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1. Γενική περιγραφή της γέφυρας 

 
Η παλιά γέφυρα του π. XXXX βρίσκεται στην εθνική οδό XXXX - XXX, 6,5 χιλιόµετρα 
µετά τον Α/Κ XXXX της Εγνατίας Οδού (Εικόνα 1). Πρόκειται για παλιά τοξωτή 
γέφυρα από οπλισµένο σκυρόδεµα, που διέρχεται άνωθεν του ποταµού XXXXXX. Η 
γέφυρα έχει κατασκευαστεί πιθανόν τη δεκαετία του ‘60, η ηλικία της δηλαδή είναι 
περίπου 50 ετών.  
Η γέφυρα αποτελείται από τρία αµφιέρειστα ανοίγµατα. Το πρώτο άνοιγµα, 
ερχόµενος κάποιος από τα XXXXX, είναι µικρού µήκους (πολύ µικρότερο από τα 
άλλα δύο ανοίγµατα) περίπου έξι µέτρων. Τα δύο επόµενα ανοίγµατα είναι τοξωτά 
και χαρακτηρίζονται από το ίδιο µήκος 27 περίπου µέτρων . Το συνολικό µήκος της 
γέφυρας είναι 60 µ. περίπου  (Εικόνα 2).  
Το συνολικό πλάτος του καταστρώµατος είναι 7,52µ., µαζί µε τα πεζοδρόµια, ενώ το 
πλάτος του τόξου είναι 6,18µ. Το τόξο κάθε ανοίγµατος στηρίζει το κατάστρωµα της 
γέφυρας µέσω 28 ορθοστατών από οπλισµένο σκυρόδεµα, διατοµής 25εκ.×25 εκ. Το 
κατάστρωµα αποτελείται από εσχάρα εγκάρσιων και διαµηκών πλακοδοκών, 
διατοµής 25εκ.×25 εκ.,  που πλαισιακά στηρίζεται επί των ορθοστατών.  
Η θεµελίωση αποτελείται από σκυρόδεµα και είναι επιφανειακή πάνω στις βραχώδεις 
και κρηµνώδεις όχθες του ποταµού XXXXX.  
Η συναρµογή της γέφυρας µε την οδό πριν και µετά αυτής είναι δυσχερής για την 
οµαλή κυκλοφορία, καθώς οι οδοί πρόσβασης είναι σχεδόν κάθετες στον άξονα της 
γέφυρας καθιστώντας δύσκολη την διέλευση των οχηµάτων και ιδιαίτερα των βαρέων 
και µεγάλων φορτηγών που δεν έχουν ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε οδήγηση µε 
απότοµες στροφές. 
 

  
Εικόνα 1: Χάρτης της περιοχής της XXXX του π. XXXX 

Γέφυρα π. XXXX 
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Εικόνα 2: Όψη της Γέφυρας του ποταµού XXXXX 

 
Η πλάκα του καταστρώµατος διακόπτεται µε αρµούς σε δύο σηµεία πάνω από το 
κάθε µεσόβαθρο (Μ1 και Μ2). Το πρώτο άνοιγµα της γέφυρας στο βόρειο 
ακρόβαθρο Α0 είναι το µικρότερο από τα τρία, µε µήκος 5,90µ., όπου ο φορέας 
αποτελείται από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος µε µήκος 6,50µ. Το πρώτο 
µεσόβαθρο Μ1 είναι τοιχωµατικής διατοµής, µε µήκος 7,60µ. και πάχος 0,60µ, 
επίσης από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
∆εν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί κατά την οπτική επιθεώρηση της γέφυρας εάν ο 
φορέας εδράζεται στο µεσόβαθρο απευθείας ή µέσω εφεδράνων. 
Τα δύο µεγάλα ανοίγµατα είναι τοξωτά, ίδιου µήκος 26,65µ. Η διατοµή των δύο 
τόξων είναι ίδια, µε πάχος 0,46µ. και πλάτος 6,18µ (Εικόνα 3). Η χορδή του τόξου 
που ενώνει τις δύο αντικριστές θέσεις θεµελίωσης του τόξου είναι 24,80µ στο 
χαµηλότερο σηµείο του και το µέγιστο ύψος του είναι 3,35µ. Το τόξο στο µέσον του 
στηρίζει απευθείας την πλάκα του καταστρώµατος του φορέα, σε συνολικό µήκος 
7,05µ. Το κατάστρωµα στο υπόλοιπό του τµήµα εδράζεται επάνω στο τόξο µέσω 28 
ορθοστατών που στηρίζουν τις διαµήκεις και τις εγκάρσιες δοκούς του 
καταστρώµατος (Εικόνα 4). Τα τόξα εδράζονται πάνω στα µεσόβαθρα και στα 
ακρόβαθρα πιθανότατα µέσω εφεδράνων που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ο 
τύπος και οι διαστάσεις τους. 
 

      
Εικόνα 3: Μεσαίο τοξωτό άνοιγµα  Εικόνα 4: Ορθοστάτες 
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Ακολούθως δίνονται τα σχέδια της γέφυρας όπως προέκυψαν από τις επί τόπου 
µετρήσεις κατά την επιθεώρηση της γέφυρας. 
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Σχέδιο 1: Όψη της γέφυρας 



 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ- ∆ΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Π. xxxx 

Τµήµα Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών – ∆ιεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου 

 

6 

59.76

 
Σχέδιο 2: ∆ιαµήκης τοµή Β-Β της γέφυρας 
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Σχέδιο 3: Κάτοψη γέφυρας 
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Σχέδιο 4: Λεπτοµέρεια ανοίγµατος γέφυρας επάνω από τη ροή του ποταµού 
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Σχέδιο 5: Εγκάρσια τοµή Α-Α φορέα 
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2. ∆ιαπιστωµένες φθορές της γέφυρας κατά την επιθεώρηση 

2.1 Φθορές σκυροδέµατος πλάκας καταστρώµατος δοκών και ορθοστατών 
Στην κάτω παρειά της πλάκας του καταστρώµατος του φορέα εντοπίστηκε έντονα 
αποφλοιωµένο σκυρόδεµα, ιδιαίτερα στις περιοχές των αρµών, λόγω ελλιπούς 
στεγάνωσης του καταστρώµατος. Σε ορισµένες περιοχές έχει αποκαλυφθεί ο 
οπλισµός, ο οποίος και παρουσιάζει οξείδωση.  
Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και κάποιες από τις δοκούς του φορέα, ειδικά οι 
εξωτερικές ακραίες, µε αποφλοιώσεις του σκυροδέµατος, και σε ελάχιστες 
περιπτώσεις  µε αποκάλυψη οπλισµού. Στο σύνολο της κάτω παρειάς της πλάκας, οι 
αποφλοιωµένες περιοχές εκτείνονται σε ποσοστό 40%, ενώ στο σύνολο των δοκών 
φθαρµένες είναι περίπου 20% αυτών.  
Εκτινάξεις εντοπίζονται και στο σκυρόδεµα των ορθοστατών πάνω από την περιοχή 
του µεσοβάθρου Μ2, και πιο συγκεκριµένα στους 8 ορθοστάτες που βρίσκονται 
ακριβώς πάνω από το µεσόβαθρο Μ2 και όπως επίσης και σε αυτούς που 
βρίσκονται στην εξωτερική δυτική πλευρά της γέφυρας. Η έντονη εκτίναξη του 
σκυροδέµατος βρίσκεται κυρίως στη βάση των ορθοστατών, όπου έχουν 
αποκαλυφθεί και οι διαβρωµένοι οπλισµοί.  
 
 

    
Εικόνα 5: Αποφλοίωση του σκυροδέµατος στην κάτω παρειά της πλάκας 
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Εικόνα 6: Αποφλοίωση του σκυροδέµατος στις δοκούς του φορέα 

 

   
Εικόνα 7: Εκτινάξεις του σκυροδέµατος στους ορθοστάτες της γέφυρας 

 

2.2 Φθορές σκυροδέµατος στα τόξα των δύο κύριων ανοιγµάτων 
Το σκυρόδεµα των τόξων της γέφυρας παρουσιάζει φθορές, ως επί το πλείστον 
επιφανειακές, στις περιοχές κυρίως που διαβρέχεται. Αναλυτικότερα, το σκυρόδεµα 
έχει εκτιναχθεί στις περιοχές των ακµών των τόξων, ειδικά στο µέσον του και στα 
άκρα του, φαινόµενο που οφείλεται στην οξείδωση του οπλισµού του. Το σκυρόδεµα 
της άνω παρειάς των τόξων είναι σε καλή κατάσταση, σε αντίθεση µε την επιφάνεια 
της κάτω παρειάς που έχει φθαρεί, και παρουσιάζει σηµάδια εξάνθησης, 
αποφλοίωση, εκτίναξη του σκυροδέµατος και σε ελάχιστες περιοχές οξείδωση 
οπλισµού, αλλά πάντως η έκταση όλων αυτών των φθορών δεν είναι µεγάλη. Στη 
βορειοδυτική πλευρά του τόξου του µεσαίου ανοίγµατος υπάρχουν δύο περιοχές µε 
έντονη εκτίναξη του σκυροδέµατος, σε συνολική έκταση 0,75µ2, κοντά στη στήριξη 
του τόξου. Στις περιοχές αυτές οι διαµήκεις και εγκάρσιοι οπλισµοί έχουν διαβρωθεί 
έντονα. Έγινε τεστ ενανθράκωσης στη συγκεκριµένη περιοχή µε χρήση διαλύµατος 
φαινολοφθαλεϊνης και έδειξε ότι το σκυρόδεµα δεν έχει ενανθρακωθεί. Ρηγµατώσεις 
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λόγω οξείδωσης των οπλισµών υπάρχουν και στις τέσσερις πλευρές των τόξων στις 
περιοχές των στηρίξεων. 
 

  

       
Εικόνα 8: Εκτινάξεις του σκυροδέµατος στις ακµές του τόξου 

 
 

      
Εικόνα 9: Τεστ ενανθράκωσης στην εκτιναγµένη περιοχή 
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Εικόνα 10: Άνω παρειά του τόξου 

 

 

      
 

      
Εικόνα 11: Κάτω παρειά τόξου του µεσαίου ανοίγµατος 
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Εικόνα 12: Εκτίναξη σκυροδέµατος στην κάτω παρειά τόξου του µεσαίου ανοίγµατος 

 

 

      
Εικόνα 13: Κάτω παρειά τόξου του ακραίου ανοίγµατος 

 

 

      
Εικόνα 14: Εκτίναξη σκυροδέµατος στην κάτω παρειά τόξου του ακραίου ανοίγµατος 
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2.3 Φθορές ακροβάθρων 
Τα ακρόβαθρα της γέφυρας είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερες φθορές στο 
σκυρόδεµα. Το ακρόβαθρο Α1 (νότιο) παρουσιάζει διαγώνια διατµητική ρηγµάτωση 
που ξεκινάει από την περιοχή της στήριξης και διασχίζει όλο το ακρόβαθρο.  
 

 
Εικόνα 15: Ρηγµάτωση ακροβάθρου Α1 

2.4 Φθορές οδοστρώµατος καταστρώµατος, αρµών και στηθαίων 
Το οδόστρωµα του καταστρώµατος της γέφυρας παρουσιάζει εγκάρσιες ρωγµές που 
οφείλονται στο περιοδικό φαινόµενο “πάγωµα-ξεπάγωµα”.  Η επιφάνεια του 
οδοστρώµατος δεν είναι σε καλή κατάσταση, υπάρχουν πολλά σηµεία που έχουν 
επιδιορθωθεί παλιότερα (µπαλώµατα) και έχουν φθαρεί ξανά. Οι τέσσερις αρµοί του 
καταστρώµατος έχουν καλυφθεί µε ασφαλτικό, αλλά παρουσιάζουν ρηγµατώσεις και 
τρύπες.  
Τα στηθαία της γέφυρας που δεν πληρούν τις σηµερινές προδιαγραφές, είναι 
συνδυασµός στηθαίου οδού µαζί µε στηθαίο ασφαλείας γεφυρών κατάλληλο για 
κατοικηµένη περιοχή. 
 

   
Εικόνα 16: Οδόστρωµα γέφυρας 
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Εικόνα 17: Αρµοί καταστρώµατος 

 

2.5 Φθορές πεζοδροµίων  
Τα πεζοδρόµια του καταστρώµατος έχουν έντονη αποφλοίωση κατά µήκος όλης της 
επιφάνειάς τους, ενώ σε ορισµένα τµήµατα η αποφλοίωση έχει αποκαλύψει µέχρι και 
τον οπλισµό. Η φθορά συνεχίζεται στην πλαϊνή και στην κάτω παρειά του 
πεζοδροµίου.  
Στην κάτω παρειά του φορέα το φαινόµενο είναι εντονότερο, και συγκεκριµένα στις 
περιοχές όπου υπάρχουν 6 οπές σε κάθε πλευρά κάθε ανοίγµατος, οι οποίες 
λειτουργούν ως σύστηµα αποχέτευσης του καταστρώµατος, µε απευθείας απορροή, 
µε αποτέλεσµα τα όµβρια νερά να γλύφουν το σκυρόδεµα και να το φθείρουν.  
 

   
Εικόνα 18: Αποφλοιώσεις πεζοδροµίων 
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3. Μετρήσεις διαµέτρου υφιστάµενου οπλισµού στους ορθοστάτες και στο 
τόξο 

 
Έγινε προσπάθεια µέτρησης του οπλισµού που τοποθετήθηκε στη γέφυρα στις 
περιοχές που έχει αποκαλυφθεί λόγω εκτίναξης του σκυροδέµατος. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
στους ορθοστάτες έχουν χρησιµοποιηθεί 4Ø20 µε εγκάρσιο οπλισµό συνδετήρων 
διατοµής Ø10.  
Στο τόξο έχει τοποθετηθεί συνδυασµός διαµήκη οπλισµού Ø22/10-12 και Ø12/10-12 
ή Ø22/10-12 και Ø14/10-12, αλλά δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί λόγω της 
αλλοίωσης-διάβρωσης της διατοµής του οπλισµού. Οι εγκάρσιοι οπλισµοί του τόξου 
είναι Ø10/15. 
 
 




