυλινδρικού σχήµατος έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί. Τα
απλά ελαστοµερή δεν έχουν µηχανικό σύστηµα αγκύρωσης και παραλαµβάνουν
οριζόντιες δυνάµεις µέσω τριβής του ελαστοµερούς µε το σκυρόδεµα.
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Εικ. 10.4: Απλό ελαστοµερές εφέδρανο

10.3.1.2 Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα
Ένα ελαστοµεταλλικό εφέδρανο αποτελείται από διαδοχικές στρώσεις νεοπρέν και
µεταλλικών λαµών που συνεργάζονται ως ένα δοµικό στοιχείο. Οι πλάκες αυτές δεν
είναι ορατές αφού περιβάλλονται από νεοπρέν.
Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα χρησιµοποιούνται σε µεγάλη γκάµα σύγχρονων
γεφυρών και έχουν µεγάλη ικανότητα παραλαβής µετακινήσεων και φορτίων. Το
ελασµατοποιηµένο εφέδρανο µειώνει την υπερβολική διόγκωση και επιτρέπει τις
συστολοδιαστολές χωρίς υπερβολικές φθορές και παραµορφώσεις του.
Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι ότι το ελαστοµεταλλικό εφέδρανο αποκτά µε την
ενίσχυση των λαµών πολύ µεγάλη αξονική δυσκαµψία (µη ενδοτικότητα) για τα
κατακόρυφα φορτία της ανωδοµής. Στην περίπτωση της ΕΟΑΕ και στην πλειοψηφία
των σύγχρονων γεφυρών µε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα, γίνεται χρήση
αγκυρούµενων ελαστοµεταλλικών εφεδράνων. Η αγκύρωση των εφεδράνων αυτών
συντελείται µε σύστηµα αγκυρίων, βολβούς εµπλοκής, οδηγούς και πλάκες
αγκύρωσης. Το όλο σύστηµα πρέπει να είναι κατάλληλα διαστασιολογηµένο για την
παραλαβή των µέγιστων οριζόντιων και κατακόρυφων δυνάµεων. (εικ.10.5)
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Εικ.10.5: Κατασκευαστικό σχέδιο εφεδράνων.

Εικ. 10.6: Ελαστοµεταλλικό εφέδρανο τύπου 4

Τα αγκυρούµενα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα των γεφυρών οδοποιίας είναι γενικά
τριών τύπων: Τύπου 2, Τύπου 4 και Τύπου 5.
•

Ο τύπος 2, αποτελείται από διαδοχικές στρώσεις νεοπρέν και µεταλλικών
λαµών. Η άνω και η κάτω πλάκα αγκύρωσης, που είναι και αυτές
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•

•

•

βουλκανισµένες στον όγκο του εφεδράνου, έχουν λείες τρύπες (υποδοχές) για
το θηλύκωµα των αγκυρίων.
Ο τύπος 4 είναι ίδιος µε τον Τύπο 2, αλλά µε επιπρόσθετες εµφανείς πλάκες
αγκύρωσης έξω από τον όγκο του σώµατος του εφεδράνου. Η εξωτερική
πλάκα αγκύρωσης και η πλάκα που είναι βουλκανισµένη στο σώµα του
εφεδράνου, συνδέονται µεταξύ τους µε βολβό εµπλοκής. (εικ.10.6). Ο τύπος
αυτός είναι από τους πιο συχνά απαντώµενους στην ΕΟΑΕ.
Επίσης, υπάρχει και ο τύπος 5. Στα εφέδρανα αυτά, οι άνω και κάτω πλάκες
αγκύρωσης έχουν αυλακώσεις. Η αγκύρωση µε την υποδοµή και την
ανωδοµή επιτυγχάνεται µέσω συνάφειας µε ειδικές εποξειδικές ενώσεις
(κόλλες).
Ο Τύπος 1 είναι ο απλούστερος τύπος ελαστοµεταλλικού εφεδράνου.
Αποτελείται από διαδοχικές στρώσεις νεοπρέν και µεταλλικών λαµών που
είναι βουλκανισµένες στον όγκο του εφεδράνου. Χαρακτηριστικό του τύπου 1,
όπως άλλωστε και του τύπου 5, είναι ότι δεν υπάρχει µηχανικό σύστηµα
αγκύρωσης.(εικ.10.7, 10.8)

Εικ. 10.7: Τύποι εφεδράνων

Πρέπει να επισηµανθεί ότι είναι καθοριστικής σηµασίας η οπτική αναγνώριση των
τύπων των εφεδράνων από τον επιθεωρητή, για την επιβεβαίωση των όσων
προβλέπονται από την µελέτη της γέφυρας.
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Εικ. 10.8:. Τύποι αγκυρούµενων εφεδράνων

10.3.2 Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστικού (pot bearings)
Όταν οι δράσεις υπερβαίνουν τις ικανότητες των προαναφερθέντων ελαστοµερών
εφεδράνων (δηλαδή στην περίπτωση µεγάλων µετακινήσεων ή στροφών και
µεταφοράς µεγάλων κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων), τότε χρησιµοποιούνται
εφέδρανα σηµειακού τύπου (POT BEARINGS) (εικ.10.9).
Το εφέδρανο εγκιβωτισµένου νεοπρέν, έχει µία πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα που
αποτελεί την κάτω επιφάνεια της άνω πλάκα αγκύρωσης. Αυτή η πλάκα γλιστρά
πάνω σε ένα δίσκο από PTFE (τεφλόν). Ο δίσκος από τεφλόν είναι προσκολληµένος
σε ένα µεταλλικό πιστόνι, το οποίο επικάθεται σε ένα µαξιλάρι από νεοπρέν,
επιτρέποντας την περιστροφή της κατασκευής. Το µαξιλάρι επικάθεται σε ένα ρηχό
µεταλλικό κύλινδρο που είναι προσκολληµένος µε την υποδοµή. Αυτός ο κύλινδρος
αναφέρεται ως pot. Καθοδηγητικές µπάρες στο εφέδρανο αυτό απαγορεύουν την
µετακίνηση. Μία σταθερή παραλλαγή αυτής της διαµόρφωσης µπορεί να µην έχει την
ανοξείδωτη µεταλλική πλάκα ή το δίσκο από PTFE.
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Εικ. 10.9: Pot bearing στο µεσόβαθρο της ΓΕ01.22.21

Υπάρχουν 3 είδη εφεδράνων εγκιβωτισµένου ελαστικού. Αυτά που δεν επιτρέπουν
καµιά µετακίνηση, αυτά που επιτρέπουν µετατόπιση προς µια προκαθορισµένη
κατεύθυνση και αυτά που επιτρέπουν µετατοπίσεις στο επίπεδο.(εικ.10.10, 10.11)
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Εικ.10.10: ∆υνατότητες κίνησης των pot bearings

Εικ.10.11: Μέρη ενός εφεδράνου εγκιβωτισµένου ελαστικού
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10.3.3 Εφέδρανα συγκράτησης (restraining bearings)
Για την αντιµετώπιση πιθανής ανασήκωσης του φορέα χρησιµοποιούµε τα εφέδρανα
συγκράτησης. Ανασήκωση του φορέα µπορεί να προκληθεί σε ορισµένες
περιπτώσεις γεφυρών λόγω σεισµού (µεγάλης τιµής της κατακόρυφης συνιστώσας
του) ή λόγω µεγάλων κατακόρυφων φορτίων και µικρού ακραίου ανοίγµατος. Ο
τύπος της διάταξης συγκράτησης που χρησιµοποιείται εξαρτάται από το µέγεθος της
δύναµης ανασήκωσης.(εικ. 10.12)
Η διάταξη και το µήκος των ανοιγµάτων της κατασκευής θα καθορίζεται έτσι ώστε να
αποφεύγεται ενδεχόµενη ανύψωση των εφεδράνων, εκτός εάν λόγοι µορφολογίας
του εδάφους ή σοβαρών οικονοµικών επιπτώσεων την καθιστούν αναπόφευκτη.

Εικ.10.12: Εφέδρανο συγκράτησης ανύψωσης

10.3.4 Μεταλλικά εφέδρανα (παλαιού τύπου)
Τα µεταλλικά εφέδρανα χρησιµοποιούνταν κυρίως σε παλαιότερες κατασκευές. Στη
σύγχρονη γεφυροποιία δεν έχουν γενικώς εφαρµογή.

Εικ.10.13: Μεταλλικό εφέδρανο παλαιού τύπου
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10.4 ∆ιαδικασίες Επιθεώρησης
Κατά την επιθεώρηση των εφεδράνων, ο επιθεωρητής πρέπει πρώτα να διαπιστώσει
αν το εφέδρανο ήταν αρχικά προορισµένο να είναι σταθερό ή κινητό. Αν το εφέδρανο
ήταν σχεδιασµένο να επιτρέπει µετακίνηση της ανωδοµής, τότε είναι εφέδρανο
κινητό. Αν όχι, είναι σταθερό. Ο επιθεωρητής πριν την επιθεώρηση πρέπει να
ανατρέχει στα κατασκευαστικά σχέδια και να ενηµερώνεται σχετικά µε το είδος, τον
τύπο, τις διαστάσεις αλλά και τις θέσεις των εφεδράνων. Θα πρέπει να διαπιστώνεται
επί τόπου αν εφαρµόστηκε πλήρως η µελέτη, ενώ αν αυτό δεν έχει τηρηθεί θα
πρέπει να σηµειώνεται. Είναι πολύ σηµαντικό να εκτιµήσει ο επιθεωρητής αν το
κινητό εφέδρανο συνεχίζει να επιτρέπει µετατόπιση.
Όλα τα εφέδρανα πρέπει να έχουν µία κατάλληλη στήριξη. Παρατηρείστε αν υπάρχει
απώλεια τµηµάτων στο στηρίζον στοιχείο κοντά στην έδραση (αποφλοίωση στην
στήριξη).

Εικ 10.14: Εφέδρανο τύπου 4 στη ΓΕ23.24.25, µε ασαφή λειτουργία – αγκύρωση πλίνθου

Επιθεώρηση των Ελαστοµερών εφεδράνων

10.4.1 Ελαστοµερή /ελαστοµεταλλικά εφέδρανα
Η επιθεώρηση των ελαστοµερών εφεδράνων θα πρέπει να ελέγχει:
• Τις επιµέρους ελαστοµερείς στρώσεις νεοπρέν των ελαστοµεταλλικών
εφεδράνων ή το συνολικό άοπλο ελαστοµερές εφέδρανο, για υπερβολική
πλευρική διόγκωση (µεγαλύτερη του 15% του πάχους τους). Μικρή διόγκωση στα
πλευρά της επιµέρους στρώσης ή του συνόλου είναι αναµενόµενες. Ως διόγκωση
εννοείται η οµοιόµορφη αύξηση του σώµατος ή των επίµερους στρώσεων του
εφεδράνου µε αντίστοιχη µείωση του ύψους τους. Υπερβολική διόγκωση
µεγαλύτερη του 0,5 εκ. είναι συνήθως ενδεικτική υπερφόρτισης ή ελαττωµατικού
βουλκανισµού ή πλαστικοποίησης - αστοχίας του ελαστοµερούς ή ελαττωµατικού
υλικού και µπορεί να οδηγήσει σε αντικατάσταση ή και σε προσωρινή αφαίρεση
για έλεγχο του εφεδράνου (εικ. 10.15α, β, γ, εικ. 10.16)
• Τις περιοχές του σώµατος του εφεδράνου σε επαφή µε τις πλάκες αγκύρωσης
για
αύξηση του µήκους τους (φούσκωµα). Αυτή η αύξηση υποδεικνύει
υπερβολική τάση στην περιοχή αυτή, λόγω εκτεταµένης οριζόντιας µετακίνησης,
ή αποκόλληση λόγω αστοχίας βουλκανισµού της στρώσης ελαστοµερούς που
καλύπτει την πλάκα αγκύρωσης.

Εικ 10.15: α) Φυσιολογική πλευρική διόγκωση εφεδράνου τύπου 1 στη ΓΕ03 31.32
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β) Μη αποδεκτή πλευρική διόγκωση (καρούµπαλο) σε εφέδρανο τύπου 5 στην ΓΕ07.21.22
γ) Εκτεταµένη αποδιοργάνωση της δοµής µε µεγάλες πλευρικές διογκώσεις (καρούµπαλο) και
ολισθήσεις, σε εφέδρανο τύπου 5 στην ΓΕ07.21.22

Εικ 10.16: Αστοχία ελαστοµεταλλικού εφεδράνου Γέφυρας Αξιού ΓΕ03.18.19

•

Την ελαστοµερή εξωτερική επιφάνεια του σώµατος του εφεδράνου, για κοψίµατα
και σκισίµατα. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα.
Ελαττωµατικός βουλκανισµός δύναται να οδηγήσει σε περιµετρικά σκισίµατα στις
διεπιφάνειες ελαστοµερούς και εσωτερικών µεταλλικών λαµών (εικ. 10.17)

Εικ. 10.17. Εφέδρανο γέφυρας Κοµψάτου (σκισµένο)

•

Παραµόρφωσεις του σώµατος του εφεδράνου µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες
για τη συγκεκριµένη περιστροφή του εφεδράνου (γύρω από οριζόντιο άξονα). Η
στροφή γύρω από οριζόντιους άξονες ενός ελαστοµεταλλικού εφεδράνου,
µετριέται ως εξής: µετρούµε το ύψος στις δύο πλευρές του εφεδράνου αν είναι
ορθογωνικό ή σε αντιδιαµετρικές θέσεις που σχηµατίζουν ορθή γωνία µε τον
άξονα της περιστροφής, αν είναι κυλινδρικό. Μετρούµε επίσης το µήκος της
πλευράς του εφεδράνου, αν είναι ορθογωνικό ή τη περίµετρο του σώµατος του
εφεδράνου (ώστε από αυτήν να υπολογίσουµε τη διάµετρό του) αν είναι
κυλινδρικό, πάνω στο φορέα της υποδοµής. Τότε η γωνία περιστροφής θα δίνεται
από τον ακόλουθο τύπο:
Περιστροφή (µοίρες)= tan −1 [(ύψος 1 – ύψος2)/µήκος σώµατος εφεδράνου]

Αν δεν υπάρχει περιστροφή, η άνω και η κάτω παρειά του σώµατος του
εφεδράνου θα είναι παράλληλες. Περιστροφή µεγαλύτερη από 20 – 30%ο
αναµένεται να προκαλέσει φθορές ή και αστοχία του εφεδράνου.
Η µετακίνηση σε µία διεύθυνση µετριέται ως η οριζόντια απόκλιση στη διεύθυνση
αυτή, µεταξύ της πάνω και κάτω ακµής του µαξιλαριού. Την ίδια µετακίνηση
µπορούµε να την υπολογίσουµε µε σχετική ακρίβεια, αν µετρήσουµε την πλευρική
απόκλιση του εφεδράνου από την κατακόρυφο (εικ 10.18). Γνωρίζοντας τη γωνία της
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κλίσης και το συνολικό πάχος των στρώσεων ελαστοµερούς του εφεδράνου,
υπολογίζουµε την οριζόντια µετατόπιση του εφεδράνου. Να µετριέται η θερµοκρασία
την ώρα της επιθεώρησης βάσει της οποίας µπορεί να γίνει υπολογισµός των
παραµορφώσεων του φορέα και κατ’ επέκταση, να υπολογιστεί αν η µετατόπιση που
µετρήθηκε είναι εντός των ορίων.

Εικ 10.18: Μέτρηση της κατακόρυφης γωνίας του εφεδράνου

•

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την επιθεώρηση σε γέφυρες µε
προκατασκευασµένα δοκάρια στη σωστή στήριξη των δοκών στο εφέδρανο.
Ειδικότερα στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται εφέδρανα τύπου 1 ή τύπου 5,
που η αγκύρωση µε την ανωδοµή συντελείται µέσω τριβής (στα τύπου 1) ή
εποξειδική κόλλα και µπακλαβαδωτή επιφάνεια (στα τύπου 5), ο επιθεωρητής θα
πρέπει να ελέγχει τη διεπιφάνεια του εφεδράνου µε τη δοκό (Εικ. 10.19, 10.20,
10.21, 10.22).

155

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ Λ.Ε.Σ.
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΕΚ∆ΟΣΗ 10η – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Εικ. 10.19: Η δοκός δεν επικάθεται πλήρως στο εφέδρανο τύπου 5 στην ΓΕ 15.27.28

Εικ. 10.20: Εφέδρανο τύπου 5 στην ΓΕ11.27.28, γέφυρα µε προκατασκευασµένα δοκάρια.
Εικ. 10.21, 10.22: Λάµες πάνω και κάτω από εφέδρανα τύπου 1

•

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή τοποθέτηση των ελαστοµεταλλικών
εφεδράνων. ∆εν θα πρέπει να φέρουν αρχικές παραµορφώσεις καθώς επίσης και
εκκεντρότητα.

Εικ. 10.23: Λανθασµένη τοποθέτηση άνω πλακών εφεδράνων τύπου 4 στη Γέφυρα Γ2 (ΓΕ07.33.34) στο
14.1.2

Εφέδρανα που δεν φέρουν οµοιόµορφα τη δοκό, λόγω κατά µήκος κλίσης, ή µη
οριζόντιας τοποθέτησης, είναι πιθανό να φθαρούν ταχύτερα και κυρίως να µην
λειτουργήσουν όπως σχεδιάσθηκαν σε σεισµό.
• Η άνω και η κάτω πλάκα αγκύρωσης των εφεδράνων για απώλεια της
προστατευτικής βαφής- επεξεργασίας τους ή/και οξείδωσή τους (εικ 10.24)
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Εικ.10.24: Οξείδωση των πλακών του εφεδράνου

•

Ο καθρέφτης των εφεδράνων για οξείδωσή του. Η οξείδωση των µεταλλικών
πλακών που φέρουν τους καθρέφτες ολίσθησης µπορεί να οδηγήσει στην
αποκόλληση των τελευταίων (εικ 10.25). Είναι φθορά που µελλοντικά µπορεί να
αποτελέσει εµπόδιο για την απρόσκοπτη λειτουργικότητα – ολίσθηση των
εφεδράνων.

Εικ.10.25: Οξείδωση µεταλλικών πλακών και αποκόλληση καθρέφτη

•

Πρόβληµα µπορεί να δηµιουργηθεί αν ο πλίνθος του εφεδράνου έχει πολύ
µεγάλο ύψος. Αυτό το γεγονός πιθανώς να υποδεικνύει µη σωστή αγκύρωση του
εφεδράνου, δηλαδή αγκύρωση που πιθανώς να µην έχει γίνει στο φορέα της
υποδοµής, παρά µόνο στον ίδιο τον πλίνθο.(εικ 10.26 )
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Εικ 10.26: Πλίνθος εφεδράνου στη γέφυρα Τ.Ε.4, στον κόµβο Κ4.

•

Στα εφέδρανα ολίσθησης χωρίς δέσµευση µετακίνησης (πανταχόθεν ελεύθερα)
για έκκεντρη τοποθέτηση τους ή έκκεντρη µετακίνηση τους (εικ.10.27)

Εικ. 10.27: Εφέδρανο ολίσθησης έκκεντρα τοποθετηµένο

10.4.2 Εφέδρανα εγκιβωτισµένου ελαστικού
Η επιθεώρηση των εφεδράνων εγκιβωτισµένου ελαστικού θα πρέπει να
περιλαµβάνει τον έλεγχο:
• της διαδροµής µετακίνησης του εφεδράνου, η οποία υπολογίζεται µετρώντας
κατά µήκος την διάσταση του οδηγού στην µπροστινή και οπίσθια πλευρά. Στην
περίπτωση προρύθµισης, η τιµή της προρύθµισης πρέπει να συνυπολογιστεί
προστιθέµενη στην τιµή της διαµήκους µετακίνησης. Επίσης, πρέπει να ελεγχθεί
εάν οι οδηγοί έχουν φθαρεί ή εµποδίζεται η κίνησή τους από φθορές και φερτά
υλικά.
• Θα πρέπει να µετρηθεί το διάκενο ανάµεσα στο µαξιλάρι νεοπρέν και στο δοχείο
του εφεδράνου (pot), σε τέσσερις θέσεις, µε την χρήση ειδικού οργάνου, ώστε να
διαπιστωθεί η ορθή έδρασή του ή τυχόν αποκλίσεις του.
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•

Σε όλα τα εφέδρανα πρέπει η άνω και η κάτω επιφάνεια του εφεδράνου να είναι
σε πλήρη επαφή µε τις πλάκες αγκύρωσης των εφεδράνων. Η περιστροφή του
εφεδράνου θα πρέπει να υπολογιστεί µετρώντας την απόσταση (ύψος) των δύο
πλακών στο εµπρός και στο πίσω µέρος του εφεδράνου. Η οριζόντια γωνία
περιστροφής µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας την εξίσωση:
Περιστροφή (µοίρες)= tan-1 [(ύψος 1 – ύψος 2)/µήκος πλάκας]
Από τη στιγµή που το εφέδρανο εγκιβωτισµένου ελαστικού επιτρέπει περιστροφή
σε πολλές διευθύνσεις, ο επιθεωρητής θα πρέπει να ελέγξει την περιστροφή και
από τις δύο µεριές του εφεδράνου.

•

Θα ελεγχθούν οι µεταλλικές πλάκες για οξείδωση και οι συγκολλήσεις για πιθανές
ρηγµατώσεις.
Θα πρέπει να ελεγχθεί εάν το υλικό νεοπρέν έχει φθαρεί και εξέχει του pot. Αν και
συνήθως δεν είναι ορατά, θα πρέπει να ελεγχθεί όποιο εκτεθειµένο κοµµάτι
νεοπρέν για σχισίµατα. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε πιθανή συσσωµάτωση
φερτών υλικών µέσα και γύρω από το εφέδρανο που εµπορίζει την σωστή του
λειτουργία.
Είναι πολύ σηµαντικό η διεπιφάνεια µεταξύ του δίσκου από P.T.F.E και της
πλάκας ολίσθησης να είναι και να διατηρούνται καθαρές, ώστε να µην αυξηθεί ο
συντελεστής τριβής, προκαλώντας ανεπιθύµητες εντάσεις και παραµορφώσεις
του εφεδράνου.
Ελέγξετε αν έχουν αποµακρυνθεί από το µηχανισµό του εφεδράνου οι µεταλλικές
πλάκες και οι σύνδεσµοι προσωρινής δέσµευσης έως την τοποθέτηση του
εφεδράνου, οι οποίοι το συνοδεύουν από το εργοστάσιο παραγωγής.(εικ.10.28,
10.29)

•

•

•
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Εικ. 10.28: Αφαιρούµενα µέρη που παρέµεναν και µετά την εγκατάσταση

Εικ. 10.29: Σύστηµα προσωρινής δέσµευσης που παρέµεινε και µετά την τοποθέτηση του εφεδράνου

10.4.3 Εφέδρανα συγκράτησης
Τα στοιχεία που αποτελούν το µέρος του µηχανισµού συγκράτησης, πρέπει να
ελέγχονται για φθορά, µη ευθυγράµµιση και άλλα ελαττώµατα που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του εφεδράνου. Για τους κοχλίες αγκύρωσης ίσως
χρειαστούν περαιτέρω µη καταστροφικοί έλεγχοι για να διαπιστωθεί η κατάστασή
τους.
Σοβαρές καταστάσεις εφεδράνων
Τα εφέδρανα είναι ένα σηµαντικό µέρος της επιθεώρησης των γεφυρών. Μικρά
προβλήµατα που χρήζουν στοιχειώδους συντήρησης µπορούν σταδιακά να
χειροτερεύσουν αν αγνοηθούν, και µε το χρόνο να δηµιουργήσουν µεγάλα
προβλήµατα στη γέφυρα. Εφέδρανα που έχουν αστοχήσει, είναι δυνατόν να
µεταφέρουν πολύ σηµαντικές τάσεις στην ανωδοµή ή την υποδοµή.
Επικίνδυνες καταστάσεις µπορούν να δηµιουργηθούν σε µία γέφυρα αν συµβεί
εκτεταµένη φθορά – αστοχία πολλών εφεδράνων που µπορεί να οδηγήσει ακόµη και
σε απώλεια στήριξης της ανωδοµής και µετακίνησής της εκτός ορίων.
Για αυτό το λόγο, όλα τα συστήµατα εφεδράνων πρέπει να εξετάζονται για να
προσδιοριστεί ότι λειτουργούν κατάλληλα. Μικρές αλλαγές σε άλλα µέρη της
κατασκευής, όπως καθίζηση στο µεσόβαθρο ή στο ακρόβαθρο, είναι πιθανόν να
αντικατοπτριστούν στα εφέδρανα. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρώτη ένδειξη ότι ένα
εφέδρανο δεν λειτουργεί σωστά, είναι η εµφάνιση φθορών σε ένα γειτονικό µέλος της
κατασκευής. Αντιστρόφως, φθορά γειτονικού µέλους µπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία του εφεδράνου. Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό σε µία επιθεώρηση
εφεδράνων να συµπεριληφθεί και αυτή γειτονικών µελών και η κατάστασή τους
πρέπει να αναφερθεί και να σηµειωθεί. Επίσης να εξετάζονται οι θέσεις σύνδεσης
των εφεδράνων στον φορέα και στα βάθρα για ρωγµές. Να παρατηρούνται αυτές οι
θέσεις κατά τη διάρκεια διέλευσης βαρέων οχηµάτων, για εντοπισµό παράξενων
ήχων, ή άλλων παρενεργειών.
Εξοπλισµός επιθεώρησης εφεδράνων
Στη συνέχεια παρατίθεται λίστα µε εξοπλισµό που προορίζεται για την επιθεώρηση:
• Σχέδια, εγχειρίδια κατασκευαστή εφεδράνων, ειδικές οδηγίες
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τηλεσκοπική κλίµακα πρόσβασης
Φακός
Καθρέφτης
Εργαλεία καθαρισµού
Μετροταινία
Laiser αποστασιόµετρο
Χάρακας µε κοφτερή άκρη
Ορθή γωνία και µικρό αλφάδι
Αλφάδι µεγάλο (µήκους 50 ή 100εκ.)
Γωνιόµετρο
Παχύµετρο
Μεζούρα
Κοµπάσο (διαβήτης ανοίγµατος 150, 200 ή 250χιλ.
Φωτογραφική µηχανή.
Καλέµι και σφυρί για αποµάκρυνση κόλλας, σκυροδέµατος στις πλάκες
αγκύρωσης

10.5 Υδραυλικοί αποσβεστήρες
Οι υδραυλικοί αποσβεστήρες, από κατασκευαστικής άποψης, αποτελούνται από ένα
υδραυλικό κύλινδρο και ένα έµβολο το οποίο εισέρχεται και εξέρχεται µέσα στον
κύλινδρο. Τα άκρα του αποσβεστήρα είναι πακτωµένα τόσο στο φορέα (από την µία
άκρη) όσο και στο ακρόβαθρο (από το άλλο άκρο).
Σκοπός των αποσβεστήρων είναι να ΄΄απορροφούν΄΄ τις µετακινήσεις της
κατασκευής, οι οποίες οφείλονται στην θερµοκρασία, στον ερπυσµό και στη
συρρίκνωση αλλά κυρίως στο σεισµό και στον άνεµο. Μεταξύ του εµβόλου και του
κυλίνδρου υπάρχει ρευστό (λάδι) το οποίο µειώνει τις τριβές. Ο αποσβεστήρας
µετατρέπει την κινητική ενέργεια, σε τριβή µεταξύ των µορίων του λαδιού και σε
θερµότητα η οποία αποβάλλεται.
Υδραυλικοί αποσβεστήρες τοποθετούνται τόσο κατά την εγκάρσια έννοια µίας
γέφυρας όσο και κατά την διαµήκη.

Εικ. 10.30: Σχέδια µελέτης υδραυλικών αποσβεστήρων
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Εικ. 10.31: ∆ιαµήκης υδραυλικοί αποσβεστήρες α) γέφυρας Μεγαλορέµατος , ΓΕ03.06Α.07, Τµήµα 3.2
β) γέφυρας ΓΕ07.02.03, Τµήµα 1.1.6 και γ) γέφυρας ΓΕ08.02.03, Τµήµα 1.1.6
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Εικ. 10.32: Εγκάρσιοι υδραυλικοί αποσβεστήρες α) γέφυρας Μεγαλορέµατος , ΓΕ03.06Α.07, Τµήµα 3.2
β) γέφυρας ΓΕ07.02.03, Τµήµα 1.1.6 και γ) γέφυρας ΓΕ08.02.03, Τµήµα 1.1.6

10.6 Σεισµικοί µονωτήρες
Σύστηµα σεισµικής µόνωσης είναι το σύνολο των στοιχείων που χρησιµοποιούνται
για την επίτευξη της σεισµικής µόνωσης του έργου. Τα στοιχεία αυτά διατάζονται
στην διεπιφάνεια σεισµικής µόνωσης του έργου. Ο σεισµικός µονωτήρας έχει ως
σκοπό των περιορισµό της οριζόντιας µετακίνησης του δοµήµατος υπό οριζόντιες
δράσεις.
Ο σεισµικός µονωτήρας είναι εφέδρανα τοποθετηµένα κατά την κατακόρυφη έννοια,
ή σε επαφή µε το φορέα (εικ.10.33) ή σε απόσταση από αυτόν (εικ.10.34).
Κατά την οπτική επιθεώρηση θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση των εφεδράνων
(όπως ορίστηκε στην ενότητα των εφεδράνων) και να µετράται η απόσταση του
µονωτήρα από το φορέα. Κατόπιν να συγκρίνεται αυτή η µέτρηση µε την οριζόµενη
από τη µελέτη τιµή.
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Εικ. 10.33: Σεισµικοί µονωτήρες σε επαφή µε το φορέα

Εικ. 10.34: Σεισµικοί µονωτήρες σε απόσταση από το φορέα
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