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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΦΤΡΧΝ 

 

1.1 ΓΔΝΙΚΑ  
Γέθπξα είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ έρεη ζθνπφ ηεο ζπλέρεηαο κηαο γξακκήο 

επηθνηλσλίαο, φπσο κηαο νδνχ (νδηθή γέθπξα), ελφο ζηδεξνδξφκνπ, κηαο ξνήο 

πεδψλ ή ελφο αγσγνχ, πάλσ απφ έλα εκπφδην. Σα ζπλήζε εκπφδηα πνπ 

γεθπξψλνληαη είλαη πνηάκηα ή γεληθφηεξα πδάηηλεο επηθάλεηεο, άιινη ζπγθνηλσληαθνί 

άμνλεο, ηερλεηέο πδάηηλεο ξνέο, εδαθηθέο ηαπεηλψζεηο θ.η.ι. 

Απφ ηα παλάξραηα ρξφληα, ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο κηαο νδνχ πάλσ 

απφ κηα πδάηηλε ξνή απνηεινχζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Έηζη, ν άλζξσπνο 

αλαγθάζηεθε λα ην αληηκεησπίζεη, δειαδή λα θαηαζθεπάζεη γέθπξεο απφ ηνπο 

πξντζηνξηθνχο αθφκα ρξφλνπο. Ζ νλνκαζία ησλ γεθπξψλ ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε 

ηνπσλπκία ηεο ζέζεο ηεο γέθπξαο, κε ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη θάπνηε κε ηνλ πνιηηηθφ 

ή ζηξαηησηηθφ εγέηε πνπ δηέηαμε ηελ θαηαζθεπή ηεο ή κε ην εκπφδην πνπ 

γεθπξψλεηαη. 

Οη πξψηεο ηερλεηέο γέθπξεο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνλ άλζξσπν κε δχν 

ηξφπνπο: 

α)κε ηελ ηνπνζέηεζε κεγάισλ, επίπεδσλ ιίζσλ, πάλσ απφ ηηο θπζηθέο ξνέο. 

β) κε κεγάινπο θνξκνχο δέληξσλ, πνπ γεθχξσλαλ κηθξά ξεχκαηα. ρεηηθά 

ζχληνκα ζα έγηλε αληηιεπηφ φηη ε ηνπνζέηεζε δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ θνξκψλ 

δεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε ζρνηληά έδηλε κηα πνιχ πην απνηειεζκαηηθή θαηαζθεπή. Καη 

νη δχν ηξφπνη παξείραλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. 

Οη άλζξσπνη πνπ δνχζαλ ζηνπο ιηκλαίνπο νηθηζκνχο αληηιήθζεθαλ πξψηνη 

ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζέθεξαλ ηα θπζηθά ζρνηληά. Ζ πιέμε απηψλ ησλ θπζηθψλ 

ζρνηληψλ νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ θξεκαζηψλ γεθπξψλ. Ο άλζξσπνο 

ηεο λενιηζηθήο επνρήο πηζηεχεηαη φηη ην 4.000 π.Υ. ήηαλ ήδε ψξηκνο λα κηκεζεί ηα 

θπζηθά ηφμα. Έηζη, επεμεξγάδεηαη κεγάινπο ιίζνπο θαη ηνπο ηνπνζεηεί ζε κνξθέο 

ηφμσλ. Πνιχ πην πξφζθαηα, απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 

γεθπξνπνηία θαη ν  ζίδεξνο, αξρηθά σο  ρπηνζίδεξνο, αιιά πνιχ πην γξήγνξα σο 

ράιπβαο. Οη πνιχ πςειέο αληνρέο ηνπ ράιπβα επέηξεςαλ, ήδε απφ ην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 19νπ αηψλα, ηελ θαηαζθεπή πνιχ κεγάισλ γεθπξψλ. εκαληηθφηεξε επίδξαζε 

ζηε γεθπξνπνηία άζθεζε ε  αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. Δίλαη βέβαην φηη ε 

αλάπηπμε ηεο γεθπξνπνηίαο θαη ηνπ ζηδεξνδξφκνπ αιιεινζηεξίρζεθαλ θαη 

ζπκβάδηζαλ ρξνληθά. 
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Πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ έλα λέν πιηθφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε: ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Σν πιηθφ απηφ θαη ε ρξνληθά 

παξάιιειε εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπ απηνθηλήηνπ έδσζαλ λέεο ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο γεθπξψλ.   Όκσο, νη βαζηθνί ηχπνη γεθπξψλ δελ άιιαμαλ. 

Βέβαηα ε πνηθηιία ησλ λέσλ πιηθψλ θαη νη εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπο επέηξεςαλ 

ζαπκαζηά επηηεχγκαηα, θζάλνληαο ζε γέθπξεο κε άλνηγκα κεγαιχηεξν απφ 1 

ρηιηφκεηξν. 

 

1.2 ΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΔΦΤΡΧΝ 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηε γεθπξνπνηία είλαη θπξίσο: 

 Σν ζθπξφδεκα, νπιηζκέλν θαη πξνεληεκέλν θαη, ζπαληφηεξα πηα, άνπιν. 

 Ο ράιπβαο, κε ηε κνξθή ξάβδσλ νπιηζκνχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαισδίσλ  

βαζηθήο πξνέληαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαισδίσλ αλάξηεζεο, πξφηππσλ 

δηαηνκψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ θνξέα ή θαη ηα ινηπά κέξε ηεο γέθπξαο 

 Μηα κεγάιε πνηθηιία βνεζεηηθψλ πιηθψλ, πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ πιηθψλ απφ εμσγελείο επηδξάζεηο, θαζψο θαη γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ ησλ γεθπξψλ γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ρξήζεο 

ηνπο. 

 Σν μχιν, ε πέηξα θαη νη θπηηθέο ίλεο έρνπλ εθηνπηζηεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπαληφηεξα. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη ν κηθξφηεξεο δπλαηφηεηεο ησλ πιηθψλ απηψλ 

απηνηειψο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην θφζηνο εξγαζίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε 

ηνπο. 

 

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΔΦΤΡΧΝ 
 ηηο γέθπξεο δηαθξίλνληαη ηξία θχξηα ζηνηρεία πνπ ηηο ζπλζέηνπλ : 

 α) ην θαηάζηξσκα, 

 β) ν θνξέαο, 

 γ) ηα βάζξα 

 Πνιιέο θνξέο, θνξέαο θαη θαηάζηξσκα ζπκπίπηνπλ. Σν θαηάζηξσκα είλαη ε 

θαηαζθεπή πνπ θέξεη ηελ θπθινθνξία. Σν θαηάζηξσκα ζηεξίδεηαη ζηνλ θνξέα 

ηεο γέθπξαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζηεξίδεηαη ζηα βάζξα. Σα θνξηία ηεο 

θπθινθνξίαο δηαβηβάδνληαη κέζσ ηνπ θαηαζηξψκαηνο ζηνλ θνξέα πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ ηα κεηαθέξεη ζηα βάζξα θαη εθείλα ζην έδαθνο  

 Σα ηκήκαηα πνπ απνηεινχλ κία γέθπξα είλαη: 
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 Σν ζχζηεκα ζεκειίσζεο 

 Ζ ζεκειίσζε κηαο γέθπξαο αλάινγα κε ην έδαθνο πνπ ζα εδξάδεηαη κπνξεί 

λα είλαη,  επηθαλεηαθή ζεκειίσζε, επηθαλεηαθή κε αλαζήθσκα, παζζαινθνιψλεο, 

πάζζαινη   κε θεθαιφδεζκν θαη θξέαηα. 

 Σα αθξφβαζξα 

 Σα κεζφβαζξα 

 Σν θαηάζηξσκα ηεο αλσδνκήο 

 Πηεξπγφηνηρνη 

 Δπίρσκα 

Δπίζεο ζηελ γέθπξα ππάξρνπλ θάπνηα εμαξηήκαηα, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηεο θαηαζθεπήο, ηα νπνία είλαη: 

 Οη αξκνί 

 Σα εθέδξαλα 

 ηεζαία αζθαιείαο 

 χζηεκα απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο 

 Ππιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ 

1.3.1 ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ 
Σα αθξφβαζξα είλαη νη αθξαίεο ζηεξίμεηο ηνπ θνξέα ηεο γέθπξαο, 

αλαιακβάλνληαο κε ηελ κνξθή θαηαθφξπθσλ θαη νξηδφληησλ αληηδξάζεσλ κέξνο ησλ 

θνξηίζεψλ ηνπ, ελψ θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Δπίζεο ηα 

αθξφβαζξα ιεηηνπξγνχλ θαη σο ηνίρνη αληηζηήξημεο, αλαιακβάλνληαο ηηο σζήζεηο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην επίρσκα θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο 

ζην έδαθνο. Δπάλσ ηνπο ζηεξίδνληαη νη πιάθεο πξφζβαζεο θαη νη πηεξπγφηνηρνη, 

φπνπ εγθηβσηίδνπλ ηα επηρψκαηα. Ζ κνξθνινγία ησλ αθξφβαζξσλ είλαη ηέηνηα νχησο 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ζηξνθψλ γχξσ απφ θαηαθφξπθν ή θαη νξηδφληην άμνλα ηνπ θνξέα 

ηεο γέθπξαο. 

Όηαλ ν θνξέαο ζηεξίδεηαη ζην αθξφβαζξν κε εθέδξαλα, ηφηε ην αθξφβαζξν 

ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ επηθάλεηα ηεο νδνχ πξφζβαζεο πξνο ηα πάλσ θαη πίζσ απφ 

ην θνξέα θαηαζηξψκαηνο, ζρεκαηίδνληαο ην ζσξάθην, έλα κηθξφ θαη ιεπηφ ηνίρν 

αληηζηήξημεο. ηφρνο ηνπ ζσξαθίνπ είλαη λα πξνζηαηέςεη ηα εθέδξαλα απφ ην 

επίρσκα. 

Όηαλ ν θνξέαο ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ηνλ θνξέα θαηαζηξψκαηνο, ηφηε 

κεηαμχ ζσξαθίσλ θαη πιάθαο θαηαζηξψκαηνο ηνπνζεηείηαη ν αξκφο δηαζηνιήο. Οη 

αξκνί ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζηα αθξφβαζξα γηα ηελ νκαιφηεξε θπθινθνξία ησλ 
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νρεκάησλ. πλήζσο θάησ απφ ην νδφζηξσκα ηεο νδνχ ηνπνζεηείηαη ε «πιάθα 

πξφζβαζεο», κηα πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πάλσ απφ ην επίρσκα, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην ζσξάθην ή ζην αθξφβαζξν. ηφρνο ηεο είλαη λα εμνκαιχλεη ηηο 

θαζηδήζεηο ηνπ επηρψκαηνο θαη ηνπ αθξνβάζξνπ, ψζηε απηέο λα κελ εθδεισζνχλ κε 

ηε κνξθή αλαβαζκνχ ζηνλ αξκφ κεηαμχ αθξφβαζξσλ θαη επηρψκαηνο. Ζ πιάθα 

πξφζβαζεο έρεη ην ίδην πιάηνο κε απηφ ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη κήθνο ιίγσλ κέηξσλ 

θαηά ηνλ άμνλα ηεο γέθπξαο. 

1.3.2 ΜΔΟΒΑΘΡΑ 

Ο βαζηθφο ξφινο ησλ κεζνβάζξσλ, είλαη ε κεηαθνξά ησλ νξηδφληησλ, αιιά 

θπξίσο ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ ηεο γέθπξαο ζηελ ζεκειίσζε. Δπίζεο είλαη 

ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε ειάρηζηε δπλαηή παξεκπφδηζε ηεο ξνήο ησλ 

εγθάξζησλ πδάησλ, ή ηεο θπθινθνξίαο ησλ δηαζηαπξσλφκελσλ νδψλ. Έηζη ε κνξθή 

πνπ κπνξεί λα έρεη ην κεζφβαζξν κπνξεί λα είλαη, θπθιηθήο ή ειιεηπηηθήο, 

ηεηξαγσληθήο, νξζνγσληθήο, εμαγσληθήο θαη νθηαγσληθήο δηαηνκήο.  

 

1.3.3 ΔΦΔΓΡΑΝΑ 

Σα εθέδξαλα βξίζθνληαη αλάκεζα ζηελ αλσδνκή θαη ηελ ππνδνκή ηεο 

γέθπξαο κεηαθέξνληαο δπλάκεηο νξηζκέλνπ ηχπνπ θαη νξηζκέλεο δηεχζπλζεο. 

Δπίζεο εμαζθαιίδνπλ ζηξνθέο θαη κεηαθηλήζεηο κεηαμχ ηεο αλσδνκήο θαη ηεο 

ππνδνκήο. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο κπνξεί λα ζπκβνχλ είηε απφ εξππζκφ, είηε απφ 

ζπζηνιή θαη δηαζηνιή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη ζηξνθέο κπνξεί λα ζπκβνχλ είηε απφ 

θαηαζθεπαζηηθέο απψιεηεο, είηε απφ ηα θνξηία ηεο θπθινθνξίαο. πλήζσο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ζθπξφδεκα ή ράιπβαο ή ειαζηηθφ ή δηάθνξα ζπλζεηηθά πιηθά. 

Δίδε εθεδξάλσλ: 

 ηαζεξά εθέδξαλα (άξζξσζε), πεξηιακβάλνπλ θαηαθφξπθα θνξηία 

θαη νξηδφληηεο θαηά κήθνο θαη εγθάξζηεο δπλάκεηο, ελψ επηηξέπνπλ 

κφλν πεξηζηξνθή ηνπ θνξέα γχξσ απφ ηνλ εγθάξζην άμνλα. 

 Κηλεηά εθέδξαλα (θχιηζε), πεξηιακβάλνπλ θαηαθφξπθα θνξηία θαη 

ελδερνκέλσο θαη εγθάξζηεο δπλάκεηο, ελψ επηηξέπνπλ ζηξνθή ηνπ 

θνξέα θαηά ηνλ εγθάξζην άμνλα θαη θίλεζε θαηά ηελ δηακήθε 

δηεχζπλζε. Κηλεηά εθέδξαλα νλνκάδνπκε ηα ζεκεηαθά θηλεηά 

εθέδξαλα θαη ηα γξακκηθά θπιηφκελα εθέδξαλα. 

 Υαιχβδηλα εθέδξαλα, θαηαζθεπάδνληαη απφ ρπηνράιπβα ή ζθπξήιαην 

βειηησκέλν ράιπβα. Υαιχβδηλα εθέδξαλα νλνκάδνπκε ηα γξακκηθά 
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θηλεηά (εθέδξαλα νιίζζεζεο, θπιίλδξσλ θ.ι.π.) θαη ηα γξακκηθά 

ζηαζεξά εθέδξαλα.  

 

1.3.4 ΒΑΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΓΔΦΤΡΧΝ 
θνπφο ηεο θαηαζθεπήο κηαο γέθπξαο είλαη ε δηέιεπζε πάλσ απφ έλα εκπφδην, 

θπζηθφ ή ηερλεηφ (ελφο δξφκνπ ή ζηδεξνδξφκνπ ή πεδνδξνκίνπ). ηε ζεκεξηλή 

νδνπνηία νη γέθπξεο πξνζαξκφδνληαη πιήξσο ζηε ράξαμε (σο πξνο ηηο αθηίλεο 

θακππιφηεηαο ζε κεθνηνκή θαη νξηδνληηνγξαθία, ηηο επηθιίζεηο θ.ι.π.). Έηζη ινηπφλ, 

ζε κηθξέο θνηιάδεο, παιαηφηεξα ε νδφο ζα αθνινπζνχζε ηε θπζηθή θιίζε ηνπ 

εδάθνπο ή ζα θαηαζθεπαδφηαλ ζε επίρσκα ρακεινχ χςνπο, θαηαζθεπάδεηαη γέθπξα, 

ε νπνία εμαζθαιίδεη νκαιή κεθνηνκή κε κηθξφηεξε επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ απφ 

ην ηπρφλ επίρσκα. ήκεξα, κεζαίνπ αλνίγκαηνο γέθπξεο θαηαζθεπάδνληαη ινμέο σο 

πξνο ην εκπφδην θαη ζε θακπχιε, αθνινπζψληαο ηε ράξαμε. 

Ζ θαζ‟ χςνο ζέζε ηεο γέθπξαο θαζνξίδεηαη, εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ηεο ράξαμεο ζε 

κεθνηνκή, θαη απφ παξάγνληεο ηνπ θπζηθνχ ή ηερλεηνχ εκπνδίνπ. Πάλσ απφ 

ηερλεηά εκπφδηα, καο ελδηαθέξεη ην απαηηνχκελν ειεχζεξν χςνο θάησ απφ ηε 

γέθπξα (5m πάλσ απφ απηνθηλεηνδξφκνπο, 2m πάλσ απφ πεδφδξνκνπο 3m έσο 4m 

πάλσ απφ δεπηεξεχνπζεο νδνχο).  

ε κηθξνχ ή κεζαίνπ αλνίγκαηνο γέθπξεο, βαζηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή 

ηεο κνξθήο ηεο γέθπξαο (ηεο αλσδνκήο θαζψο θαη ησλ βάζξσλ) είλαη ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο θαζνξίδεηαη: α) απφ ηερληθνχο παξάγνληεο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε γεσγξαθία ηεο ζέζεο, ηε θχζε ηνπ εκπνδίνπ πνπ γεθπξψλεηαη 

θαη ην χςνο ηεο γέθπξαο απφ ην θπζηθφ έδαθνο θαη β) απφ ην δηαηηζέκελν (εηδηθφ) 

εμνπιηζκφ θαη ην θφζηνο απφθηεζεο λένπ.   

Πέξαλ απφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο, βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο 

γέθπξαο είλαη: α) ε νηθνλνκία / θφζηνο ηνπ έξγνπ, β) ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, γ) ε 

αηζζεηηθή θαη δ) ε αζθάιεηα (ζηελ Διιάδα θπξίσο γηα ζεηζκφ). 

Με εμαίξεζε ηηο κεγάινπ αλνίγκαηνο γέθπξεο, πνπ θαηά θαλφλα θαηαζθεπάδνληαη σο 

θαισδησηέο ή θξεκαζηέο, ζε απηνθηλεηνδξφκνπο κε δηαρσξηζκέλεο ηηο 2 δηεπζχλζεηο 

θπθινθνξίαο θαηαζθεπάδεηαη ρσξηζηή γέθπξα αλά θαηεχζπλζε / θιάδν, θαη φρη θνηλή. 

Έηζη ε θπθινθνξία θαη ησλ 2 θιάδσλ κπνξεί λα δηνρεηεπζεί ζε 1 απφ ηηο 2 γέθπξεο, 

αλ ε άιιε θιίζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (αηχρεκα, έξγα, βιάβεο απφ ζεηζκφ θ.α.). 

Βεβαίσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο 2 παξάιιεισλ γεθπξψλ είλαη (θαηά 10% σο 20%) 

κεγαιχηεξν απφ απηφ κηαο θνηλήο.  
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1.4 ΓΙΑΦΟΡΟΙ ΣΤΠΟΙ ΓΔΦΤΡΧΝ 

1.4.1 ΚΑΛΧΓΙΧΣΗ ΓΔΦΤΡΑ  

Ζ θαισδησηή γέθπξα απνηειείηαη απφ έλαλ νη πεξηζζφηεξνπο ζηχινπο νη νπνίνη 
ζηεξίδνπλ κε θαιψδηα ην νδφζηξσκα. Ζ ηδέα πξνέξρεηαη απφ ηηο θξεκαζηέο γέθπξεο. 
Σα θαιψδηα ζε απηφ ηνλ ηχπν γέθπξαο είλαη ινμά σο πξνο ην θαηάζηξσκα. Απηέο νη 
γέθπξεο απνδείρηεθαλ ηδαληθέο γηα κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, ηφζν ηερληθά φζν θαη 
νηθνλνκηθά, αλ θαη νη θξεκαζηέο είλαη ηδαληθφηεξεο γηα αθφκα κεγαιχηεξεο 
απνζηάζεηο, εάλ ζεσξήζνπκε φηη κία θαισδησηή γέθπξα δελ απνηειείηαη απφ 
πνιιαπινχο ππιψλεο, θαζηζηψληαο ηελ ηερληθά νκάδα γεθπξψλ ζε ζεηξά. Ζ 
απφζηαζε ησλ ππιψλσλ είλαη κεηαμχ 200 θαη 1000 κέηξσλ. Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο 
απηνχ ηνπ ηχπνπ, είλαη ε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ, έρεη 4 ππιψλεο θαη ε απφζηαζε 
κεηαμχ ησλ ππιψλσλ είλαη 560 κέηξα, είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε γέθπξα απηνχ ηνπ 
ηχπνπ ζην θφζκν. 

 

ρήκα 1.1 – Γέθπξα Ρίνπ – Αληηξξίνπ. 

 

1.4.2 ΚΡΔΜΑΣΗ ΓΔΦΤΡΑ 
ηε γέθπξα απηή ην θαηάζηξσκα ζηεξίδεηαη ζε δχν θχξηα θαιψδηα ηα νπνία 

κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη αλαξηεκέλα ζπλήζσο ζε δπν πχξγνπο.  ηα θχξηα θαιψδηα θαη 

ζηα θαιψδηα αλάξηεζεο θξέκεηαη (αλαξηάηαη) ε γέθπξα. Σα θχξηα θαιψδηα 

δηαηξέρνπλ φιν ην κήθνο ηεο γέθπξαο θαη είλαη ζηαζεξά ζηεξεσκέλα ζηηο δπν άθξεο. 

Όιν ην βάξνο ηεο γέθπξαο κεηαθέξεηαη ζηα θαιψδηα,  κεηά ζηνπο πχξγνπο θαη 

εληέιεη ζηε γε φπνπ νη πχξγνη είλαη ζηαζεξά ζεκειησκέλνη. Οη θξεκαζηέο γέθπξεο 

είλαη θαηάιιειεο γηα κεγάια αλνίγκαηα. Δπίζεο φιεο ζρεδφλ νη γέθπξεο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ έρνπλ έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην θάησ απφ ην νδφζηξσκα ην νπνίν 

δπλακψλεη ηελ θαηαζθεπή θαη εκπνδίδεη ηελ θίλεζε ηεο γέθπξαο απφ ηνπ αλέκνπο. 
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χιμα 1.2 - Γζφυρα τθσ Χρυςισ Πφλθσ, αν Φρανςίςκο.  

 

1.4.3 ΣΟΞΧΣΗ ΓΔΦΤΡΑ 
Δίλαη ν πην παιηφο ηχπνο γέθπξαο ν νπνίνο, ράξηο ζην θπθιηθφ ζρέδην, φιν ην 

βάξνο ηεο γέθπξαο θαη ην θνξηίν κεηαθέξνληαη ζηηο δπν βάζεηο δεμηά θαη αξηζηεξά. 

Αλ ζέινπκε λα γεθπξψζνπκε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε 

πεξηζζφηεξα ηφμα. Οη ηνμσηέο γέθπξεο έρνπλ ζηεξίγκαηα ζε θάζε άθξν, ελψ ην 

βάξνο ηνπο κεηαθέξεηαη θαη σζεί ηα βάζξα ζε θάζε πιεπξά. 

ρήκα 1.3 – Γέθπξα ηεο Σζαθψλαο. 
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1.4.4 ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ ΓΟΚΟΤ 
Μηα γέθπξα δνθψλ είλαη ην απινχζηεξν είδνο γέθπξαο δηφηη ε θαηαζθεπή ηεο 

είλαη ζρεηηθά απιή. Απνηειείηαη απφ νξηδφληηεο δνθνχο πνπ ππνζηεξίδνληαη κε 

ζηεξίμεηο ζηα άθξα ηνπο, ελψ φηαλ ηα αλνίγκαηα ηεο γέθπξαο είλαη πεξηζζφηεξα απφ 

έλα, ηφηε ηα ελδηάκεζα ππνζηπιψκαηα ηα νλνκάδνπκε ππιψλεο. 

ρήκα 1.4 - Δγλαηία. Γέθπξα  Μεηζφβνπ.  

  

1.4.5 ΑΜΦΙΠΡΟΔΥΟΤΑ ΓΔΦΤΡΑ 
Ζ ακθηπξνέρνπζα γέθπξα απνηειείηαη απφ έλα δεπγάξη ζπλερψλ αλνηγκάησλ 

πνπ εθηείλνληαη απφ ηηο αληίζεηεο πιεπξέο ησλ πξνβιεηψλ γηα λα ζπλαληεζνχλ ζην 

θέληξν. Καηαζθεπάδεηαη απφ νξηδφληηεο δνθνχο – πξνβφινπο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα 

κφλν ηέινο. 

 

ρήκα 1.5 - Snake River Γέθπξα -  Lyons Ferry Washington. 
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1.4.6 ΚΙΝΗΣΗ ΓΔΦΤΡΑ 
Μηα θηλεηή γέθπξα είλαη κηα θαλνληθή γέθπξα γηα πεδνχο θαη απηνθίλεηα πνπ 

ζεθψλεηαη ή αλνίγεη γηα λα επηηξέςεη ηε δηέιεπζε (ζπλήζσο) κηθξψλ ή κεγάισλ 

πινίσλ. Έλα πιενλέθηεκα ηεο θαηαζθεπήο ηεο είλαη ην ρακειφ θφζηνο, ελψ ην θχξην 

κεηνλέθηεκα ηεο είλαη φηη ε θπθινθνξία ζηε γέθπξα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη φπνηε 

απηή αλνίγεη γηα λα πεξάζεη θάπνην πινίν. 

 

χιμα 1.6 – Αγ. Πετροφπολθ, Ρωςία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΓΡΑΔΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΩΝ ΓΔΦΤΡΩΝ 

 

2.1 Δηζαγσγή 
ήκεξα ζηελ Διιάδα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νδνγεθπξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

θνξηία θπθινθνξίαο ηνπ Γεξκαληθνχ Καλνληζκνχ DIN 1072 θαη ζπγθεθξηκέλα απηά ηεο 

έθδνζεο ηνπ Ννεκβξίνπ 1967, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηε (Γεξκαληθή) Δγθχθιην 9 

ηνπ 1982. Μέρξη φκσο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζα εθαξκφδνληαη, αληί ηνπ DIN 

1072, νη ζρεηηθνί Δπξσθψδηθεο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) Σν Παξάξηεκα Α2 ηνπ Δπξσθψδηθα 

ΔΝ1990 πνπ αθνξά ηηο γέθπξεο (ΔΝ1990 – Eurocode: Basis of Structural Design, Annex 

A2: Application for bridges) θαη β) ην ηκήκα ηνπ Δπξσθψδηθα 1 (γηα ηηο δξάζεηο) πνπ 

αθνξά ηα θνξηία θπθινθνξίαο γεθπξψλ (ΔΝ1991-2 Eurocode 1 – Actions on Structures - 

Part 2: General actions – Traffic loads on bridges).Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Δπξσθψδηθεο 

απνηεινχλ έλα πιήξεο ζχζηεκα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηεκειέηε θαηαζθεπψλ 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ απφ φια ηα δνκηθά πιηθά ηεο πξάμεο. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, πεξηγξάθνληαη εδψ ηφζνλ ηα θνξηία θπθινθνξίαο 

νδνγεθπξψλ ηνπ DIN 1072, φζνλ θαη απηά θαηά ηνπο Δπξσθψδηθεο, θαζψο θαη νη 

ζπλδπαζκνί ηνπο. 

 

2.2 Φνξηία θπθινθνξίαο νδνγεθπξώλ θαηά ην DIN 1072 

(67/82). 
Ζ βαζηθή (ζρεδφλ απνθιεηζηηθή) θαηεγνξία θνξηίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ νδνγεθπξψλ ζηελ Διιάδα είλαη ε θαηεγνξία ή θιάζε 60/30, πνπ 

πεξηιακβάλεη δπν βαξεηά νρήκαηα, έλα ησλ 60t θαη έλα ησλ 30t. Έηζη εδψ 

πεξηνξηδφκαζηε ζηελ θαηεγνξία απηή. 

Ωο θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο ζην νπνίν δξνχλ ηα θνξηία θπθινθνξίαο 

ιακβάλεηαη νιφθιεξε ε επηθάλεηα κεηαμχ (ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο) ησλ θξαζπέδσλ ή 

ησλ ζηεζαίσλ ησλ πεδνδξνκίσλ(φπνην είλαη πιεζηέζηεξα πξνο ηνλ άμνλα ηεο γέθπξαο) 

θαη (ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο) ησλ ηπρφλ δηαδσκάησλ πνπ ελδερφκελα ρσξίδνπλ ηνπο 

δχν θιάδνπο (αλ νη δχν θιάδνη θέξνληαη απφ ηελ ίδηα γέθπξα). Ζ επηθάλεηα ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο ρσξίδεηαη ζηα εμήο κέξε : 

 ηελ θχξηα ισξίδα (ΚΛ), πιάηνπο 3m 

 ηε δεπηεξεχνπζα ισξίδα (ΓΛ), πιάηνπο 3m ή φζν ην ππφινηπν ηνπ πιάηνπο ηνπ 

 θαηαζηξψκαηνο, αλ ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ είλαη κηθξφηεξν απφ 6m. 

 ην ππφινηπν ηεο επηθάλεηαο. 

Σα θνξηία θπθινθνξίαο ζηελ θχξηα ισξίδα είλαη ηα εμήο: 
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 Όρεκα 60t, κε κήθνο 6m θαη πιάηνο 3m (φζν ηεο ισξίδαο), κε 3 άμνλεο ηξνρψλ 

αλά 1.5m (απφζηαζε ηνπ 1νπ άμνλα απφ αξρή νρήκαηνο: 1.5m, απφζηαζε 

ηειεπηαίνπ άμνλα απφ ηέινο νρήκαηνο: 1.5m, ζχλνιν 4x1.5m = 6m). Ο θάζε 

άμνλαο ζεσξείηαη φηη έρεη δχν ηξνρνχο, ζε απφζηαζε 2m κεηαμχ ηνπο θαηά ην 

πιάηνο ηνπ νρήκαηνο, κε θνξηίν 100kΝ αλά ηξνρφ. Ζ επηθάλεηα επαθήο ηνπ 

ηξνρνχ κε ην θαηάζηξσκα είλαη 0.2m (θαηά ην κήθνο ηνπ νρήκαηνο) x 0.6m (θαηά 

ην πιάηνο). Σν φρεκα απηφ νλνκάδεηαη θχξην φρεκα. Ζ θφξηηζε ηεο γέθπξαο απφ 

ην θχξην φρεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειείηαη απφ 3 ζπγθεληξσκέλα θνξηία 

ησλ 200kN ην θαζέλα, ζε απφζηαζε 1.5m κεηαμχ ηνπο. 

 Οκνηφκνξθν θνξηίν q1 =5kΝ/m2 ζ‟ φιν ην κήθνο ηεο θχξηαο ισξίδαο κπξνζηά θαη 

πίζσ απφ ην θχξην φρεκα. Σν θχξην φρεκα ηνπνζεηείηαη ζ‟ εθείλε ηε ζέζε θαηά 

κήθνο ηεο γέθπξαο γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη ε δπζκελέζηεξε δπλαηή επηξξνή ζην 

εληαηηθφ κέγεζνο πνπ καο ελδηαθέξεη. Έηζη, αλ καο ελδηαθέξεη ε ξνπή θάκςεο ζε 

κηα δηαηνκή ηεο γέθπξαο, ηνπνζεηείηαη ν κεζαίνο άμνλαο ζηε δηαηνκή απηή. Καη‟ 

εμαίξεζε, αλ ε δηαηνκή πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη έμσ απφ ηα κεζαία ηξίηα ηνπ 

αλνίγκαηνο L κεηαμχ δηαδνρηθψλ ζηεξίμεσλ – ή γεληθφηεξα κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

ζεκείσλ κεδεληζκνχ ηεο γξακκήο επηξξνήο – είλαη δπζκελέζηεξε ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ 1νπ άμνλα ζηε δηαηνκήπνπ καο ελδηαθέξεη θαη ησλ άιισλ δχν πξνο ην θέληξν 

ηνπ αλνίγκαηνο. Όιν ην ππφινηπν ηεοθχξηαο ισξίδαο κπξνο θαη πίζσ απφ ην 

θχξην φρεκα, κέρξη ην ζεκείν κεδεληζκνχ ηεο γξακκηθήοεπηξξνήο, θνξηίδεηαη απφ 

ην νκνηφκνξθν θνξηίν q1 . 

Ζ έληαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θφξηηζε ηεο θχξηαο ισξίδαο (ή, ηζνδχλακα, ην 

θνξηίν ηνπ θχξηνπ νρήκαηνο θαη ην νκνηφκνξθν θνξηίν q1) πνιιαπιαζηάδνληαη επί 

ζπληειεζηή ηαιάλησζεο θ= 1.4-0.008 L(m)  1. Αλ ε ηηκή ηνπ L (άλνηγκα ή απφζηαζε 

ζεκείσλ κεδεληζκνχ γξακκήο επηξξνήο ) μεπεξλά ηα 50m, ιακβάλεηαη θ = 1. 

ηε δεπηεξεχνπζα ισξίδα ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ: 

 Όρεκα βάξνπο 30t (Γεπηεξεχνλ φρεκα), φκνην θαζ‟ φια κε ην θχξην φρεκα ησλ 

60t εθηφο απφ ην βάξνο αλά ηξνρφ (50 kN, ζπλνιηθφ βάξνο άμνλα 100kN θαη 

νρήκαηνο 300kN) θαη ην πιάηνο ησλ ηξνρψλ (0.4m θαηά ην πιάηνο ηεο γέθπξαο). 

Σν δεπηεξεχνλ φρεκα ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια ζην θχξην φρεκα 

θαηά ην πιάηνο ηεο γέθπξαο. 

 Οκνηφκνξθν θνξηίν q2 = 3kN/m2 κπξφο θαη πίζσ απφ ην δεπηεξεχνλ φρεκα 

(φπσο ην q1 ηεο θχξηαο ισξίδαο). 

 

Αλ ην άλνηγκα L ηεο γέθπξαο - ή γεληθφηεξα ε απφζηαζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

ζεκείσλ κεδεληζκνχ ηεο γξακκήο επηξξνήο ηνπ εληαηηθνχ κεγέζνπο πνπ καο ελδηαθέξεη 

– μεπεξλά ηα 30m, επηηξέπεηαη ε απινπνίεζε ηνπ θχξηνπ νρήκαηνο σο νκνηφκνξθν 

θνξηίν 600kN/(3mx6m) = 33.3 kN/m2 θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο κε νκνηφκνξθν θνξηίν 16.7 
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kN/m2 . 

ην ππφινηπν ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο (φζν πιάηνο έρεη), θαζψο θαη ζηα 

πεδνδξφκηα, ιακβάλεηαη νκνηφκνξθν θνξηίν qr = 3kN/m2. O ζπληειεζηήο θ δελ 

πνιιαπιαζηάδεη ηα θνξηία εθηφο ηεο θχξηαο ισξίδαο. 

Πξνθαλψο αλ ε δξάζε ησλ θνξηίσλ ζε θάπνην ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο είλαη αλαθνπθηζηηθή, ηφηε δελ ζεσξνχληαη φηη δξνπλ ζ‟ απηφ θνξηία 

θπθινθνξίαο. 

Ζ ζέζε ηεο θχξηαο ισξίδαο ζην πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο πξέπεη λα είλαη ε 

δπζκελέζηεξε γηα ην εληαηηθφ κέγεζνο πνπ καο ελδηαθέξεη. Ζ δεπηεξεχνπζα ισξίδα 

ηνπνζεηείηαη δίπια ηεο, εθηφο αλ απηφ δελ είλαη δπζκελέο, νπφηε δελ ηνπνζεηείηαη 

θαζφινπ. Σν ππφινηπν ηνπ πιάηνπο θνξηίδεηαη κε ην θνξηίν qr, γηα φζν πιάηνο 

πξνθχπηεη δπζκέλεηα γηα ην ππφςε εληαηηθφ κέγεζνο. 

Σνλίδεηαη φηη ιακβάλεηαη κφλν κία θχξηα ισξίδα θαη κφλν κία δεπηεξεχνπζα ην 

πνιχ ζ‟ φιν ην πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο, αλεμάξηεηα ηνπ αλ ζ‟ απηφ πεξηιακβάλεηαη ν 

έλαο θιάδνο(θαηεχζπλζε) θπθινθνξίαο ή θαη νη δχν. Έηζη, αλ ππάξρεη ρσξηζηή γέθπξα 

γηα θάζε θιάδν, ε θάζε κία απφ ηηο δχν γέθπξεο ζα ππνινγηζζεί (ρσξηζηά) γηα δξάζε ηεο 

θχξηαο θαη ηεο δεπηεξεχνπζαο ισξίδαο ζην πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηφο ηεο. Αλ νη δχν 

απηέο παξάιιειεο γέθπξεο ζηεξίδνληαη ζε θνηλά βάζξα (θαη φρη ζε ρσξηζηά βάζξα αλά 

γέθπξα θαη θιάδν), ηα βάζξα θαη ε ζεκειίσζή ηνπο ζα ππνινγηζζνχλ γηα δξάζε κηαο 

κφλν θχξηαο θαη κηαο δεπηεξεχνπζαο ισξίδαο ζ‟ φιν ηνπιάηνο θαη ησλ δπν ρσξηζηψλ 

γεθπξψλ. Σν DIN 1072 πξνβιέπεη επίζεο θαη νξηδφληηα θνξηία, απφ ηξνρνπέδεζε ή 

επηηάρπλζε ησλ νρεκάησλ, απφ θπγφθεληξεο δπλάκεηο, θ.α. 

 

2.3 Φνξηία θπθινθνξίαο νδνγεθπξώλ θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 1 

Ο θαζνξηζκφο ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο ζηνλ Δπξσθψδηθα 1 είλαη πνιχ πην 

πεξίπινθνο απ „ φηη ζην DIN 1072. Δίλαη φκσο ηερληθά θαη επηζηεκνληθά αξηηφηεξνο θαη 

αληαπνθξίλεηαη πνιχ θαιχηεξα ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ησλ Δπξσπατθψλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ δηεζλνχο θπθινθνξίαο. 

Δδψ δίλνληαη ηα βαζηθά κφλνλ ζηνηρεία ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο θαηά ηνλ 

Δπξσθψδηθα 1.Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ηα θνξηία θαηά ην DIN 

1072, δίλνληαη κφλνλ νη ζρεηηθέο δηαθνξέο ηνπ Δπξσθψδηθα 1. 

Γηαθξίλνληαη ηξεηο ισξίδεο θπθινθνξίαο, αληί δχν ηνπ DIN 1072. Απηέο 

αξηζκνχληαη σο ισξίδα 1, 2 θαη 3. Γεληθψο ην πιάηνο θάζε ισξίδαο είλαη 3m. Αλ ην 

πιάηνο θαηαζηξψκαηνο είλαη κεηαμχ 3m θαη 5.4m, ηνπνζεηείηαη κφλνλ ε ισξίδα 1 ζε 

πιάηνο 3m, θαη φηη πεξηζζεχεη ραξαθηεξίδεηαη σο «ππφινηπε επηθάλεηα». Αλ ην πιάηνο 

θαηαζηξψκαηνο είλαη κεηαμχ 5.4m θαη 6m, κνηξάδεηαη ζε δχν ισξίδεο (ζηελ 1 θαη ζηε 2) 

πιάηνπο ίζνπ κε ην κηζφ ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Γηα πιάηνο κεηαμχ 6m θαη 9m 
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ηνπνζεηνχληαη ισξίδεο 1 θαη 2 πιάηνπο 3m, θαη φηη πεξηζζεχεη ραξαθηεξίδεηαη σο 

«ππφινηπε επηθάλεηα». Σέινο, γηα πιάηνο πάλσ απφ 9m ηνπνζεηνχληαη θαη νη ηξεηο 

ισξίδεο 1, 2 θαη 3 θαη πεξηζζεχεη θαη «ππφινηπε επηθάλεηα».  

Σα θνξηία θπθινθνξίαο πνπ δίλεη ν Δπξσθψδηθαο 1 έρνπλ, ππφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

2000, πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 5% ζε 50 ρξφληα ζε γέθπξεο αλνίγκαηνο 10m κέρξη 200m. 

Γηα κεγαιχηεξα αλνίγκαηα ηα θνξηία ηνπ Δπξσθψδηθα είλαη ζπληεξεηηθά. Σα θνξηία πνπ 

δίλνληαη γηα απηνθηλεηνδξφκνπο βαξεηάο βηνκεραληθήο θπθινθνξίαο δηεζλψλ κεηαθνξψλ 

είλαη ηα εμήο: 

 ηε ισξίδα 1: φρεκα βάξνπο Q1 = 600kN, νκνηφκνξθν θνξηίν ζ‟ φιν ην 

κήθνο(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηθάλεηαο θάηνςεο ηνπ νρήκαηνο) : q1 = 9kN/m2 . 

 ηε ισξίδα 2: φπσο ζηελ 1, αιιά κε βάξνο νρήκαηνο Q2 = 400kN θαη 

νκνηφκνξθν θνξηίν q2 =2.5kN/m2 . 

 ηε ισξίδα 3: φπσο ζηελ 2, αιιά κε βάξνο νρήκαηνο Q3 = 200kN. 

 ηελ «ππφινηπε επηθάλεηα» θπθινθνξίαο ζεσξείηαη κφλνλ νκνηφκνξθν θνξηίν 

qr=2.5kN/m2 . 

ε απηνθηλεηνδξφκνπο κηθξφηεξεο θπθινθνξίαο (θπξίσο επηβαηηθήο) ε θάζε ρψξα 

επηηξέπεηαη λα κεηψλεη ηα αλσηέξσ θνξηία κέρξη θαη θαηά 20%. 

Οη ηηκέο ησλ αλσηέξσ θνξηίσλ πεξηιακβάλνπλ ήδε ηελ επηξξνή ηεο ηαιάλησζεο. 

Έηζη δελ ρξεηάδεηαη επαχμεζε κε ζπληειεζηή αληίζηνηρν ηνπ θ θαηά DIN 1072. 

Σα θνξηία ησλ νρεκάησλ ζεσξείηαη φηη αζθνχληαη ζ‟ έλα δηπιφ άμνλα κε 2 

ηξνρνχο αλά άμνλα, κε απφζηαζε 2m κεηαμχ ηξνρψλ θαηά ην πιάηνο ηνπ νρήκαηνο 

(αθήλνληαο 0.5m κέρξη ηελ άθξε ηνπ πιάηνπο ηνπ νρήκαηνο). Ζ επηθάλεηα επαθήο ησλ 

ηξνρψλ ιακβάλεηαη ηεηξάγσλε, πιεπξάο 0.4m. Σν φρεκα ζεσξείηαη φηη θηλείηαη θαηά 

κήθνο ηνπ άμνλα ηεο ισξίδαο, νπφηε ην θνξηίν ηνπ αζθείηαη ζην κέζν ηνπ πιάηνπο ηεο 

ισξίδαο. ε γέθπξεο αλνίγκαηνο πάλσ απφ 10m (δειαδή πξαθηηθά ζε φιεο) ην ζπλνιηθφ 

θνξηίν ηνπ νρήκαηνο επηηξέπεηαη λα ζεσξείηαη ζπγθεληξσκέλν ζε έλα ζεκείν, ζην θέληξν 

ηνπ νρήκαηνο. 

Γηα ηνπηθνχο ειέγρνπο ζηνηρείσλ κηθξνχ αλνίγκαηνο νη δχν άμνλεο ηνπ δηπινχ 

άμνλα ιακβάλεηαη ρσξηζηά, ζε απφζηαζε 1.2m κεηαμχ ηνπο. Γηα ηέηνηνπ είδνπο ειέγρνπο 

ηα νρήκαηα δπν δηαθνξεηηθψλ ισξίδσλ κπνξεί λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο, κε ηνπο 

ηξνρνχο ηνπο λα θζάλνπλ κέρξη απφζηαζε απφ θέληξν ζε θέληξν 0.5m (αληί 1m πνπ 

είλαη θαλνληθά). 

Ζ ζέζε ησλ ισξίδσλ 1, 2 θαη 3 θαηά πιάηνο ηεο γέθπξαο θαη ησλ νρεκάησλ θάζε 

ισξίδαο θαηά κήθνο ηεο πξέπεη λα επηιέγεηαη ψζηε λα δίλεη ηα δπζκελέζηεξα 

απνηειέζκαηα γηα ην ππφςε εληαηηθφ κέγεζνο. Έηζη, ζε αληίζεζε κε ην DIN 1072, ε 

ισξίδα 2 θαη ην φρεκα ηεο δελ ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη αθξηβψο δίπια ζηελ 1 θαη ζην 

αληίζηνηρν φρεκα. 

Δλλνείηαη φηη ε θφξηηζε θαηά κήθνο κηαο ισξίδαο εθηείλεηαη κφλν ζ‟ εθείλν ην 
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κήθνο ηεο γέθπξαο γηα ην νπνίν πξνθχπηεη δπζκέλεηα. Π.ρ., αλ καο ελδηαθέξεη ε ξνπή 

ζηξέςεο ζε θάπνηα δηαηνκή ηεο γέθπξαο ζρεηηθά καθξπά απφ ζηήξημε πνπ δεζκεχεη 

(“παθηψλεη”) ην θνξέα θαηαζηξψκαηνο ζε ζηξέςε, δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή γξακκή 

επηξξνήο αιιάδεη πξφζεκν (απφ + ζε -) ζηηο δχν πιεπξέο ηεο δηαηνκήο, ε ισξίδα 1 

ηνπνζεηείηαη ζην ηκήκα ηεο επηθάλεηαο κέρξη ηελ ππφςε δηαηνκή θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή 

απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ηεο γέθπξαο (ψζηε λα δίλεη ηε κέγηζηε θφξηηζε) θαη ε ισξίδα 2 

ζην απέλαληη ηκήκα ηνπ κήθνπο θαη ηνπ πιάηνπο ηεο γέθπξαο, ψζηε λα δίλεη – κε 

αληίζεηε εθθεληξφηεηα σο πξνο ηνλ άμνλα – ζηξεπηηθή θφξηηζε κε ην ίδην πξφζεκν φπσο 

θαη ε ισξίδα 1. Σα νρήκαηα ησλ ισξίδσλ 1 θαη 2 ηνπνζεηνχληαη πνιχ θνληά ζηε δηαηνκή 

πνπ καο ελδηαθέξεη – ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε ζηξεπηηθή θφξηηζε εμαηηίαο ηνπ θαζελφο 

ηνπο - απιά ζε αληίζεηε πιεπξά ηεο δηαηνκήο θαη ζε αληίζεηε βέβαηα ζέζε σο πξνο ηνλ 

άμνλα ηεο γέθπξαο.  

Αλ νη δπν θαηεπζχλζεηο θπθινθνξίαο βξίζθνληαη πάλσ ζηελ ίδηα γέθπξα θαη 

ρσξίδνληαη κε δηαρσξηζηηθφ ζηεζαίν ή λεζίδα νη ισξίδεο 1,2 θαη 3 κπνξεί λα κελ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ ζηεζαίνπ, αιιά κία απφ απηέο ζε δηαθνξεηηθή. Π.ρ., αλ 

ζε θάζε θαηεχζπλζε ην θαηάζηξσκα έρεη πιάηνο 7.5m, θαη επνκέλσο ρσξάεη κφλνλ δχν 

ισξίδεο ησλ 3m, ηφηε ε ισξίδα 3 ζα βξίζθεηαη ζηελ άιιε θαηεχζπλζε θαη ην θελφ ησλ 

7.5-2x3 = 1.5m πνπ πεξηζζεχεη ζηε κία θαηεχζπλζε, ή ησλ 7.5-3 =4.5m ζηελ άιιε, 

ζεσξνχληαη «ππφινηπε επηθάλεηα». 

Αλ κάιηζηα ην δπζκελέζηεξν γηα ην ππφςε εληαηηθφ κέγεζνο είλαη λα 

ηνπνζεηνχληαη νη ισξίδεο ζπλνιηθά φζν γίλεηαη πην έθθεληξα απφ ηνλ άμνλα ηεο γέθπξαο, 

ηφηε νη ισξίδεο 1 θαη 2 ηνπνζεηνχληαη ζηε κέγηζηε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα θαη ην 

δηαρσξηζηηθφ, 

Ζ «ππφινηπε επηθάλεηα» ζπκπιεξψλεη ην θελφ κέρξη ην δηαρσξηζηηθφ, ελψ ζηελ 

απέλαληη θαηεχζπλζε ε ισξίδα 3 λα ηνπνζεηείηαη θνιιεηά ζην δηαρσξηζηηθφ θαη σο 

«ππφινηπε επηθάλεηα» λα θνξηίδεηαη φζν πιάηνο ηεο δίλεη δπζκέλεηα. 

Με ηα αλσηέξσ θνξηία θπθινθνξίαο ζην θαηάζηξσκα ζπλδπάδεηαη θφξηηζε ησλ 

πεδνδξνκίσλ (θαη ηεο ηπρφλ ελδηάκεζεο λεζίδαο, αλ απηή δηαζέηεη επαξθέο πιάηνο γηα λα 

θηινμελήζεη πεδνχο) κε θνξηίν 2.5kN/m2 . Δλαιιαθηηθά, θαη αλ απηφ είλαη δπζκελέζηεξν, 

κπνξεί λα θνξηίδνληαη κφλνλ ηα πεδνδξφκηα θαη ε ηπρφλ λεζίδα κε θνξηίν ζπλσζηηζκνχ 

5kN/m2 (ρσξίο θνξηία θπθινθνξίαο ζην θαηάζηξσκα). 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ θνξηίσλ θπθινθνξίαο, Q, κε ηα κφληκα θνξηία, G, 

γίλεηαη κε ζπληειεζηέο 1.35 θαη ζηα δχν, δει. 1.35G+1.35Q, αληί ηνπ 1.35G+1.5Q πνπ 

ιακβάλεηαη γεληθψο ζηα θηίξηα. Οη Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ φκσο ην δηθαίσκα λα 

πάξνπλ κεησκέλνπο (θαη πην ξεαιηζηηθνχο) ζπλδπαζκνχο κνλίκσλ θαη θηλεηψλ θνξηίσλ, 

θαζφηη είλαη απίζαλε ε ηαπηφρξνλε κεγάιε ππέξβαζε ηφζνλ ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ησλ 

κνλίκσλ θνξηίσλ φζνλ θαη απηήο ησλ θηλεηψλ. 

Ζ κείσζε πνπ ζπληζηάηαη ζηνλ Δπξσθψδηθα ΔΝ1990 (Βάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ) 
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είλαη ε εμήο : ην ζπλδπαζκφ 1.35G+1.35Q ( ή 1.35G+1.5Q γηα ηα θηίξηα), φηαλ 

ιακβάλεηαη ε πιήξεο ηηκή ησλ κνλίκσλ θνξηίσλ G κπνξεί λα ιακβάλεηαη ε ηηκή 

ζπλδπαζκνχ ησλ θνξηίσλ θπθινθνξίαο, πνπ ηζνχηαη κε ην 75% ησλ νρεκάησλ ησλ 

ισξίδσλ ζπλ ην 40% ησλ νκνηφκνξθσλ θνξηίσλ ησλ ισξίδσλ, ηεο «ππφινηπεο 

επηθάλεηαο» θαη ησλ πεδνδξνκίσλ. Αληίζηνηρα, φηαλ ιακβάλεηαη ε πιήξεο ηηκή ησλ 

θνξηίσλ θπθινθνξίαο, κπνξεί λα ζεσξνχληαη κφληκα θνξηία κεησκέλα θαηά 15%, 

γίλνληαη δει. 1.35x0.85G = 1.15G. 

Σα κεησκέλα θνξηία θπθινθνξίαο (δει. ην 75% ηνπ θνξηίνπ νρεκάησλ ζπλ ην 

40% ησλ νκνηφκνξθσλ θνξηίσλ), πνιιαπιαζηαζκέλα επί ην ζπληειεζηή θνξηίνπ 1.35, 

ζπλδπάδνληαη θαη κε ηηο ζεξκνθξαζηαθέο δξάζεηο (νλνκαζηηθέο ηηκέο) 

πνιιαπιαζηαζκέλεο επί ζπληειεζηή θνξηίνπ 1.5  θαη βεβαίσο κε ηα κφληκα θνξηία σο 

άλσ (1.35G ή 1.15G, αλάινγα κε ην αλ πηνζεηείηαη ε ζρεηηθή ειάθξπλζε ή φρη). 

 

2.4  Η ΔΙΜΙΚΗ ΓΡΑΗ 
Ζ ζεηζκηθή δξάζε γηα ην ζρεδηαζκφ γεθπξψλ νξίδεηαη κε βάζε ην ειαζηηθφ 

θάζκα κε απφζβεζε δ = 5% θαη πηζαλφηεηα ππέξβαζεο 10% ζε 50 ρξφληα (κέζε 

πεξίνδνο επαλαθνξάο 475ρξ.) πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο (ΔΑΚ 2000). Σν θάζκα απηφ 

πνιιαπιαζηάδεηαη επί: 

 Σν ζπληειεζηή ζπνπδαηφηεηαο πνπ θαηά ηελ εγθχθιην Δ39/99 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ 

παίξλεη ηηο εμήο ηηκέο: 

 γΗ = 1 ζε γέθπξεο απηνθηλεηνδξφκσλ, εζληθψλ νδψλ θαη ζηδεξνδξφκσλ 

 γΗ = 1.3 ζε κεγάιεο γέθπξεο (γηα ηηο νπνίεο φκσο γίλεηαη, ζπλήζσο, εηδηθή κειέηε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ζπκβαηηθά δηάξθεηα δσήο 

ηνπ έξγνπ) ή γηα γέθπξεο πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επηθνηλσληψλ. 

(ε vρψξεο κε ππθλφ δίθηπν απηνθηλεηνδξφκσλ, θάπνηνη απφ απηνχο 

ραξαθηεξίδνληαη θξίζηκνη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη νη γέθπξέο ηνπο 

ζρεδηάδνληαη κε γΗ>1). 

 γΗ = 0.85 ζε γέθπξεο νδψλ κε κηθξή ζεκαζία γηα ηηο επηθνηλσλίεο (ζε επαξρηαθνχο 

ή αγξνηηθνχο δξφκνπο). Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ν Δπξσθψδηθαο 8 δίλεη γΗ = 0.7 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ην ειαζηηθφ θάζκα δηαηξείηαη κε: 

 Σν ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q, ν νπνίνο αληηθαηξνπίδεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

γέθπξαο λα αλαπηχζζεη κε αζθάιεηα αλαθπθιηδφκελεο αλειαζηηθέο κεηαθηλήζεηο 

θαη ηζνχηαη πεξίπνπ κε ηελ αλεθηή ηηκή ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε πιαζηηκφηεηαο 

κεηαθηλήζεσλ ηεο γέθπξαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
 

ΜΔΛΔΣΗ ΓΔΦΤΡΑ ΣΡΙΧΝ ΑΝΟΙΓΜΑΣΧΝ ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ 69,91m ΑΠΟ ΟΠΛΙΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΜΔ ΔΦΔΓΡΑΝΑ, 

ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ Η/Τ. 

 

3.1 Αληηθείκελν – πκβαηηθά ζηνηρεία 

H παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ηνπ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

Σ17, πνπ βξίζθεηαη από Υ.Θ. 0+052.36 έσο Υ.Θ. 0+123.67 ηνπ Κιάδνπ Γ θαη 

εληάζζεηαη ζην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΙΟΠΔΓΟΤ ΚΟΜΒΟΤ ΤΝΓΔΗ 

ΠΑΡΑΓΛΑΤΚΙΩΝ ΑΡΣΗΡΙΩΝ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΚΒΟΛΗ ΥΔΙΜΑΡΡΟΤ ΓΙΑΚΟΝΙΑΡΗ ΑΠΟ Υ.Θ. 0+001,50 ΔΩ Υ.Θ. 

0+050,00».  

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηνλ θ. Σειέκαρν Παλαγησηάθν, Γξ. Πνιηηηθφ 

Μεραληθφ ηεο ηερληθήο εηαηξείαο «DENCO ύκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ.» ζηα πιαίζηα 

ηεο ππ. αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΣΠ / ΦΚ 06 / ΜΔ1 / ΟΙΚ2281 / 14 - 10 - 2011 εληνιήο 

αλάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ / Γ.Γ.Γ.Δ. / Δ.Τ.Γ.Δ. – Μ.Δ.Γ.Δ.  

 

3.2 Γεληθή πεξηγξαθή ηερληθώλ έξγσλ 

Ζ ζχλδεζε ησλ Παξαγιαχθησλ Αξηεξηψλ κε ην Ληκάλη πξαγκαηνπνηείηαη κε 

επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ αξηεξηψλ νη νπνίεο αλπςψλνληαη γηα λα γεθπξψζνπλ 

αληζφπεδα ηελ πθηζηάκελε ζηδεξνδξνκηθή Γξακκή Πάηξαο – Πχξγνπ, ζηε ζπλέρεηα 

θηλνχληαη δεμηφζηξνθα αξρίδνληαο λα ζπγθιίλνπλ θαη θαηαιήγνπλ λα θηλνχληαη 

παξάιιεια άλσζελ ηεο νδνχ Αθηήο Γπκαίσλ θαη ηεο κειινληηθήο δηπιήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Ζ εξπζξά κεηψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην χςνο ηνπ θπζηθνχ 

εδάθνπο νπφηε θαη ζπλδέεηαη κε ην νδηθφ δίθηπν ηνπ ιηκαληνχ (ρήκα 1).  

Ο Κιάδνο Γ εμππεξεηεί ηελ θίλεζε απφ ην Νέν Ληκάλη πξνο Πχξγν ή Πάηξα. 

Ο Κιάδνο Γ εμππεξεηεί ηελ θίλεζε απφ Πάηξα ή Πχξγν πξνο ηελ Δπξεία 

Παξάθακςε Παηξψλ. Οη θηλήζεηο πνπ εμππεξεηνχζαλ νη θιάδνη Α θαη Β ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ηζφπεδνπ θφκβνπ «Πεηξατθήο – Παηξατθήο» Ο 

Αληζφπεδνο Κφκβνο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ Παξαγιαχθησλ 

Αξηεξηψλ κε ην ιηκάλη θαη ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν ηεο Αθηήο Γπκαίσλ είλαη ηχπνπ 

ζηαπξνχ θαη κνξθήο κηζνχ ηξηθπιιηνχ.  

 

Σν έξγν απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ηερληθά έξγα ηα νπνία δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο κε αξκνχο:  

 

(i) Γέθπξα Γεμηάο Παξαγιαχθηαο Αξηεξίαο (ηερληθά Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5)  
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(ii) Γέθπξα Αξηζηεξήο Παξαγιαχθηαο Αξηεξίαο (ηερληθά Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Σ10)  
 

(iii) Γέθπξα Κιάδνπ Γ (ηερληθφ Σ17)  
 

(iv) Γέθπξα Κιάδνπ Γ (ηερληθά Σ15, Σ16)  
 

 
    (v) Δπέθηαζε Τθηζηάκελεο Γέθπξαο Αθηήο 
Γπκαίσλ  

 

  

    (vi) Σνίρνη Αληηζηήξημεο  
 

 

 

ρήκα 3.2 Γηάηαμε ηερληθώλ. 
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3.3 ΠΑΡΑΓΟΥΔ  

3.3.1 Τιηθά Καηαζθεπήο  

-Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα: 

Φνξέαο αλσδνκήο C35/45 

Μεζφβαζξα C30/37 

Αθξφβαζξα,Κεθαιφδεζκνη C20/25 

Πάζζαινη C20/25 

Πιάθεο πξφζβαζεο C20/25 

Σνίρνη αληηζηήξημεο, πηεξπγφηνηρνη C20/25 

Πεδνδξφκηα C35/45 

-Άνπιν ζθπξφδεκα:      Ρχζεσλ, πξνζηαζίαο κφλσζεο C12/15 

                                      Δμνκάιπλζεο C12/15  

-Υάιπβαο νπιηζκνχ γεληθά: Bst 500s  

 

3.3.2 Φνξηία  

 Ίδην βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 25.0 kN/m
3 

 

 Ίδην βάξνο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο 24.0 kN/m
3 

 

 Ίδην βάξνο αζθαιηηθψλ 24.0 kN/m
3 

 

 Ίδην βάξνο γαηψλ 20.0 kN/m
3 

 

  

-Κηλεηά θνξηία θαηά DIN-FB 101  

-Οκνηφκνξθε κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο +30.0ºC / -23.0ºC  

-Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (tu-to) +10.0ºC / -5.0ºC  

 

3.3.3 εηζκηθή Φόξηηζε  

-Εψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο ΗΗ (Α=0.24g)  
-Καηεγνξία εδάθνπο Γ (Σ1=0.2s, T2=0.8s)  
 πληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο γ=1.00  

 πληειεζηήο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο Γηακήθεο qx=2.25 Δγθάξζηνο 
qy=2.10 Καηαθφξπθνο qz=1.00  

 

3.3.4 Έδαθνο  

-Γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο πιηθψλ κεηαβαηηθνχ επηρψκαηνο θ=30
ν 

 
-πλνρή πιηθνχ κεηαβαηηθνχ επηρψκαηνο  c=0  

-Γσλία ηξηβήο γαηψλ – ηνηρψκαηνο απφ ζθπξφδεκα  δ=0
ν 

 

-Λνηπέο παξάκεηξνη εδάθνπο: χκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έθζεζε  
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3.3.5 Ολνκαζηηθέο επηθαιύςεηο νπιηζκώλ  
-Γεληθά  45mm  
-Δπηθάλεηεο ζθπξνδεηνχκελεο επί εδάθνπο  55mm  
-Πάζζαινη  100mm  
 

3.3.6 Καηεγνξίεο έθζεζεο ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο  
 Φνξέαο θαηαζηξψκαηνο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα C  

 Φνξέαο θαηαζηξψκαηνο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα D  
-Μεζφβαζξα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  D  

-ηνηρεία ζεκειίσζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  E  

 

3.3.7 Καλνληζκνί  
 DIN – Fachbericht  100: θπξφδεκα (ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηνλ Καλνληζκφ 

Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο)  

 DIN – Fachbericht 101: Γξάζεηο ζε γέθπξεο  

 DIN – Fachbericht 102: Γέθπξεο απφ ζθπξφδεκα  

 Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ DIN-Fachberichte ζηελ 

Διιάδα (ΤΠΔΥΩΓΔ Ηνχληνο 2007)  

 Οδεγίεο γηα ηελ αληηζεηζκηθή κειέηε γεθπξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε DIN-

FB 102, 103 104 (ΤΠΔΥΩΓΔ Ηνχληνο 2007)  

 ΔΑΚ 2000. Διιεληθφο αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο (Δ.Α.Κ. 2000, Τπ. 

Απφθαζε Γ17α/141/3/ΦΝ  2184B‟/20-12-1999  & Φ.Δ.Κ 781/18-06-2003), φπσο 

επίζεο θαη ην ΦΔΚ/ Β‟ 1154/12-8-2003 – Γ17α/115/9/ΦΝ 275  

 Οδεγίεο γηα ηε κειέηε ησλ νδηθψλ έξγσλ – (ΟΜΟΔ-Σερληθψλ Έξγσλ 

Οδνπνηίαο (Δξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ), 2003)  

 Οδεγίεο γηα ηε κειέηε γεθπξψλ κε ζεηζκηθή κφλσζε (Ηνχληνο 2007).  

 

3.4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ  

3.4.1 Γεληθή πεξηγξαθή αλσδνκήο  

Σν Σερληθφ Σ17 βξίζθεηαη ζηνλ Κιάδν Γ, κεηαμχ ηεο Υ.Θ. 0+052.36 θαη Υ.Θ. 

0+123.67 θαη έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 69.91m απφ αξκφ ζε αξκφ. Ο θνξέαο ηνπ 

Σερληθνχ Σ17 ρσξίδεηαη απφ ην ηερληθφ Σ15 κε αξκφ δηαζηνιήο ζηελ ζέζε ηνπ 

κεζνβάζξνπ Μ2.ΚΛ.Γ (ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηελ ζέζε ηνπ Μ3.ΚΛ.Γ) θαη απφ ην 

ηερληθφ Σ2 κε αξκφ δηαζηνιήο ζηελ ζέζε ηνπ κεζνβάζξνπ Μ5.ΚΛ.Γ (ην νπνίν 

ηαπηίδεηαη κε ηελ ζέζε ηνπ Μ8.Γ). Πξφθεηηαη γηα γέθπξα κε θνξέα θηβσηηνεηδνχο 

δηαηνκήο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ηξηψλ αλνηγκάησλ 16.33m+29.81m+21.21m, 
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κεηαβιεηνχ ζπλνιηθνχ πιάηνπο απφ 7.29m έσο 9.53m απφ ην νπνίν 1.63m 

θαηαιακβάλνληαη απφ ην αξηζηεξφ πεδνδξφκην, 1.03m απφ ην δεμηφ πεδνδξφκην, θαη 

ην ππφινηπν πιάηνο απφ ηελ επηθάλεηα θπθινθνξίαο κε κεηαβιεηφ πιάηνο απφ 

5.66m έσο 6.77m. Οξηδνληηνγξαθηθά ε ράξαμε ηεο νδνχ αθνινπζεί αξηζηεξφζηξνθε 

θακπχιε κε κεηαβιεηή αθηίλα θακππιφηεηαο κε ειάρηζηε ηηκή 80m. Μεθνηνκηθά ε 

νδφο αθνινπζεί παξαβνιηθή ράξαμε κε κεηαβιεηή θιίζε απφ αλνδηθή 5.5% έσο 

θαζνδηθή 0.5% πεξίπνπ.  

Ο θνξέαο ηνπ θαηαζηξψκαηνο απνηειείηαη απφ κνλνθχςειν θηβψηην χςνπο 

2.5m απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C35/45. Σν πιάηνο ηεο άλσ πιάθαο ζην ηππηθφ 

ηκήκα είλαη κεηαβιεηφ απφ 8.16 έσο 8.66 θαη αθνινπζεί ην κεηαβιεηφ πιάηνο ηεο 

νδνχ. Σν πιάηνο ηεο θάησ πιάθαο είλαη 4.0m. Σν πάρνο ηεο άλσ πιάθαο είλαη 0.30m 

ελψ ζηελ ζχλδεζε ηεο κε ηνπο θνξκνχο κνξθψλεηαη πάρπλζε κε κεηαβιεηφ πάρνο 

έσο 0.60m. Σν πάρνο ηεο θάησ πιάθαο είλαη 0.25m ελψ ζηελ ζχλδεζε ηεο κε ηνπο 

θνξκνχο κνξθψλεηαη πάρπλζε κε κεηαβιεηφ πάρνο απφ 0.25m έσο 0.45m. Οη 

θνξκνί έρνπλ ειάρηζην πάρνο 0.40m ελψ θνληά ζηηο ζηεξίμεηο κνξθψλνληαη 

παρχλζεηο κέρξη πάρνπο 0.8m. ηελ πεξηνρή ηνπ κεζνβάζξνπ Μ3.ΚΛ.Γ ν θνξέαο 

ηεο αλσδνκήο ηνπ Σερληθνχ Σ17 ζπλνξεχεη κε ηνλ αληίζηνηρν θνξέα ηνπ ηερληθνχ Σ15 

κε δηακήθε αξκφ. ηελ πεξηνρή απηή ην πιάηνο ηνπ θηβσηίνπ είλαη κεηαβιεηφ απφ 

7.06m έσο 8.16m κε αληίζηνηρε κεηαβνιή ηνπ πξνβφινπ ηνπ θηβσηίνπ πνπ είλαη 

πξνζθείκελνο πξνο ην ηερληθφ Σ15.  

Ο θνξέαο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ζηεξίδεηαη κέζσ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ 

ζηηο ζέζεηο αμφλσλ ζηήξημεο ηνπ κεζνβάζξνπ Μ2.ΚΛ.ΓΥ.Θ. 0+053.61 (2 εθέδξαλα) 

θαη ηνπ κεζνβάζξνπ Μ5.ΚΛ.ΓΥ.Θ. 0+122.36 (2 εθέδξαλα). ηηο ζέζεηο ησλ 

κεζνβάζξσλ Μ3.ΚΛ.Γ Υ.Θ. 0+069.97 θαη Μ4.ΚΛ.ΓΥ.Θ. 0+100.27 ν θνξέαο 

ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ην κεζφβαζξν. Δπηπιένλ ν θνξέαο ζηεξίδεηαη εγθαξζίσο 

ζηηο ζέζεηο ησλ κεζνβάζξσλ Μ2.ΚΛ.Γ θαη Μ5.ΚΛ.Γ κε θαηάιιεια εθέδξαλα 

δηαηκεηηθήο θιείδαο (shear key) ηα νπνία επηηξέπνπλ ειεχζεξε δηακήθε κεηαθίλεζε.  

 

3.4.2 Πεξηγξαθή κεζνβάζξσλ  

Σα κεζφβαζξα απνηεινχληαη απφ έλα ζηχιν θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C30/37. Σα κεζφβαζξα Μ3.ΚΛ.Γ θαη Μ4.ΚΛ.Γ ζπλδένληαη 

κνλνιηζηθά κε ηνλ θνξέα θαη έρνπλ νξζνγσληθή δηαηνκή κε δηαζηάζεηο 3.4m x 1.35m.  

Σα κεζφβαζξα Μ2.ΚΛ.Γ θαη Μ5.ΚΛ.Γ έρνπλ νξζνγσληθή δηαηνκή κε ην έλα 

άθξν εκηθπθιηθφ κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 2.5m x 2.5m. ηελ θνξπθή ησλ 

κεζνβάζξσλ Μ2.ΚΛ.Γ θαη Μ5.ΚΛ.Γ δηακνξθψλεηαη θεθαιή γηα ηελ έδξαζε ηνπ θνξέα 

κέζσ ησλ εθεδξάλσλ κε κεηαβιεηφ χςνο απφ 1.0m έσο 2.0m. Γηα ην κεζφβαζξν 
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Μ2.ΚΛ.Γ ην πιάηνο ηεο θεθαιήο θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε είλαη 4.0m θαη ην 

κήθνο ηεο θεθαιήο θαηά ηελ δηακήθε δηεχζπλζε είλαη 2.5m. Γηα ην κεζφβαζξν 

Μ5.ΚΛ.Γ ην πιάηνο ηεο θεθαιήο θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε είλαη 5.0m θαη ην 

κήθνο ηεο θεθαιήο θαηά ηελ δηακήθε δηεχζπλζε είλαη 2.5m.  

Σα κεζφβαζξα έρνπλ ζπλνιηθφ χςνο 4.98m γηα ην Μ2.ΚΛ.Γ, 5.54m γηα ην 

Μ3.ΚΛ.Γ, 7.08m γηα ην Μ4.ΚΛ.Γ θαη 7.80m γηα ην Μ5.ΚΛ.Γ.  

 

3.4.3 Πεξηγξαθή Θεκειίσζεο  

Ζ ζεκειίσζε ηνπ ηερληθνχ ζηηο ζέζεηο ησλ κεζνβάζξσλ Μ2.ΚΛ.Γ, Μ3.ΚΛ.Γ, 

Μ4.ΚΛ.Γ, Μ5.ΚΛ.Γ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαλλάβνπ παζζάισλ Φ1.20 απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25 νη νπνίνη ελψλνληαη ζηελ θεθαιή ηνπο κε 

θεθαιφδεζκνπο πάρνπο 2.0m απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25. Ζ δηάηαμε ησλ 

παζζάισλ, ην κήθνο ησλ παζζάισλ θαη νη δηαζηάζεηο θάηνςεο ησλ θεθαινδέζκσλ 

ζε θάζε ζέζε ζεκειίσζεο βάζξνπ έρνπλ σο εμήο:  
 

Μεζόβαζξν 

Γηάηαμε 
παζζάισλ 

(πιήζνο 
δηακήθσο x 

πιήζνο 
εγθαξζίσο) 

Μήθνο 
παζζάισλ 

Γηαζηάζεηο 
θάηνςεο 

θεθαιόδεζκνπ 
(κήθνο δηακήθσο 

x πιάηνο 
εγθαξζίσο) 

Μ2.ΚΛ.Γ 4 x 4 38.5m 13.2m x 13.2m 

Μ3.ΚΛ.Γ 4 x 3 41.0m 13.2m x 9.6m 

Μ4.ΚΛ.Γ 3 x 4 41.0m 9.6m x 13.2m 

Μ5.ΚΛ.Γ 3 x 6 38.5m 9.6 m x 20.4m 
 

Πίλαθαο 3.4.3. ηνηρεία ζεκειίσζεο κεζνβάζξσλ. 

 

Ζ ζεκειίσζε ηνπ βάζξνπ Μ2.ΚΛ.Γ είλαη θνηλή κε ηα Σερληθά Σ15 θαη Σ16 θαη ε 

ζεκειίσζε ηνπ βάζξνπ Μ5.ΚΛ.Γ (ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ην Μ8.Γ) είλαη θνηλή κε ηα 

Σερληθά Σ2 θαη Σ3. Οη παξαπάλσ πνζφηεηεο αλαθέξνληαη ζπλνιηθά γηα ηελ θνηλή 

ζεκειίσζε ησλ ηερληθψλ.  

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο 

ζεκειίσζεο γχξσ απφ ηνπο παζζάινπο ησλ βάζξσλ Μ2.ΚΛ.Γ, Μ3.ΚΛ.Γ, Μ4.ΚΛ.Γ, 

θαη Μ5.ΚΛ.Γ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή κειέηε ε θαηαζθεπή θαλλάβνπ 

ραιηθνπαζζάισλ Φ100 θαηάιιεινπ κήθνπο απφ θαηάιιειν ρνλδξφθνθθν πιηθφ πνπ 

επηηξέπεη ηελ ζηξάγγηζε. Κάησ απφ ηελ επηθάλεηα έδξαζεο ησλ θεθαινδέζκσλ ησλ 

βάζξσλ πξνβιέπεηαη ε δηάζηξσζε ζηξψζεο ραιίθσλ πάρνπο 0.30m, ίδησλ ηδηνηήησλ 

κε ην πιηθφ ησλ ραιηθνπαζζάισλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηξάγγηζεο. ηελ 
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δηεπηθάλεηα κεηαμχ ζηξψζεο ζηξάγγηζεο θαη επίρσζεο πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ.  

 

3.4.4 Αξκνί  

ηα άθξα ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπνζεηνχληαη αξκνί ζπζηνινδηαζηνιήο: ζην 

κεζφβαζξν Μ2.ΚΛ.Γ αξκφο ηχπνπ ALGAFLEX T200AS ή αλάινγνο, κε ηθαλφηεηα 

κεηαθίλεζεο ±100mm, ρσξίο πξνξχζκηζε θαη ζην κεζφβαζξν Μ5.ΚΛ.Γ αξκφο ηχπνπ 

ALGAFLEX T250AS ή αλάινγνο, κε ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ±125mm, ρσξίο 

πξνξχζκηζε. ηελ πεξηνρή ηεο γεηηλίαζεο κε ην Σερληθφ 16 θαη ην Σερληθφ 3 

ηνπνζεηείηαη αξκφο ηχπνπ ALGAFLEX AW100 ή αλάινγνο πξνζαλαηνιηζκέλνο θαηά 

ηελ δηακήθε δηεχζπλζε ηνπ ηερληθνχ. Ζ ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ παξαπάλσ αξκνχ 

είλαη ±50mm θαηά ηελ δηακήθε δηεχζπλζε ηνπ ηερληθνχ δειαδή εγθάξζηα πξνο ηνλ 

άμνλα ηνπ αξκνχ. Γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αξκψλ βιέπε ζρέδην ιεπηνκεξεηψλ ηεο 

κειέηεο.  

 

3.4.5 Δθέδξαλα  
Γηα ηελ έδξαζε ηνπ θνξέα ζηα βάζξα Μ2.ΚΛ.Γ θαη Μ5.ΚΛ.Γ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αγθπξνχκελα ειαζηνκεηαιιηθά νξζνγσληθά εθέδξαλα κε 

παξεκπφδηζε αλχςσζεο (anti-lifting) ηχπνπ ALGABLOC NB-AL 400x600/66 ή 

αλάινγνπ ηχπνπ. πλνιηθά ηνπνζεηνχληαη 4 εθέδξαλα, δπν ζην Μ2.ΚΛ.Γ θαη δπν ζην 

Μ5.ΚΛ.Γ. γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο βιέπε ζρέδην ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Ζ εγθάξζηα ζηήξημε ηνπ θνξέα ζηα βάζξα Μ2.ΚΛ.Γ θαη Μ5.ΚΛ.Γ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εθεδξάλσλ δηαηκεηηθήο θιείδαο (shear key) ηχπνπ FIP GU 

5000/200 ή αλάινγνπ ηχπνπ. πλνιηθά ηνπνζεηνχληαη 2 εθέδξαλα (έλα ζην Μ2.ΚΛ.Γ 

θαη έλα ζην Μ5.ΚΛ.Γ). Γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο βιέπε ζρέδην ιεπηνκεξεηψλ ηεο 

κειέηεο.  
 

3.4.6  Σειηθέο επεμεξγαζίεο επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο  
Σειηθέο επεμεξγαζίεο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο:  

• Όιεο νη νξαηέο επηθάλεηεο (θνξείο αλσδνκήο, βάζξα) δηακνξθψλνληαη 

κε επηθαλεηαθφ ηειείσκα ΣΤΠΟΤ Γ.  

• Όιεο νη αθαλείο επηθάλεηεο (ζεκειηψζεηο) θαη νη επηθάλεηεο πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε γαίεο, δηακνξθψλνληαη κε επηθαλεηαθφ ηειείσκα ΣΤΠΟΤ Α θαη 

κνλψλνληαη κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε.  

• ε φιεο ηηο νξαηέο επηθάλεηεο ησλ κεζνβάζξσλ ηνπνζεηείηαη 
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αληηξξππαληηθή επάιεηςε.  

 

3.4.7 Οδόζηξσκα  

Πξνβιέπνληαη ηξεηο ζηξψζεηο αζθαιηηθψλ ε αλψηεξε εθ ησλ νπνίσλ 

αληηνιηζζεξή, πάρνπο 4cm. Κάησ απφ ηηο ζηξψζεηο αζθαιηηθψλ γίλεηαη ζηεγάλσζε 

κε εηδηθή ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε. To ζπλνιηθφ πάρνο ησλ αζθαιηηθψλ είλαη ίζν κε 

14cm.  

 

3.4.8 Πεδνδξόκηα -ηεζαία αζθαιείαο  

Σα πεδνδξφκηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

C35/45. Σν ηκήκα ηνπ γείζνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ κέρξη ηελ άλσ ζηάζκε ηνπ θνξέα 

θαηαζηξψκαηνο ζθπξνδεηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ θνξέα. Σν εμσηεξηθφ (αξηζηεξφ) 

πεδνδξφκην έρεη πιάηνο 1.63m θαη ην εζσηεξηθφ (δεμηφ) 1.03m. Καηά κήθνο θαη ησλ 

δχν πεδνδξνκίσλ ηνπνζεηείηαη ζηεζαίν αζθαιείαο ηχπνπ ΣΔ-9 απφ ζθπξφδεκα 

C40/50. Καηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ δηακνξθψλνληαη αξκνί αλά πεξίπνπ 7.10m, 

κε εχξνο 0.02m.  

 

3.4.9  Φάζεηο θαηαζθεπήο  
Οη θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ ηερληθνχ πεξηιακβάλνπλ ελ γέλεη ηηο παξαθάησ 

θάζεηο:  

1.  Γεληθή εθζθαθή ζηελ πεξηνρή ηνπ ηερληθνχ κέρξη ηελ ζηάζκε 

εξγαζίαο.  

2.  Καηαζθεπή ραιηθνπαζζάισλ.  

3.  Καηαζθεπή ησλ θξεαηνπαζζάισλ.  

4.  Καηαζθεπή ζηξψζεο ζηξάγγηζεο θαη γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ.  

5.  Καηαζθεπή ησλ θεθαινδέζκσλ ζεκειίσζεο.  

6.  Καηαζθεπή ησλ κεζνβάζξσλ θαη ηεο θεθαιήο ηνπο.  

7.  Δπαλεπίρσζε θεθαινδέζκσλ  

8.  Καηαζθεπή ηνπ θνξέα ηεο αλσδνκήο επί ηθξηψκαηνο εδξαδφκελνπ επί 

ησλ ηειηθψλ εθεδξάλσλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θνξέα γίλεηαη ζε κία θάζε.  

9.  Καηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο.  

10. Καηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

Φάζεηο θαηαζθεπήο νη νπνίεο δελ αιιειεπηδξνχλ ε κία κε ηελ άιιε κπνξνχλ 

λα πινπνηνχληαη κε δηαθνξεηηθή ζεηξά απφ ηελ αλαγξαθφκελε.  
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3.5. ΓΔΧΛΟΓΙΚΔ – ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ 

 

3.5.1 Πεξηγξαθή εδάθνπο – ηνηρεία γεσηξήζεσλ  

Βιέπε γεσηερληθή έθζεζε ηνπ ηερληθνχ.  

 

3.5.2 εηζκηθή δηέγεξζε  

Σν έδαθνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηερληθνχ είλαη θαηεγνξίαο Γ ζχκθσλα κε ηελ 

γεσηερληθή έθζεζε.  

 

3.5.3 Οξηδόληηνο θαη θαηαθόξπθνο δείθηεο εδάθνπο  

Βιέπε γεσηερληθή έθζεζε ηνπ ηερληθνχ.  

 

3.5.4 Έιεγρνο ζεκειίσζεο  

Βιέπε γεσηερληθή έθζεζε ηνπ ηερληθνχ. 
 

3.6 ΣΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

3.6.1 ηαηηθή αλάιπζε  

Ζ αλάιπζε θαη δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θνξέα ηεο αλσδνκήο, ησλ κεζνβάζξσλ 

θαη ηεο ζεκειίσζεο γίλεηαη κε θαηάιιεια ρσξηθά πξνζνκνηψκαηα πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηα νπνία απνδίδνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηελ θαηαλνκή ησλ 

δπζθακςηψλ, ησλ καδψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ζηήξημεο.  

Ο θνξέαο ηεο αλσδνκήο θαη ηα κεζφβαζξα πξνζνκνηψλνληαη κε γξακκηθά 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία δνθνχ κε θαηάιιειε δηαθξηηνπνίεζε. ηηο ζέζεηο ησλ 

ζηεξίμεσλ ηνπ θαηαζηξψκαηνο ζηα κεζφβαζξα εηζάγνληαη ειαηήξηα θαηάιιειεο 

δπζθακςίαο ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ ηα πξνβιεπφκελα εθέδξαλα.  

Ζ ζεκειίσζε ησλ κεζφβαζξσλ αλαιχνληαη κε αλεμάξηεηα πξνζνκνηψκαηα 

φπνπ εηζάγνληαη σο θνξηίζεηο νη αληηδξάζεηο ησλ θνξκψλ ησλ κεζφβαζξσλ. Οη 

θεθαιφδεζκνη ησλ ζεκειηψζεσλ πξνζνκνηψλνληαη κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα 

ζηνηρεία θειχθνπο. Οη πάζζαινη ηεο ζεκειίσζεο πξνζνκνηψλνληαη κε γξακκηθά 

πεπεξαζκέλα ζηνηρεία δνθνχ εδξαδφκελα επί ζπλερνχο ειαζηηθήο ζηήξημεο ε νπνία 

απνδίδεη ηελ ελδνζηκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε ζπκθσλία κε ηελ γεσηερληθή αμηνιφγεζε.  

Ζ ζηαηηθή αλάιπζε γίλεηαη γεληθά κε ηε πιήξε δπζθακςία ησλ ζηνηρείσλ 

(δπζθακςία ζηαδίνπ Η). Γηα ηελ ζηαηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα 

SOFISTIK.  
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3.6.2 εηζκηθή αλάιπζε  

Ζ ζεηζκηθή αλάιπζε ηεο αλσδνκήο (θαηάζηξσκα θαη βάζξα) 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην παξαπάλσ πξνζνκνίσκα ζχκθσλα ηελ κέζνδν ηεο δπλακηθήο 

θαζκαηηθήο αλάιπζεο κε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ πνπ πξνβιέπεη ν ΔΑΚ 

2003 θαη νη «Οδεγίεο γηα ηελ Αληηζεηζκηθή Μειέηε Γεθπξψλ ζε πλδπαζκφ Με DIN-

FB» γηα ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ.  

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ βάζξσλ ζε θάκςε γίλεηαη κε ζεψξεζε ζπληειεζηή 

ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο q ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο κειέηεο, ελψ γηα ηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε ησλ βάζξσλ ζε ηέκλνπζα θαζψο θαη ηνπ θνξέα θαηαζηξψκαηνο 

γίλεηαη ζεψξεζε ζπληειεζηή ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο q=1.0. Ζ αλάιπζε γηα 

ζεηζκηθέο θνξηίζεηο γίλεηαη γεληθά κε ηε ξεγκαησκέλε δπζθακςία ησλ ζηνηρείσλ 

(δπζθακςία ζηαδίνπ ΗΗ) ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο γηα ηελ Αληηζεηζκηθή Μειέηε 

Γεθπξψλ ζε πλδπαζκφ Με DIN-FB – Παξάξηεκα Γ.  

Δθηφο απφ ηελ κάδα ηεο γέθπξαο ιακβάλεηαη ππφςε πξφζζεηε κάδα πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 20% ηνπ νκνηφκνξθνχ θνξηίνπ θπθινθνξίαο. Δμεηάδνληαη φιεο νη 

ηδηνκνξθέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ ζπλνιηθή απφθξηζε. Ζ επαιιειία 

ησλ επηπνλήζεσλ θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ ηδηνκνξθψλ γίλεηαη κε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ πιήξνπο ηεηξαγσληθήο επαιιειίαο (CQC).  

Με βάζε ηελ δπλακηθή ζεηζκηθή αλάιπζε γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

νπιηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο γέθπξαο θαη ν πξνζδηνξηζκφο αξκψλ θαη εθεδξάλσλ. 

Γηα ηελ ζεηζκηθή αλάιπζε ηεο ζεκειίσζεο ησλ κεζνβάζξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

αληηδξάζεηο ηεο αλσδνκήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ θαζψο θαη ε 

αδξάλεηα ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ηεο ζεκειίσζεο.  

Γηα ηελ ζεηζκηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα SOFISTIK.  
 

3.6.3 πλδπαζκνί θνξηίζεσλ.  

Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ ηερληθνχ, εθαξκφδεηαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ, φπσο 

απηνί νξίδνληαη ζηα DIN-FB 100, DIN-FB 101, DIN-FB 102 θαη ζηηο Οδεγίεο γηα ηελ 

αληηζεηζκηθή κειέηε γεθπξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε DIN-FB 102, 103 104.  

Οη πλδπαζκνί Φνξηίζεσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ γηα:  

• Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο  

• Οξηαθή Καηάζηαζε Λεηηνπξγίαο  
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3.6.3.1 Έιεγρνο ζε Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο (Θεκειηώδεηο 

ζπλδπαζκνί -Δθηόο εηζκνύ)  

Λακβάλεηαη ππφςε ν δπζκελέζηεξνο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο  

 

 

 

φπνπ:  

 

“+” ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...»  

 ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...»  
Gk,j είλαη κία κφληκε δξάζε  

P είλαη ε δξάζε πξνέληαζεο  
Qk,1 είλαη ε θχξηα κεηαβιεηή δξάζε  

Qk,i είλαη κία ζπλνδεπηηθή κεηαβιεηή δξάζε. Οη ζπληειεζηέο γG, γp, γQ 

ιακβάλνληαη φπσο απηνί νξίδνληαη ζην DIN-FB 101 πίλαθαο C.1 θαη νη ζπληειεζηέο 

ς0 ιακβάλνληαη φπσο απηνί νξίδνληαη ζην DIN-FB 101 πίλαθαο C.2.  

 

3.6.3.2 Έιεγρνο ζε Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο – εηζκόο  
 

Λακβάλεηαη ππφςε ν αθφινπζνο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ  
 

 

 

φπνπ:  

“+” ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...» 

  ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...»  

Gk,j είλαη κία κφληκε δξάζε P είλαη ε δξάζε πξνέληαζεο AEd είλαη ε ζεηζκηθή 

δξάζε Qk,i είλαη κία ζπλνδεπηηθή κεηαβιεηή δξάζε 

 Οη ζπληειεζηέο ς2 ιακβάλνληαη φπσο απηνί νξίδνληαη ζην DIN-FB 101 

πίλαθαο C.2.  
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3.6.3.3 Έιεγρνο ζε Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο – 

Σπρεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ  

Λακβάλεηαη ππφςε ν αθφινπζνο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ  
 

όπου:  

“+” ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...» 

  ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...»  

Gk,j είλαη κία κφληκε δξάζε  

P είλαη ε δξάζε πξνέληαζεο  

Ad είλαη ε ηπρεκαηηθή δξάζε  

Qk,1 είλαη ε θχξηα κεηαβιεηή δξάζε 

 Qk,i είλαη κία ζπλνδεπηηθή κεηαβιεηή δξάζε 

 Οη ζπληειεζηέο ς2 ιακβάλνληαη φπσο απηνί νξίδνληαη ζην DIN-FB 101 

πίλαθαο C.2.  

 

3.6.3.4 Έιεγρνο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο – πάληνο 

ζπλδπαζκόο  
 

Λακβάλεηαη ππφςε ν αθφινπζνο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ  

όπου:  

“+” ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...»  

 ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...» 

 Gk,j είλαη κία κφληκε δξάζε  

P είλαη ε δξάζε πξνέληαζεο 

 Qk,1 είλαη ε θχξηα κεηαβιεηή δξάζε 

 Qk,i είλαη κία ζπλνδεπηηθή κεηαβιεηή δξάζε  
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Οη ζπληειεζηέο ς0 ιακβάλνληαη φπσο απηνί νξίδνληαη ζην DIN-FB 101 

πίλαθαο C.2.  

 

3.6.3.5 Έιεγρνο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο – πρλόο 

ζπλδπαζκόο  

 
Λακβάλεηαη ππφςε ν αθφινπζνο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ  

  
φπνπ:  

“+” ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...» 

  ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...» 

 Gk,j είλαη κία κφληκε δξάζε 

 P είλαη ε δξάζε πξνέληαζεο 

 Qk,1 είλαη ε θχξηα κεηαβιεηή δξάζε  
 
Qk,i είλαη κία ζπλνδεπηηθή κεηαβιεηή δξάζε  
 
Οη ζπληειεζηέο ς1, ς2 ιακβάλνληαη φπσο απηνί νξίδνληαη ζην DIN-FB 101 

πίλαθαο C.2.  
 

3.6.3.6 Έιεγρνο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο – Οηνλεί -

Μόληκνο ζπλδπαζκόο  
 
 

Λακβάλεηαη ππφςε ν αθφινπζνο ζπλδπαζκφο δξάζεσλ  
 

 
 
φπνπ:  

 
“+” ππνδειψλεη «πξνο ζπλδπαζκφ κε...»  

 
 ππνδειψλεη «ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ηνπ...»  
 
Gk,j είλαη κία κφληκε δξάζε  
 

P είλαη ε δξάζε πξνέληαζεο  
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Qk,i είλαη κία ζπλνδεπηηθή κεηαβιεηή δξάζε  
 

Οη ζπληειεζηέο ς2 ιακβάλνληαη φπσο απηνί νξίδνληαη ζην DIN-FB 101 
πίλαθαο C.2.  

 

3.7 Έιεγρνη γηα νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο  

3.7.1 Έιεγρνο ζιηπηηθώλ ηάζεσλ ζην ζθπξόδεκα  

χκθσλα κε ην DIN-FB 102 θεθ. II §4.4.1.2 γηα ηνλ νηνλεί-κφληκν ζπλδπαζκφ 

δξάζεσλ ειέγρεηαη φηη ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0.45fck 

επηηξέπνληαο έηζη παξαδνρή γξακκηθνχ εξππζκνχ. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ζπλδπαζκφ δξάζεσλ ειέγρεηαη φηη ε ηάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 

0.60fck.  

 

3.7.2 Έιεγρνο ξεγκάησζεο  

Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ξεγκάησζεο ζχκθσλα κε ην DIN-FB 102 θεθ. II 

§4.4.0.3 πίλαθαο 4.118, κε ηα παξαθάησ φξηα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία απαίηεζεο 

θάζε ζηνηρείνπ:  

 
• Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο απαίηεζεο Δ: εχξνο ξσγκήο 0.3mm ππφ ηνλ 

νηνλεί-κφληκν ζπλδπαζκφ δξάζεσλ.  

• Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο απαίηεζεο D: εχξνο ξσγκήο 0.2mm ππφ ηνλ 
ζπρλφ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ.  
 

3.7.3 Έιεγρνο εθειθπζηηθώλ ηάζεσλ ζηνλ ράιπβα ραιαξνύ 

νπιηζκνύ  

χκθσλα κε ην DIN-FB 102 θεθ. II §4.4.1.3 ππφ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ζπλδπαζκφ δξάζεσλ ειέγρεηαη φηη ε εθειθπζηηθή ηάζε ζηνλ ραιαξφ νπιηζκφ δελ 

ππεξβαίλεη ηελ ηηκή  
0.8fyk = 400MPa.  
 

3.8 Έιεγρνη γηα νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο  
Πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο ζε αμνληθή, 

θακπηηθή θαη δηαηκεηηθή θαηαπφλεζε ζχκθσλα κε ην DIN – FB 102. 
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3.9 ΑΝΑΛΤΗ ΦΟΡΔΑ ΑΝΧΓΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΡΧΝ 

3.9.1 Πξνζνκνίσκα  

Ο θνξέαο αλσδνκήο πξνζνκνηψλεηαη κε γξακκηθά ζηνηρεία δνθνχ. ε θάζε 

ζηνηρείν δνθνχ ιακβάλνληαη νη ηδηφηεηεο ηεο αληίζηνηρεο δηαηνκήο. Σα 

ειαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα πξνζνκνηψλνληαη κε θαηάιιεια ειαηήξηα. Σα ζηνηρεία 

θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο ηνπ θνξέα νκαδνπνηνχληαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (Πίλαθαο 2). Ζ γεσκεηξία ηνπ πξνζνκνηψκαηνο ηνπ θνξέα αλσδνκήο 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2.  
 

Πίλαθαο 3.9.1. Δλόηεηεο ζηνηρείσλ θνξέα (groups).  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ GROUP 

ΦΟΡΔΑ ΚΑΣΑΣΡΩΜΑΣΟ  11  

ΚΟΡΜΟ ΜΔΟΒΑΘΡΩΝ  1 έσο 4  

ΚΔΦΑΛΖ ΜΔΟΒΑΘΡΩΝ  51 θαη 54  

ΔΦΔΓΡΑΝΑ  21 θαη 24  
31 θαη 34 
 41 θαη 44  

 

 
ρήκα 3.9.1. Πξνζνκνίσκα θνξέα αλσδνκήο. 

 

3.9.2 Βαζηθέο θνξηίζεηο  

Όιεο νη θνξηίζεηο θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηα DIN-FB 100, 

DIN-FB 101 θαη DIN-FB 102 γηα ηνπο ζηαηηθνχο ζπλδπαζκνί θαη απφ ηηο Οδεγίεο γηα 

ηελ αληηζεηζκηθή κειέηε γεθπξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε DIN-FB 102, 103 104 γηα ηνπο 

ζπλδπαζκνχο κε ζεηζκφ.  



37 
 

3.9.2.1 Ίδην Βάξνο Φνξέα, G0  

Τπνινγίδεηαη εζσηεξηθά απφ ην πξφγξακκα αλάιπζεο κε βάζε ηηο δηαηνκέο 

ησλ κειψλ, πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ην εηδηθφ βάξνο ηνπ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο: γΒ = 25.0 ΚΝ/m
3 

 
 

3.9.2.2 Πξόζζεηα Μόληκα Φνξηία, G1  

Ωο πξφζζεηα κφληκα θνξηία ιακβάλνληαη ηα θνξηία θαηαζηξψκαηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νη αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ειάρηζηνπ πάρνπο 14cm, ην ζθπξφδεκα 

ξχζεσλ ή δηακφξθσζεο επηθιίζεσλ εθφζνλ ππάξρεη, ην θνξηίν ησλ πεδνδξνκίσλ 

θαη ην θνξηίν ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο.  
 

3.9.2.3 Κηλεηά Φνξηία, L  

Οη νλνκαζηηθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ Πίλαθα 4.1 

§4.2.3. ηνπ DIN-FB 101. Ωο ζπκβαηηθφ πιάηνο νδνζηξψκαηνο w κέζα ζην νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη νη ισξίδεο θπθινθνξίαο ιακβάλεηαη επί ην δπζκελέζηεξν ε απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθξάηεζεο ησλ νρεκάησλ. Γηα ζπκβαηηθφ πιάηνο 

νδνζηξψκαηνο w > 6.0m ηνπνζεηνχληαη n1=int(w/3) ισξίδεο θπθινθνξίαο κε πιάηνο 

νλνκαζηηθήο ισξίδαο 3.0m θαη πιάηνο ελαπνκέλνπζαο επηθάλεηαο w-n1x3.0m.  

 

Οη ηηκέο ησλ θνξηίσλ ησλ πξφηππσλ θνξηίζεσλ θηλεηψλ ιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε  
                                                          
                                         2x120kN 2x120kN  

 
 

ρήκα 3.9.2.3 Δμεηαδόκελεο ζέζεηο θαηά πιάηνο ηεο γέθπξαο.  

 

ην DIN-FB 101. Δμεηάδνληαη δχν πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ησλ 

ισξίδσλ θπθινθνξίαο θαηά πιάηνο ηεο γέθπξαο φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.  
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Οη πεξηβάιινπζεο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ππνινγίδνληαη απηφκαηα απφ ην 

πξφγξακκα κέζσ δπζκελνχο θφξηηζεο ησλ γξακκψλ επηξξνήο ησλ κειψλ ηνπ 

θνξέα ηφζν ζηελ δηακήθε φζν θαη ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε (θαηά αληηζηνηρία κε ηηο 

επηθάλεηεο επηξξνήο επηθαλεηαθψλ θνξέσλ). ηηο θνξηίζεηο απηέο έρεη ιεθζεί ππφςε 

θαη ε επηξξνή ηνπ θνξηίνπ ηξνρνπέδεζεο.  
 

3.9.2.4 Οκνηόκνξθε αύμεζε ζεξκνθξαζίαο [ΓΣN]  

χκθσλα κε ην DIN-FB 101 θεθ V §6.3.1.3 θαη ηηο «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλνληζκψλ DIN-Fachberichte ζηελ Διιάδα», γηα ηχπν θαηαζηξψκαηνο 3 

(ζθπξφδεκα), θαη Tmax=+45
ν

C είλαη Te,max = Tmax=+45.0
ν

C. Γηα Σ0 = 15
ν

C πξνθχπηεη 

ηηκή νκνηφκνξθεο αχμεζεο ζεξκνθξαζίαο ΓTN,exp = Te,max - T0 = +30.0
ν

C  
 

3.9.2.5 Οκνηόκνξθε κείσζε ζεξκνθξαζίαο [ΓΣN]  

χκθσλα κε ην DIN-FB 101 θεθ V §6.3.1.3 θαη ηηο «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλνληζκψλ DIN-Fachberichte ζηελ Διιάδα», γηα ηχπν θαηαζηξψκαηνο 3 

(ζθπξφδεκα), θαη Tmin=-15
ν

C είλαη Te,min = Tmin +7
ν

C = -8.0
ν

C Γηα Σ0 = 15
ν

C πξνθχπηεη 

ηηκή νκνηφκνξθεο κείσζεο ζεξκνθξαζίαο ΓTN,con = T0 – Te,min = -23.0
ν

C  
 

3.9.2.6 Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλσδνκήο – άλσ παξεηά 

ζεξκόηεξε ηεο θάησ [ΓΣM]  

χκθσλα κε ην DIN-FB 101 θεθ V §6.3.1.4 γηα ηχπν θαηαζηξψκαηνο 

θηβσηηνεηδνχο δηαηνκήο απφ ζθπξφδεκα: Άλσ παξεηά ζεξκφηεξε ηεο θάησ θαηά 

ΓΣΜ,heat = 10
ν

C  
 

3.9.2.7 Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλσδνκήο – θάησ παξεηά 

ζεξκόηεξε ηεο άλσ [ΓΣM]  

χκθσλα κε ην DIN-FB 101 θεθ V §6.3.1.4 γηα ηχπν θαηαζηξψκαηνο 

θηβσηηνεηδνχο δηαηνκήο απφ ζθπξφδεκα: Κάησ παξεηά ζεξκφηεξε ηεο άλσ θαηά 

ΓΣΜ,cool = 5
ν

C  
 

3.9.2.8 Οκνηόκνξθε αύμεζε ζεξκνθξαζίαο γηα εθέδξαλα θαη 

αξκνύο [ΓTN]  

χκθσλα κε ην DIN-FB 101 θεθ V §6.3.1.3.3(4) ε ηηκή ηεο ΓTN,exp 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 20
ν

C θαη γίλεηαη ίζε κε +50.0
ν

C. Ζ θφξηηζε απηή εηζάγεηαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ ζέζε ησλ αξκψλ ζπζηνινδηαζηνιήο θαη 
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ησλ εθεδξάλσλ.  
 

3.9.2.9 Οκνηόκνξθε κείσζε ζεξκνθξαζίαο γηα εθέδξαλα θαη 

αξκνύο, ΓTN  

χκθσλα κε ην DIN-FB 101 θεθ V §6.3.1.3.3(4) ε ηηκή ηεο ΓTN,con 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 20
ν

C θαη γίλεηαη ίζε κε -43.0
ν

C. Ζ θφξηηζε απηή εηζάγεηαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ ζέζε ησλ αξκψλ ζπζηνινδηαζηνιήο θαη 

ησλ εθεδξάλσλ.  
 

3.9.2.10 πλδπαζκόο νκνηόκνξθεο κεηαβνιήο ζεξκνθξαζίαο 

θαη δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο [T]  

χκθσλα κε ην DIN-FB 101 θεθ V §6.3.1.5(1) εμεηάδνληαη νη παξαθάησ 

ζπλδπαζκνί νκνηφκνξθεο κεηαβνιήο ζεξκνθξαζίαο ΓΣN θαη δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο 

ΓΣM  

 

ΓΣN+0.75xΓΣM  

0.35xΓΣN+ΓΣM  

 

3.9.2.11 Γηαθνξηθέο ππνρσξήζεηο ζηεξίμεσλ [PS]  

Λακβάλεηαη θαηαθφξπθε βχζηζε 20mm ζηελ ζέζε ζηήξημεο ζε θάζε 

αθξφβαζξν θαη ζηελ βάζε θάζε κεζνβάζξνπ. Λακβάλεηαη ππφςε ππνρψξεζε 

νπνηαζδήπνηε ζηήξημεο εάλ απηή δίλεη δπζκελή απνηειέζκαηα.  

 

3.9.2.12 Φνξηία από άλεκν [W]  

Ζ ηηκέο ηεο αλεκνπίεζεο pwk ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην DIN-FB 101 

παξάξηεκα N θαη ηηο Οδεγίεο Γηα Σελ Δθαξκνγή Σσλ Καλνληζκψλ Din-Fachberichte 

ηελ Διιάδα. Λακβάλεηαη βαζηθή ηηκή ηαρχηεηαο αλέκνπ 33m/s θαη θαηεγνξία 

εδάθνπο 0 (παξαζαιάζζηα δψλε).  
 

3.9.2.13 Σξνρνπέδεζε [BR]  
Λακβάλεηαη θνξηίν ηξνρνπέδεζεο ζχκθσλα κε DIN-FB 101, θεθ. IV §4.4.1.  

εκεηψλεηαη φηη ην θνξηίν ηξνρνπέδεζεο έρεη ελζσκαησζεί ζηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ θνξηίζεσλ απφ θηλεηφ θνξηίν.  



40 
 

3.9.2.14 Δξππζκόο θαη ζπζηνιή μήξαλζεο [CS]  

Λακβάλεηαη ε επίδξαζε ηεο ζπζηνιήο μήξαλζεο θαη ηνπ εξππζκνχ έσο ρξφλν 

άπεηξν. Ο εξππζκφο θαη ε ζπζηνιή μήξαλζεο ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά σο 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ην DIN-FB 102 γηα θάζε ζηνηρείν ηεο 

θαηαζθεπήο κε βάζε ην ελεξγφ πάρνο ηνπ (deff=2A/u, φπνπ Α ην εκβαδφλ ηεο 

δηαηνκήο θαη u ην αλάπηπγκα ηεο εθηεζεηκέλεο επηθάλεηαο ζε μήξαλζε ιακβάλνληαο 

ηελ κηζή εμσηεξηθή πεξίκεηξν θαη νιφθιεξε ηελ εμσηεξηθή). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

εξππζηηθνχ ζπληειεζηή ιακβάλνληαη αθφκα ππφςε ε κέζε ζρεηηθή αηκνζθαηξηθή 

πγξαζία (R=70%), ε ελεξγφο ειηθία ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ επηβνιή ηεο ηάζεο t0, 

θαη ε κέζε ζεξκνθξαζία Σ=20
0

 C.  
 

3.10 Φνξηίζεηο ζεηζκνύ  

3.10.1 εηζκόο ζρεδηαζκνύ (ΔQ)  

Ζ ζεηζκηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη φπσο αλαθέξζεθε ζηηο παξαγξάθνπο 

5.2 θαη 5.3. Ζ ρσξηθή επαιιειία ησλ ηξηψλ δηεπζχλζεσλ ηεο ζεηζκηθήο δξάζεο 

ιακβάλεηαη ππφςε ζχκθσλα κε ηηο «Οδεγίεο γηα ηελ αληηζεηζκηθή κειέηε γεθπξψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε DIN-FB 102, 103 104»:   Δi ± 0.30xEj ± 0.30xEk  

 

3.11 Τπνινγηδόκελεο θνξηίζεηο  

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θνξέα ζην ηειηθφ ζχζηεκα κε ηελ θαηάιιειε δηαηνκή 

πξνθχπηνπλ νη εμήο πεξηβάιινπζεο θνξηίζεσλ:  
 

Πίλαθαο 3.11 Φνξηίζεηο αλσδνκήο. 

Φνξηίζεηο (LCs) Πεξηγξαθή 

8001 Μφληκα θνξηία ζην ηειηθφ ζχζηεκα 

Φνξηίζεηο (LCs) Πεξηγξαθή 

8002 
Πξφζζεηα κφληκα θνξηία ζην ηειηθφ 
ζχζηεκα 

8005 Δπηξξνή ζπζηνιήο μήξαλζεο, εξππζκνχ 
θαη ρξφλησλ απσιεηψλ ηεο πξνέληαζεο 
ζε ρξφλν άπεηξν 

911~912, 921~922, 931~932 

Έιεγρνη θαηαζηξψκαηνο ζε θαηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο -νησλεί κφληκνο ζπλδπαζκφο 
-ζπρλφο ζπλδπαζκφο -ραξαθηεξηζηηθφο 
ζπλδπαζκφο 

  

8701~8714 
Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ κεγεζψλ 
νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο 

8301~8314 Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ κεγεζψλ 
νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο – 
ραξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο 

8401~8414 Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ κεγεζψλ 
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νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο – 
ζπρλφο ζπλδπαζκφο 

8501~8514 Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ κεγεζψλ 
νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο – νησλεί 
κφληκνο ζπλδπαζκφο 

  
3000~3098 Ηδηνκνξθέο θνξέα (αλάιπζε άλσ νξίνπ) 

3101~3108 Φαζκαηηθή αλάιπζε άλσ νξίνπ γηα ηνλ 
ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ζηελ δηεχζπλζε Υ 

3201~3208 Φαζκαηηθή αλάιπζε άλσ νξίνπ γηα ηνλ 
ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ζηελ δηεχζπλζε Τ 

3301~3308 Φαζκαηηθή αλάιπζε άλσ νξίνπ γηα ηνλ 
ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ζηελ δηεχζπλζε Ε 

  
3500~3598 Ηδηνκνξθέο θνξέα (αλάιπζε θάησ νξίνπ) 

3151~3158 Φαζκαηηθή αλάιπζε θάησ νξίνπ γηα ηνλ 
ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ζηελ δηεχζπλζε Υ 

3251~3258 Φαζκαηηθή αλάιπζε θάησ νξίνπ γηα ηνλ 
ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ζηελ δηεχζπλζε Τ 

3351~3358 
Φαζκαηηθή αλάιπζε θάησ νξίνπ γηα ηνλ 
ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ ζηελ 

 

Φνξηίζεηο (LCs) Πεξηγξαθή 

 δηεχζπλζε Ε 

  
9001~9012 εηζκηθφο ζπλδπαζκφο γηα 

δηαζηαζηνιφγεζε βάζξσλ ζε θάκςε 
(ζπληειεζηήο q ζχκθσλα κε ηηο 
παξαδνρέο ηεο κειέηεο) 

9051~9062 εηζκηθφο ζπλδπαζκφο γηα 
δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θνξέα ζε θάκςε, 
δηάηκεζε θαη ησλ βάζξσλ ζε θάκςε 
(q=1.0) 

9121~9122 εηζκηθφο ζπλδπαζκφο γηα 
δηαζηαζηνιφγεζε κεηαθηλήζεσλ 
εθεδξάλσλ (θάησ νξίνπ) 

9131~9132 
9141~9142 

εηζκηθφο ζπλδπαζκφο γηα 
δηαζηαζηνιφγεζε δπλάκεσλ εθεδξάλσλ 
(άλσ νξίνπ) 

 

3.12 Έιεγρνη δηαηνκώλ  

Πξαγκαηνπνηνχληαη νη έιεγρνη δηαηνκψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα 

κε ηηο παξαγξάθνπο 5.1 έσο 5.6 ηνπ παξφληνο.  
 

3.13 ΑΝΑΛΤΗ ΘΔΜΔΛΙΩΗ ΜΔΟΒΑΘΡΩΝ  

3.13.1 Πξνζνκνίσκα  

Ο θεθαιφδεζκνο ηεο ζεκειίσζεο ησλ κεζφβαζξσλ πξνζνκνηψλνληαη κε 
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επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία θειχθνπο ελψ νη πάζζαινη κε γξακκηθά ζηνηρεία 

δνθνχ. Σα ζηνηρεία θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο ηεο ζεκειίσζεο νκαδνπνηνχληαη φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ γεσκεηξία ηνπ πξνζνκνηψκαηνο ηεο ζεκειίσζεο 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.  
 

Πίλαθαο 3.13.1 Δλόηεηεο ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο κεζνβάζξνπ (groups).  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  GROUP 

ΔΛΑΣΖΡΗΑ ΑΗΥΜΖ ΠΑΑΛΩΝ 0 

ΚΔΦΑΛΟΓΔΜΟ 1 

ΑΚΑΜΠΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΔΦΑΛΟΓΔΜΟΤ 2 

ΠΑΑΛΟΗ 3 

 

 

 
ρήκα 3.13.1 Πξνζνκνίσκα ζεκειίσζεο κεζνβάζξνπ.  

 

3.13.2 Βαζηθέο θνξηίζεηο  

3.13.2.1 Ίδην βάξνο (LC 1)  
Λακβάλεηαη ην ίδην βάξνο ηνπ θεθαιφδεζκνπ.  

 

3.13.2.2 Ίδην βάξνο επίρσζεο (LC 1)  
Λακβάλεηαη ην ίδην βάξνο ηεο επίρσζεο επάλσ ζηνλ θεθαιφδεζκν.  
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3.13.2.3 Αδξαλεηαθή δύλακε θεθαιόδεζκνπ (LCs 11, 12 θαη 

13)  
Λακβάλεηαη αδξαλεηαθή δχλακε ηνπ θεθαιφδεζκνπ ζηηο δηεπζχλζεηο Υ, Τ θαη 

Ε. Rd(t) 

 

Αλνηγκέλε ζεηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο α = 
Rd(t)

𝑔
 = 0.24  

 
πληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο: γi = 1.0. 
 
 Οη αδξαλεηαθέο δπλάκεηο είλαη ίζεο κε ηελ κάδα ηνπ θνξέα / ρψκαηνο 

πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηνλ ζεηζκηθφ ζπληειεζηή α.  

 

3.13.2.4 Αδξαλεηαθή δύλακε επίρσζεο (LCs 21, 22 θαη 23)  

Λακβάλεηαη αδξαλεηαθή δχλακε ηεο επίρσζεο ηνπ θεθαιφδεζκνπ ζηηο 

δηεπζχλζεηο Υ, Τ θαη Ε.  

 

Αλνηγκέλε ζεηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο α = 
Rd(t)

𝑔
 = 0.24  

 
πληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο: γi = 1.0. 
 
Οη αδξαλεηαθέο δπλάκεηο είλαη ίζεο κε ηελ κάδα ηνπ θνξέα / ρψκαηνο 

πνιιαπιαζηαζκέλε επί ηνλ ζεηζκηθφ ζπληειεζηή α.  
 

3.13.2.5 Φνξηία από ηελ αλσδνκή γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο – νηνλεί κόληκνο ζπλδπαζκόο (LC 101~112)  

Λακβάλνληαη ε θφξηηζε απφ ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

βάζε ηνπ κεζνβάζξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπλδπαζκφ θνξηίζεσλ ηεο αλσδνκήο ζε 

νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.  

 

3.13.2.6 Φνξηία από αλσδνκή γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο – ραξαθηεξηζηηθόο ζπλδπαζκόο (LC 401~412)  

Λακβάλνληαη θφξηηζε απφ ηελ ζπληζηακέλε ησλ εθεδξάλσλ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηνλ ζπλδπαζκφ θνξηίζεσλ ηεο αλσδνκήο ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο –νησλεί 

κφληκνο ζπλδπαζκφο  
 

3.13.2.7 Φνξηία από ηελ αλσδνκή γηα ηελ νξηαθή θαηάζηαζε 

αζηνρίαο (LC 201~212)  

Λακβάλνληαη ε θφξηηζε απφ ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

βάζε ηνπ κεζνβάζξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπλδπαζκφ θνξηίζεσλ ηεο αλσδνκήο ζε 
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νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο.  
 

3.13.2.8 Φνξηία από ηελ αλσδνκή γηα ηνλ ζεηζκηθό 

ζπλδπαζκό κε q=1.0 (LC 301~312)  

Λακβάλνληαη ε θφξηηζε απφ ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

βάζε ηνπ κεζνβάζξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζεηζκηθφ ζπλδπαζκφ θνξηίζεσλ ηεο 

αλσδνκήο (ειαζηηθά κεγέζε q=1.0).  
 

3.13.2.9 Φνξηία από ηελ αλσδνκή γηα ηα ηθαλνηηθά κεγέζε ηνπ 

ζεηζκηθνύ ζπλδπαζκνύ (LC 501~512)  

Λακβάλνληαη ε θφξηηζε απφ ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

βάζε ηνπ κεζνβάζξνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζεηζκηθά κεγέζε ηεο αλσδνκήο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ κε q ζχκθσλα κε ηηο παξαδνρέο ηεο κειέηεο.  
 

3.14 πλδπαζκνί θνξηίζεσλ  

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θνξέα ζην ηειηθφ ζχζηεκα κε ηελ θαηάιιειε δηαηνκή 

πξνθχπηνπλ νη εμήο πεξηβάιινπζεο θνξηίζεσλ γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ:  
 
 

Πίλαθαο 5. πλδπαζκνί θνξηίζεσλ ζεκειίσζεο κεζνβάζξνπ. 

 

Φνξηίζεηο (LCs) Πεξηγξαθή 

1201~1212 θαη 
1101~1116 

Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ 
κεγεζψλ νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο 

– νηνλεί κφληκνο ζπλδπαζκφο 

2201~2212 θαη 
2101~2116 

Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ 
κεγεζψλ νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο 

3201~3212 θαη 
3101~3116 

Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ 
κεγεζψλ νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο -

εηζκηθφο ζπλδπαζκφο (ζεηζκφο 
ζρεδηαζκνχ κε q=1.0). 

4001~4002 Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ 
κεγεζψλ νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο 

– ραξαθηεξηζηηθφο ζπλδπαζκφο 
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4201~4212 θαη 
4101~4116 

Πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ 
κεγεζψλ νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο -

εηζκηθφο ζπλδπαζκφο (ζεηζκφο 
ζρεδηαζκνχ κε q ζχκθσλα κε ηηο 

παξαδνρέο ηεο κειέηεο). 

 

ηηο παξαπάλσ θνξηίζεηο νη x201 έσο x212 αληηζηνηρνχλ ζε πεξηβάιινπζεο 

εληαηηθψλ κεγεζψλ ζηνηρείσλ δνθνχ. Οη x101 έσο x116 αληηζηνηρνχλ ζε 

πεξηβάιινπζεο εληαηηθψλ κεγεζψλ επηθαλεηαθψλ ζηνηρείσλ θειχθνπο.  
 

3.15 Έιεγρνη δηαηνκώλ  

Πξαγκαηνπνηνχληαη νη έιεγρνη δηαηνκψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα 

κε ηηο παξαγξάθνπο 5.1 έσο 5.6 ηνπ παξφληνο.  
  



46 
 

3.16 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 

 

3.16.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ  

                  

3.16.1.1 Γεληθέο εθζθαθέο απν ζηάζκε 
θπζηθνύ εδάθνπο 

    
      

      φγθνο       φγθνο   
κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ 

  
 1620 

m
3
 

    1620 
m

m
3
 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ 

  
 1410 

m
3
 

    1410 
m

m
3
 

                  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΔΚΚΑΦΧΝ:   3030          m
3
 

Δπαλεπίρσζε 
 

  
 

          
κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ 

D10-13.2*9.6*2-

4.59*1.07=  1362 
m

3
 

    1362 
m

m
3
 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ 

D11-13.2*9.6*2-
4.59*0.5= 1154 

m
3
 

    1154 
m

m
3
 

                  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΔΠΑΝΔΠΙΥΧΗ:   2516 m
3
 

3.16.1.2 
Φξεαηνπάζζα
ινο Φ1.20               

  

 
πιήζνο δηάκεηξνο κήθνο ζπλνι. φγθνο 

ζπλνιηθφ κήθνο 

κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ 

 
12 1,2 41 556,4 

m
m

3
 492,0    m 

m 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ 

 
12 1,2 41 556,4 

m
m

3
 492,0    m 

m 

  
 

  
1112,9 

m
m

3
   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΠΑΑΛΧΝ:   984,0    m m 

3.16.1.3 
Υαιηθνπάζζα
ινο Φ1.00 

        

  

    

 
 

πιήζνο δηάκεηξνο κήθνο ζπλνι. φγθνο ζπλνιηθφ κήθνο 

κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ  

76 1,0 12,0 
716,3 

m
m

3
 

912   m m 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ  

83 1,0 12,0 
782,3 

m
m

3
 

996   m m 

     
1498,5 

m
m

3
 

  ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΠΑΑΛΧΝ: 
 

1908    m m 

3.16.1.4 ηξώζε ακκνράιηθνπ κε 
ηδηόηεηεο ζηξαγγηζηεξίνπ 

          

 
 πιάηνο κήθνο πάρνο 

 
 φγθνο  

κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ  

       19,2 20,3 0,3 

  
117,0 

m
m

3
 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ  

        22,8 19,2 0,3 

  
131,6 

m
m

3
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΣΡΧΗ ΑΜΜΟΥΑΛΙΚΟΤ ΜΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
ΣΡΑΓΓΙΣΗΡΙΟΤ   248,6 

m
m

3
 

3.16.1.5 Γεσύθαζκα 
δηαρσξηζκνύ πιηθώλ 

            

    πιάηνο κήθνο       επηθάλεηα   

κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ 

  19,5 20,6   
    402,1 

m
m

2
 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ 

  23,1 19,5   
    451,3 

m
m

2
 

                  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΓΔΧΤΦΑΜΑΣΟ ΓΙΑΥΧΡΙΜΟΤ ΤΛΙΚΧΝ 
  853,4 

m
m

2
 

3.16.2 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ   
θπξόδεκα C12/15 άνπιν, 
εμνκαιπληηθώλ ζηξώζεσλ           

      επηθάλεηα πάρνο     φγθνο   

ζηξψζε θαζαξηφηεηαο 
κεζφβαζξν Μ3.ΚΛ.Γ 136 0,1     13,6 

m
m

3
 

ζηξψζε θαζαξηφηεηαο 
κεζφβαζξν Μ4.ΚΛ.Γ 136 0,1     13,6 

m
m

3
 

                  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ:   27,2    m
3
 

3
 

                  

θπξόδεκα C20/25 
νπιηζκέλν  

 
 

      

    

    κήθνο πιάηνο πάρνο 
 

      
θεθαιφδεζκνο 
κεζνβάζξνπ 
Μ3.ΚΛ.Γ 13,2 9,6 2 

 
  253,4 

m

m
3
 

θεθαιφδεζκνο 
κεζνβάζξνπ 
Μ4.ΚΛ.Γ 9,6 13,2 2 

 
  253,4 

m

m
3
 

ΣΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΣΩΝ ΠΑΑΛΩΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΩΝ 
ΦΡΔΑΣΟΠΑΑΛΩΝ 

 
 

  
ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ:   506,9 m

3
 

θπξόδεκα C30/37 
νπιηζκέλν         

    

    
  

χςνο (m) εκβαδφλ 
δηαηνκήο 

(m
2
) 

 
φγθνο 

 

θνξκφο 
κεζφβαζξνπ 
Μ2.ΚΛ.Γ 

  
2,98 5,58 

 
16,6 

m

m
3
 

θνξκφο 
κεζφβαζξνπ 
Μ3.ΚΛ.Γ 

  
5,54 4,59 

 
25,4 

m

m
3
 

θνξκφο 
κεζφβαζξνπ 
Μ4.ΚΛ.Γ 

  
7,08 4,59 

 
32,5 

m

m
3
 

θνξκφο 
κεζφβαζξνπ 
Μ5.ΚΛ.Γ 

  
5,8 6,83 

 
39,6 

m

m
3
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κήθνο (m) εκβαδφλ 
εγθάξζηαο 
ηνκήο (m

2
) 

 
φγθνο 

  

θεθαιή 
κεζνβάζξνπ 
Μ2.ΚΛ.Γ 

  
2 7,25 

 
14,5 

m

m
3
 

θεθαιή 
κεζνβάζξνπ 
Μ5.ΚΛ.Γ 

  
2 8,99 

 
18,0 

m

m
3
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ:   146,6   m
3
 

3
 

θπξόδεκα C35/45 
νπιηζκέλν        

    

  

ζπλ. 
επηθάλεηα κήθνο 

    
 

αξηζηεξφ 
πεδνδξφκην 
θνξέα 0,73 65,77 

   
48,0 

m

m
3
 

δεμί πεδνδξφκην 
θνξέα 0,42 69,04 

   
29,0 

m

m
3
 

 
Φνξέαο 

Καηαζηξώκαηνο Μήθνο (m) Δπηθάλεηα Γηαη. (m
2
) 

Όγθνο 
(m

3
) 

   Σππηθή 
δηαηνκή 

 
23,25 6,72 

 
156,24 

   Μεηαβιεηή 
δηαηνκή 

 
18,00 7,69 

 
138,42 

  
 

Γηαηνκή 
πάρπλζεο 
θνξκνχ 14,00 8,66 

 
121,24 

  

 

Γηαηνκή 
δηαδνθίδσλ 

 
14,16 11,33 

 
160,43 

 

πλνιηθφο φγθνο 
θνξέα 

       
576,3 

m

m
3
 

   
Μήθνο Πιάηνο Πάρνο 

  
 

Πξφβνινο αξκνχ 
M2.ΚΛ.Γ 

 
0,17 7,1 0,3 

 
0,4 

m

m
3
 

Πξφβνινο αξκνχ 
Μ5.ΚΛ.Γ 

 
0,17 9,0 0,3 

 
0,5 

m

m
3
 

Σάθνο 
Δθεδξάλσλ 

Μ2.ΚΛ.Γ 
 

2,3 4 0,1 
 
0,9 

m

m
3
 

Σάθνο 
Δθεδξάλσλ 

Μ5.ΚΛ.Γ 
 

2,5 4,19 0,19 
 
2,0 

m

m
3
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ: 

 

657,1 m
3
 

3.16.3 ΙΓΗΡΟΠΛΙΜΟΙ  
ηδεξόο νπιηζκόο 

(BSt 500s)              

 
 

φγθνο ζθπξ. 
(m

3
) 

 
βάξνο 

 

πνζφηεηα νπιηζκνχ 
(kg/m

3
) 

Πάζζαινη 
Μ3.ΚΛ.Γ 

 
556,4 

 
75176,9 kg 

 
135,1   

Πάζζαινη 
Μ4.ΚΛ.Γ 

 
556,4 

 
73028,0 kg 

 
131,2   

        
  

Κεθαιφδεζκνο 253,4 
 

37224,8 kg 
 
146,9   
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Μ3.ΚΛ.Γ 

Κεθαιφδεζκνο 
Μ4.ΚΛ.Γ 253,4 

 
37739,9 kg 

 
148,9   

        
  

Μεζφβαζξν 
Μ2.ΚΛ.Γ 16,6 

 
6855,0 kg 

 
412,2   

Μεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ 25,4 

 
9400,4 kg 

 
369,7   

Μεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ 32,5 

 
11985,5 kg 

 
368,8   

Αθξφβαζξν 
Μ5.ΚΛ.Γ 39,6 

 
13864,4 kg 

 
350,0   

                  

ζχλνιν 
ππνδνκήο 

 
1733,9 

 
265274,9 kg 

 
153,0   

        
  

θνξέαο αλσδνκήο - άλσ θαη 
θάησ πιάθα 

 
96448,5 kg 

  
  

θνξέαο αλσδνκήο - θαηά 
πιάηνο ηνκέο 

 
107414,0 kg 

  
  

        
  

ζχλνιν θνξέα 
αλσδνκήο 657,1 

 
203863 kg 

 
310,26   

ΤΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟ 
ΟΠΛΙΜΟΤ :  

469137 kg 

  
  

3.16.4 ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΑ ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ  
Δπηθαλεηαθό 

ηειείσκα ηύπνπ Γ              

       επηθάλεηα (m
2
) 

  
επηθάλεηα   

θαηάζηξσκα 
(θάησ εκθαλήο 

επηθ.)     590,0 
  

590,0 

m

m
2
 

αξηζηεξφ 
πεδνδξφκην 

θνξέα 3.04*65.77= 199,9 
  

199,9 

m

m
2
 

δεμηφ πεδνδξφκην 
θνξέα 2.32*69.04= 160,2 

  
160,2 

m

m
2
 

κεζφβαζξν 
Μ2.ΚΛ.Γ 

93*2.32+2*(1+1.25)*2.5+(2.
5*2.5-5.58)+2*7.25= 47,1 

  
47,1 

m

m
2
 

κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ   9.5*4.47= 42,5 

  
42,5 

m

m
2
 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ 9.5*6.58= 62,5 

  
62,5 

m

m
2
 

κεζφβαζξν 
Μ5.ΚΛ.Γ 

8.93*4.99+2*(2+1.25)*2.5+(
2.5*2.5-5.58)+2*2*5= 81,5 

  
81,5 

m

m
2
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΜΒΑΓΟ ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ Γ: 

 

1183,7 m
2
 

            

 
 

  

Αληηξξππαληηθή 
επάιεηςε 

        

 

1183,7 m
2
 

3.16.5 ΜΟΝΧΔΙ 
 
3.16.5.1 Γηπιή 

αζθαιηηθή επάιεηςε               
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        επηθάλεηα (m
2
) 

  
επηθάλεηα 

 κεζφβαζξν 
Μ2.ΚΛ.Γ 8.93*0.66= 5,9 

  
5,9 

m

m
2
 

κεζφβαζξν 
Μ3.ΚΛ.Γ 

3.2+9.6+13.2+9.6)*2+(13.2*
9.6-4.59)+9.5*1.07= 223,5 

  
223,5 

m

m
2
 

κεζφβαζξν 
Μ4.ΚΛ.Γ 

13.2+9.6+13.2+9.6)*2+(13.2
*9.6-4.59)+9.5*0.5= 218,1 

  
218,1 

m

m
2
 

κεζφβαζξν 
Μ5.ΚΛ.Γ 8.93*0.82= 7,3 

  
7,3 

m

m
2
 

                  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΜΒΑΓΟ ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ:   454,8 m
2
 

3.16.5.2 ηεγάλσζε 
κε εηδηθέο κεκβξάλεο 

      
  

    

        επηθάλεηα (m
2
) 

  
επηθάλεηα   

επηθάλεηα 
νδνζηξώκαηνο     445,9 

  
445,9 

m
m

2
 

 
                

ΤΝΟΛΙ
ΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ: 

        
  
445,9 m

2
 

3.16.5.3 Τιηθό κόξθσζεο αξκνύ 
ηύπνπ Flexcell ή αλάινγν 

    
  

    

    ζέζεηο επηθάλεηα 
  

  

  

αξηζηεξφ 
πεδνδξφκην 

9 
0,73   

 
6,57 

m 

δεμηφ 
πεδνδξφκην   

9 
0,43   

 
3,87 

m 

                  

ΤΝΟΛΙ
ΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ: 

        
  
10,4 m

2
 

3.16.5.4 θξάγηζε νξηδόληησλ αξκώλ κε PLASTIC 
77 ή αλάινγν 

  
  

    

    ζέζεηο κήθνο 
  

  
 

αξηζηεξφ 
πεδνδξφκην 

9 1,63 
  

 
14,67 

m 

δεμηφ 
πεδνδξφκην   

9 1,03 
  

 
9,27 

m 

        
 

  
ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟ:     

 

23,9 m 

                  

3.16.5.5 θξάγηζε θαηαθόξπθσλ-θεθιηκέλσλ αξκώλ κε 
PLASTIJOINT ή αλάινγνπ   

    

    ζέζεηο κήθνο 
 

 
 
κήθνο   

αξηζηεξφ 
πεδνδξφκην 

9 1,27 
  

 
11,43 

  

δεμηφ 
πεδνδξφκην   

9 1,09 
  

 
9,81 

  

        
  

  

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΚΟ:     

 

21,2 m 
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3.16.6 ΓΙΑΦΟΡΑ 
3.16.6.1 
ηεζαίν 

αζθαιείαο 
ΣΔ-9               

  
κήθνο 

    
κήθνο 

 αξηζηεξή 
νξηνγξακκή 65,77 m 

   
65,8 m 

δεμηά 
νξηνγξακκή 

 
69,04 m 

   
69,0 m 

    
 

 
   

 
  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟ ΣΔ-9: 

 

134,8 m 

                  

3.16.6.2 Διαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα κε παξεκπόδηζε αλύςσζεο (anti-
lifting) 400x600/66 

    

      
 

πιήζνο 
  

ηεκάρηα 
 

      
 

4 ηεκ 
 

4 
η

ηεκ. 

       
   

  
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟ:   4,0 ηεκ. 

                  

3.16.6.3 Δθέδξαλα δηαηκεηηθήο 
θιείδαο 5000/200 

            

      
 

πιήζνο 
  

ηεκάρηα 
 

      
 

2 ηεκ 
 

2 
η

ηεκ. 

       
   

  
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟ: 

 

2,0 ηεκ. 

                  

      
 

  

      
 

  

      
 

  

 

      
 

  
3.16.6.4 Αζθαιηηθή ηζσπεδσηηθή 

ζηξώζε πάρνπο 0.05m           

  
 

πιήζνο 
ζηξψζεσλ επηθάλεηα 

   
επηθάλεηα 

 επηθάλεηα 
νδνζηξψκαηνο 1 445,9 

   
445,88 

m
m

2
 

  
  

 
   

  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ: 

 

445,9 m
2
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3.16.6.5 Αζθαιηηθή ζηξώζε 
θπθινθνξίαο πάρνπο 0.05m 

  

πιήζνο 
ζηξψζεσλ επηθάλεηα 

   
επηθάλεηα 

 επηθάλεηα 
νδνζηξψκαηνο 1 445,9 

   
445,88 

m
m

2
 

                  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ:   445,9 m
2
 

                  

3.16.6.6 Αληηνιηζζεξή ζηξώζε 
θπθινθνξίαο πάρνπο 0.04m           

    
πιήζνο 

ζηξψζεσλ επηθάλεηα 
   

επηθάλεηα 
 επηθάλεηα 

νδνζηξψκαηνο 1 445,9 
   

445,88 
m

m
2
 

                  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ:   445,9 m
2
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ – 

ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΓΔΦΤΡΑ. 

 

Δδαθνηερληθά  ηνηρεία 

4.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο – Γεσηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ 

ηερληθώλ. 
Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηνλ θ. Ζιία Αιθαιάε, Πνιηηηθφ Μεραληθφ 

γηα ηελ εηαηξεία ΓαηαΔξγνλ, ηνλ Απξίιην 2013 ζηελ Αζήλα. 

ηελ ζέζε πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ν αληζφπεδνο θφκβνο 

ζχλδεζεο ηνπ ιηκέλα Πάηξαο κε ηηο Παξαγιαχθηεο αξηεξίεο, εθηειέζηεθαλ απφ ηελ 

εηαηξεία «ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΩΔΩΝ Δ.Π.Δ.» ην 2007,  δεθαηέζζεξηο (14) 

εξεπλεηηθέο δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο κε νλνκαζία Γ1 έσο θαη Γ14. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ γεσηξήζεσλ έγηλε απφ ηελ εηαηξεία «ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ 

ΔΡΔΤΝΔ Α.Δ.» ζην ηεχρνο ΓΔΩΣ-1, ην νπνίν παξαδφζεθε ζηνλ Αλάδνρν απφ ηελ 

ππεξεζία. 

ηελ παξνχζα θάζε, εθηειέζηεθε έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξφγξακκα έξεπλαο 

απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εδαθνηερληθψλ πιεξνθνξηψλ 

ζε ζέζεηο ζηηο νπνίεο δελ ππήξραλ απφ ηελ πξνεγνχκελε έξεπλα. Σν 

ζπκπιεξσκαηηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πξνέβιεπε ηελ εθηέιεζε νθηψ (8) λέσλ 

γεσηξήζεσλ, κε ηελ νλνκαζία ΓΝ1 έσο ΓΝ8, ζε δηάθνξεο ζέζεηο βάζξσλ ηερληθψλ 

ηνπ θφκβνπ. 

Όιεο νη λέεο γεσηξήζεηο έθζαζαλ κέρξη βάζνπο 45m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο. Ζ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ έγηλε ζηα ηεχρε RPT-

GEO-001 Σεχρνο 1 (Οθηψβξηνο 2011) θαη Σεχρνο 2 (Μάξηηνο 2012), ηα νπνία έρνπλ 

ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία. Ζ αλαθνξά ησλ παξαπάλσ ηεπρψλ ζηηο ππφινηπεο 

παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα γίλεηαη ελ ζπληνκία κε ηελ νλνκαζία 

ΓΔΩΣ/Ν-1 θαη ΓΔΩΣ/Ν-2. 

Ζ γέθπξα, πεξηιακβάλεη  4 κεζφβαζξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα Μ2 θι.Γ, Μ3 

θι.Γ, Μ4 θι.Γ θαη Μ5 θι.Γ. Σν κεζφβαζξν Μ2 θι.Γ είλαη θνηλφ κε ην κεζφβαζξν ηνπ 

ηερληθνχ Σ15 θαη ε κειέηε ηνπ ππνβιήζεθε κε ηελ κειέηε ηνπ ηερληθνχ Σ15. Σν 

κεζφβαζξν Μ5  θι.Γ είλαη θνηλφ κε ην κεζφβαζξν ηνπ ηερληθνχ Σ2 θαη ε κειέηε ηνπ 

ζα ππνβιεζεί κε ηελ κειέηε ηνπ ηερληθνχ Σ2. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ 

ηεχρνπο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εδαθνηερληθψλ ζηνηρείσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ γεσηξήζεσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζηελ πεξηνρή ηνπ ηερληθνχ 

έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθπνλείηαη ε κειέηε ζεκειίσζεο ησλ βάζξσλ Μ3 θι.Γ θαη Μ4 

θι.Γ ηνπ έξγνπ, ησλ νπνίσλ ε κειέηε δελ πεξηέρεηαη ζηα ηερληθά Σ15 θαη Σ2. 
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ηελ πεξηνρή φπνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ε θαηαζθεπή ησλ δχν παξαπάλσ 

κεζνβάζξσλ ηνπ ηερληθνχ Σ16 ππάξρεη ε γεψηξεζε Γ11 απφ ηελ έξεπλα ηεο 

πξνεγνχκελεο θάζεο (ΓΔΩΣ-1). 

Ζ γεψηξεζε Γ11 εθηειέζηεθε πιεζίνλ ηνπ βάζξνπ Μ3 θι.Γ ηνπ έξγνπ. Ζ ζέζε 

ηεο παξαπάλσ γεψηξεζεο, παξνπζηάδεηαη ζην απφζπαζκα ηεο νξηδνληηνγξαθίαο 

ηνπ έξγνπ πνπ ππάξρεη ζην παξάξηεκα ηεο κειέηεο. 

4.2 ηξσκαηνγξαθία 
Με βάζε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ εκθαλίδνληαη νη αθφινπζνη εδαθηθνί ζρεκαηηζκνί: 

ηελ πεξηνρή ησλ κεζνβάζξσλ Μ3 θαη Μ4 θι.Γ, ζπκθψλα κε ηελ γεψηξεζε 

Γ11, απφ ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηνπ θεθαινδέζκνπ κέρξη βάζνπο  13,7m, εκθαλίδνληαη 

θπξίσο ακκν-ηιπψδεηο ζηξψζεηο κε θπκαηλφκελα πνζνζηά ραιίθσλ ραιαξέο έσο 

κέζεο ππθλφηεηαο θαζψο θαη ακκνραιηθψδεηο ζηξψζεηο ππθλέο. Κάησ απφ ην βάζνο 

ησλ 33,5m εκθαλίδεηαη ζρεκαηηζκφο απνηεινχκελνο απφ θαζηαλέο – θαζηαλέξπζξεο 

ακκψδεηο αξγίινπο κε ραιίθηα, ζηξηθξέο έσο ζθιεξέο ζηηο νπνίεο ηνπηθά 

εκθαλίδνληαη ελζηξψζεηο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ππθλά αξγηιψδε ακκνράιηθα.     

ην παξάξηεκα ηνπ ηεχρνπο παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθή θαηά κήθνο ησλ 

γεσηξήζεσλ ηνπνζεηνχκελε ζην ζρέδην ηεο θαηά κήθνο ηνκήο ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη εδαθηθέο ζηξψζεηο πνπ ζπλαληήζεθαλ ζηε ζέζε 

ηεο γεψηξεζεο Γ11. 

4.3 Έιεγρνη ξεπζηνπνίεζεο 

Λφγσ  ηεο παξνπζίαο ακκντιπσδψλ ζηξψζεσλ κηθξήο αληνρήο θαη ζε κηθξά 

βάζε (κηθξφηεξα απφ 16,0m) θαη ηεο πςειήο ζεηζκηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο 

παξνπζηάδεηαη θίλδπλνο ξεπζηνπνίεζεο ζηηο παξαπάλσ εδαθηθέο ζηξψζεηο ζηελ 

πεξίπησζε εθδήισζεο ελφο ηζρπξνχ ζεηζκνχ. 

Οη ππνινγηζκνί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο ξεπζηνπνίεζεο ζηηο 

ακκψδεηο θαη ακκν-τιπψδεηο ζηξψζεηο, έγηλαλ κε ηελ ζεψξεζε ζεηζκηθήο 

επηηάρπλζεο  α = 0.24g, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο  Διιεληθνχο θαλνληζκνχο γηα 

ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ (Πάηξα) θαη γηα έλα κέγεζνο ζεηζκνχ Mw = 7,5 ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε 6,9 πεξίπνπ ηεο θιίκαθαο Richter. Οη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί έγηλαλ κε 

δχν (2) δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

πξαθηηθή. Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαη νη ζρέζεηο ππνινγηζκνχ ηεο θάζε 

κεζνδνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε, παξνπζηάδνληαη επίζεο ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο θίλδπλνο ξεπζηνπνίεζεο 

εδαθηθψλ ζηξψζεσλ εκθαλίδεηαη ζε ακκν-ηιπψδεηο θαη ακκαραιηθψδεηο 

ζρεκαηηζκνχο ηεο γεψηξεζεο Γ11 ζε δηάθνξα βάζε κέρξη βάζνπο 13,7m απφ ηελ 

επηθάλεηα. 
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4.4 Υαξαθηεξηζηηθά ζηξώζεσλ – ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία – 

ηππηθή ηνκή 

ην παξάξηεκα ηνπ ηεχρνπο δίλνληαη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο κε ηα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ επί ηφπνπ θαη εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ έγηλαλ ζηε 

γεψηξεζε Γ11. Γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκψλ θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο γηα ηα θπζηθά θαη 

κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζηξψζεο, κε ηε ρξήζε θαη εκπεηξηθψλ ή αλαιπηηθψλ 

ζρέζεσλ ζπζρεηηζκνχ κεηαμχ ησλ εδαθηθψλ παξακέηξσλ απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Δπίζεο δίλνληαη δηαγξάκκαηα κεηαβνιήο ησλ θπξηφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ην βάζνο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ζην παξάξηεκα ηνπ ηεχρνπο, πξηλ 

απφ ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηα κεζφβαζξα ηεο γέθπξαο, παξνπζηάδεηαη ζρέδην ζην 

νπνίν εκθαλίδεηαη ε ηππηθή ζηξσκαηνγξαθία ππνινγηζκνχ θαζψο θαη νη παξάκεηξνη 

εδάθνπο νη νπνίνη  ιήθζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ζεκειίσζεο θαη νη νπνίεο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ γεσηξήζεσλ πνπ 

εθηειέζηεθαλ. 

ην παξαπάλσ ζρέδην παξνπζηάδνληαη επίζεο θαη νη ακκνραιηθψδεηο θαη 

ακκν-ηιπψδεηο ζηξψζεηο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη θίλδπλνο ξεπζηνπνίεζεο φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.3. 

4.5Μειέηε Θεκειίσζεο ηερληθώλ 

4.5.1Θεσξήζεηο θαη Μέζνδνο Θεκειίσζεο 

Ζ παξνπζία επηθαλεηαθψλ ζηξψζεσλ ρακειήο αληνρήο θαη πςειήο 

ζπκπηεζηφηεηαο κέρξη βάζε πνπ θζάλνπλ θαη ηα 34,5m, επηβάιιεη ηε βαζηά 

ζεκειίσζε ησλ βάζξσλ ηεο γέθπξαο, κέζσ κεγάιεο δηακέηξνπ θαη κήθνπο έγρπηνπο 

παζζάινπο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

Οη πάζζαινη ζρεδηάδνληαη, ψζηε λα αλαιακβάλνπλ ηα θαηαθφξπθα θαη 

νξηδφληηα θνξηία ηεο αλσδνκήο, κε επαξθή αζθάιεηα έλαληη αζηνρίαο ηνπ εδάθνπο, 

ζηαηηθή επάξθεηα ηεο δηαηνκήο θαη πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζε αλεθηά επίπεδα, 

κε βάζε θαη ηηο ζρεηηθέο εθηηκήζεηο θαη ηνπο εδαθνηερληθνχο ππνινγηζκνχο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ. Γηα ηελ αζθαιή έδξαζε θαζψο 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ θαη δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ ησλ βάζξσλ ζε 

αλεθηά επίπεδα, νη πάζζαινη ζα δηέξρνληαη κέζα απφ ηνλ αλψηεξν αξγηιηθφ 

ζρεκαηηζκφ, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηέθξεο αξγίινπο ρακειήο αληνρήο θαη πςειήο 

ζπκπηεζηφηεηαο θαη ζα εδξάδνληαη εληφο ησλ βαζχηεξσλ αξγηιηθψλ ζρεκαηηζκψλ νη 

νπνίνη εληνπίζηεθαλ ζε βάζνο ηεο ηάμεο ησλ 34,5m θαη νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ 

αξγίινπο πςειφηεξεο αληνρήο θαη ρακειήο ζπκπηεζηφηεηαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 1.3 παξαπάλσ, ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

εκθαλίδνληαη πηζαλά ξεπζηνπνηνχκελεο ζηξψζεηο απφ ηελ επηθάλεηα κέρξη βάζνπο 

13,7m. Λφγσ ηεο ξεπζηνπνίεζεο, πέξαλ ηεο απψιεηαο αληνρήο ηεο ζηξψζεο 

παξαηεξείηαη παξάιιεια θαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο αθακςίαο ηεο, κε απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηεο ζπκπηεζηφηεηαο θαη ηελ εθδήισζε ζπκπιεξσκαηηθψλ θαζηδήζεσλ 

απφ ην ίδην βάξνο ηνπ ππεξθείκελνπ εδάθνπο. Με ξεπζηνπνηνχκελεο ζηξψζεηο πνπ 

ππέξθεηληαη ζηξψζεο πνπ ξεπζηνπνηείηαη, φρη κφλνλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θέξνπζα 
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ηθαλφηεηα ησλ παζζάισλ αιιά αληίζεηα αζθνχλ ζηνλ πάζζαιν επηβαξπληηθή 

θαηαθφξπθε δχλακε απφ αξλεηηθή ηξηβή, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην ζψκα ηνπ παζζάινπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαζίδεζε ησλ 

ξεπζηνπνηνχκελσλ ζηξψζεσλ. Όηαλ ε αξλεηηθή απηή δξάζε είλαη κεγάιε κπνξεί  λα 

πξνθαιέζεη αλεπίηξεπηεο θαζηδήζεηο ησλ παζζάισλ, πέξαλ ησλ νθεηινκέλσλ ζηα 

κφληκα θνξηία ηνπ. 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ επί πιένλ θαζηδήζεσλ απφ ηα θνξηία αξλεηηθψλ ηξηβψλ 

ησλ ξεπζηνπνηνχκελσλ ζηξψζεσλ θαη εμ‟ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ηελ αλάγθε 

ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ βάζνπο έδξαζεο ησλ παζζάισλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

παξαζηηηθψλ θαζηδήζεσλ ζηα βάζξα ζηα νπνία ππάξρεη πηζαλφηεηα ξεπζηνπνίεζεο 

ηνπ εδάθνπο, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ραιηθνπαζζάισλ δηακέηξνπ Φ100cm ζε 

θάλλαβν 1,8×1,8m γηα ηελ απνθπγή ηεο ξεπζηνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην 

βάζξν. Ζ δηάηαμε ησλ ραιηθνπαζζάισλ παξνπζηάδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

θαζψο θαη ζην ζρέδην ηεο νξηδνληηνγξαθίαο κε ηηο ζέζεηο ησλ ραιηθνπαζζάισλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα. 

Ζ βειηίσζε θαη ν απμεκέλνο ζπληειεζηήο αζθαιείαο έλαληη ξεπζηνπνίεζεο 

κε ηελ πξνηεηλφκελε γεσκεηξία ραιηθνπαζζάισλ παξνπζηάδεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ 

ηεχρνπο κεηά ηα θχιια ησλ ππνινγηζκψλ ησλ ειέγρσλ ξεπζηνπνίεζεο. 

 

4.5.2 Φέξνπζα ηθαλόηεηα παζζάισλ ζε θαηαθόξπθα θνξηία 

ην Παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο ζε θαηαθφξπθα θνξηία γηα παζζάινπο κε κήθε πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Ζ δηάκεηξνο ησλ παζζάισλ είλαη Φ120cm. Οη ππνινγηζκνί 

γίλνληαη κε βάζε ηνπο Γεξκαληθνχο  Καλνληζκνχο DIN 1054 (Ηαλ. 2005) θαη νη ηηκέο 

νξηαθήο αληνρήο αηρκήο θαη πιεπξηθήο ηξηβήο ζε θάζε ζηξψζε πξνθχπηνπλ απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηνπο πίλαθεο ηνπ DIN 1054 κε βάζε ηηο παξακέηξνπο ησλ ζηξψζεσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο ηππηθήο ζηξσκαηνγξαθίαο ζηε ζέζε θάζε 

κεζνβάζξνπ πνπ ππάξρνπλ ζην παξάξηεκα. 

ηα βάζξα  Μ3 θι.Γ θαη  Μ4 θι.Γ, πξνβιέπεηαη  θαηαζθεπή ραιηθνπαζζάισλ 

Φ100cm γηα ηελ απνθπγή ξεπζηνπνίεζεο θαη βάζνπο 12,0m. 

Σα βάζξα ζεκειηψλνληαη κε παζζαιν-νκάδεο φπσο θαίλνληαη ζην πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί: 

Τεχνικό Βάιρο Αρ. 
Παςςαλ. 

Lp (m) ΧΛΚΠ 
(ρευςτ.) 

Αποςτ. 
παςςάλων 

Τ17 Μ3 κλ.Γ 3×4=12 41,0 ΝΑΙ 3,60 

Μ4 κλ.Γ 3×4=12 41,0 ΝΑΙ 3,60 
 

Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα, νη θακπχιεο θνξηίνπ ππνρσξήζεσλ, ε νξηαθή 

θέξνπζα ηθαλφηεηα κεκνλσκέλνπ παζζάινπ θαη ηα επηηξεπφκελα θαηαθφξπθα 

θνξηία ζε ζιίςε θαη εθειθπζκφ αλάινγα κε ην ζπληειεζηή αζθαιείαο 

παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα. Σα επηηξεπφκελα θνξηία ζε ζηαηηθή θφξηηζε 

ιακβάλνληαη κε πληειεζηή Αζθαιείαο  F.S. = 2 ζχκθσλα κε ην DIN 1054 θαη ζε 

ζεηζκηθή θφξηηζε κε F.S. = 1,3 ζε ζιίςε θαη  1,5 ζε εθειθπζκφ γηα ηνλ έιεγρν θαη 

δηαζηαζηνιφγεζε  ηνπ δπζκελέζηεξνπ θξίζηκνπ παζζάινπ ηεο νκάδαο. 
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ πξνθχπηεη φηη πάζζαινη 

δηακέηξνπ Φ120cm θαη κήθνπο  41,0m, θέξνπλ ηα θνξηία ηεο αλσδνκήο, φπσο 

ππνινγίζηεθαλ απφ ην ζηαηηθφ κειεηεηή κε επαξθή αζθάιεηα έλαληη θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο ηνπ εδάθνπο φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ: 

 

Βάιρο Στατικά φορτία (MN) 
(Φ.Ι > Φορτ.) 

Σειςμικά φορτία (MN) 
(Φ.Ι > Φορτ.) 

Θλίψη Εφελκ. Θλίψη Εφελκ. 

Μ3 κλ.Γ 3,54 > 3,12 - 5,40 > 4,80 - 

Μ3 κλ.Γ 3,60 > 3,05 - 6,50 > 4,40 - 

 

4.6 Καζίδεζε παζζάινπ θαη παζζαιν-νκάδσλ 

Με ηε ζεκειίσζε κε παζζάινπο ε έδξαζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζε κεγάιν βάζνο 

θαη ζε πςειήο δπζθακςίαο εδαθηθέο ζηξψζεηο, κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ππνρσξήζεσλ. 

Γηα ηε ζηαηηθή πξνζνκνίσζε ηεο ελδνζηκφηεηαο ηνπ κεκνλσκέλνπ παζζάινπ 

ζε θαηαθφξπθε δηεχζπλζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηαθφξπθν ειαηήξην κε ηηκή 

ηνπ δείθηε δπζθακςίαο kv, φπσο πξνθχπηεη απφ ππνινγηζκνχο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην Παξάξηεκα γηα ηνπο παζζάινπο ησλ βάζξσλ. 

Οη θακπχιεο θνξηίνπ-ππνρψξεζεο κε βάζεη ηηο θακπχιεο ηνπ DIN 1054 είλαη 

γεληθά ζπληεξεηηθέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνθχπηνπλ κεγαιχηεξεο ππνρσξήζεηο 

θαη κηθξφηεξεο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο kv ζε ζρέζε κε ηηο παξαηεξνχκελεο ζηελ πξάμε 

(π.ρ. ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε 

FHWA 1999 θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη επίζεο ζην παξάξηεκα). Ζ παξαπάλσ 

δηαθνξά πξνθχπηεη θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο κεηαθίλεζεο πνπ ππνινγίδεηαη κε 

βάζε ην DIN γηα ηελ εθδήισζε ηεο νξηαθήο ηξηβήο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

παξαηεξνχκελε ζηε πξάμε απφ ζρεηηθέο δνθηκέο θφξηηζεο παζζάισλ θαηά ηηο 

νπνίεο ε νξηαθή ηξηβή ζε αξγηιηθά εδάθε αλαπηχζζεηαη κε κεηαθηλήζεηο κηθξφηεξεο 

απφ 1.0% D (δειαδή  12 ρηιηνζηψλ γηα D = 1,2m). Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, γηα ηηο 

ζηαηηθέο επηιχζεηο φπνπ ε κηθξφηεξε ελδνζηκφηεηα νδεγεί ζε δπζκελέζηεξν 

ππνινγηζκφ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηηκέο ηνπ kv ~ 

3†4×kvDIN (κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα). 

ην παξάξηεκα ηνπ ηεχρνπο, παξνπζηάδνληαη επίζεο ππνινγηζκνί γηα ηηο 

αλακελφκελεο ππνρσξήζεηο ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο ζηεξενπνίεζεο ησλ αξγηιηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηεο έδξαζεο ησλ παζζάισλ. 

Ζ αλακελφκελε θαζίδεζε ηεο παζζαιν-νκάδαο εθηηκάηαη κε αλαιπηηθνχο 

ππνινγηζκνχο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα. Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε 

ζεψξεζε ηζνδχλακεο θνηηφζηξσζεο (equivalent raft), εδξαδφκελεο ζε βάζνο ίζν κε 

ηα 2/3 ηνπ παθησκέλνπ ηκήκαηνο ησλ παζζάισλ θαη θαηαλνκή ηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα απφ ηνπο Poulos, 1993, Tomlinson, 1994 θαη FHWA-IF-99-025, 

1999. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνρσξήζεσλ ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο 

ζηεξενπνίεζεο ησλ αξγηιηθψλ ζρεκαηηζκψλ θάησ απφ ηα κφληκα θνξηία ησλ 
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βάζξσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξάκεηξνη ζπκπηεζηφηεηαο ησλ αξγηιηθψλ 

ζηξψζεσλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ. 

Γηα ηελ ηζνδχλακε θνηηφζηξσζε ππνινγίδνληαη νη θαζηδήζεηο ζε βάζνο 

επηξξνήο ηέηνην, ψζηε ε πξφζζεηε επηβαιιφκελε ηάζε ιφγσ ηνπ κφληκνπ θνξηίνπ, λα 

κελ μεπεξλά ην 10% ηεο αξρηθήο in situ ελεξγνχ ηάζεο:  Γqnet,group ≤ ~ 10%ζ‟λ0. 

 

Τεχνικό Βάιρο Αρ. 
Παςςαλ. 

Lp (m) ΧΛΚΠ 
(ρευςτ.) 

Φορτίο 
(MN) 

Καιίζηςη 
(cm) 

Τ16 Μ3 κλ.Γ 
Μ4 κλ.Γ 

3×4=12 41,0 NAI 18,5 0,7 

4.7 Αληίζηαζε ηνπ παζζάινπ ζε νξηδόληηα θόξηηζε 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ  ηεο αληίζηαζεο ηνπ παζζάινπ ζε νξηδφληηα θνξηία 

κπνξεί λα γίλεη πξνζνκνίσζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ εδάθνπο κε ειαζηηθέο ζηεξίμεηο 

ζηελ πιεπξηθή επηθάλεηα ηνπ παζζάινπ. Ζ δπζθακςία ησλ ειαηεξίσλ απηψλ 

ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ δείθηε εδάθνπο kh. 

Γηα ηε ζηξσκαηνγξαθία πνπ αλακέλεηαη λα ζπλαληεζεί ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ εθπνλνχκελε κειέηε δηάηαμε ησλ παζζάισλ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά αλαθεξφκελα Terzaghi (1955) θαη 

Tomlinson (1990). 

Οη πξνηεηλφκελεο ηηκέο ηνπ δείθηε kh ζε θάζε εδαθηθή ζηξψζε κε ην βάζνο z 

απφ ηελ θεθαιή ησλ παζζάισλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Σν 

βάζνο έλαξμεο (0,00) ηεο νξηδφληηαο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο αληηζηνηρεί ζηε 

εθάζηνηε ζηάζκε έδξαζεο ηνπ θεθαινδέζκνπ ησλ παζζάισλ ηνπ βάζξνπ. 

 

Βάζξν Μ3 θι.Γ – η. Δδξ. Κεθαινδ. : +1,07 

 Βάιοσ Πάχοσ  

Στρϊςη Περιγραφθ Από 
(m) 

Έωσ 
(m) 

h
 (i) 
(m) 

Μορφθ 
Αφξηςησ 

E 
(Mpa) 

Nh 
(MN/m3) 

Kh(z1) 
(MN/m3) 

Kh(z2) 

(MN/m3) 

1. TE_1 0.00 3.00 3.00 Γραμμ.Αυξ.  1.80 4.50 9.00 

2. SM_1 3.00 5.80 2.80 Γραμμ.Αυξ.  4.00 20.00 29.33 

3. SC-SM_1 5.80 7.80 2
.00 

Γραμμ.Αυξ.  7.00 51.33 63.00 

4. SM_2 7.80 10.20 2
.40 

Γραμμ.Αυξ.  3.00 27.00 33.00 

5. CL_1 10.20 21.50 11.30 τακερ. 14.0  14.00 14.00 

6. CL_2 21.50 30.90 9.40 τακερ. 30.0  30.00 30.00 

7. CL_3 30.90 40.90 10.00 τακερ. 37.5  37.50 37.50 

Βάζξν Μ4  θι.Γ – η. Δδξ. Κεθαινδ. : +0,75 

 Βάιοσ Πάχοσ  

Στρϊςη Περιγραφθ Από 
(m) 

Έωσ 
(m) 

h (i) 
(m) 

Μορφθ 
Αφξηςησ 

E 
(Mpa) 

Nh 
(MN/m3) 

Kh(z1) 
(MN/m3) 

Kh(z2) 

(MN/m3) 

1. TE_1 0.00 3.00 2.15 Γραμμ.Αυξ.  1.80 4.50 7.72 

2. SM_1 3.00 5.80 2.80 Γραμμ.Αυξ.  4.00 17.17 26.50 

3. SC-SM_1 5.80 7.80 2.00 Γραμμ.Αυξ.  7.00 46.38 58.04 
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4. SM_2 7.80 10.20 2.40 Γραμμ.Αυξ.  3.00 24.88 30.87 

5. CL_1 10.20 21.50 11.30 τακερ.  14.0  14.00 14.00 

6. CL_2 21.50 30.90 9.40 τακερ. 30.0  30.00 30.00 

7. CL_3 30.90 40.90 10.00 τακερ. 37.5  37.50 37.50 

 

Όιεο νη παξαπάλσ ηηκέο ηνπ kh ζα πξέπεη λα κεησζνχλ ιφγσ 

αιιειεπίδξαζεο ησλ παζζάισλ ηεο νκάδαο θαηά DIN 1054 κε βάζε ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε δηάηαμε ησλ παζζάισλ. 

 

4.8 ρέδηα 

 Απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ –Θέζεηο εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ 

 Απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ –Θέζεηο ραιηθνπαζζάισλ 

Δλδεηθηηθή θαηά κήθνο ηνκή γεσηξήζεσλ 

 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ –Γηαγξάκκαηα εδαθηθψλ 

παξακέηξσλ 

 Τπνινγηζκνί 

 Σερληθφ Σ17 – Μεζφβαζξα Μ3 θι. Γ θαη Μ4 θι. Γ 

 Έιεγρνη Ρεπζηνπνίεζεο 

 

Σα ζρέδηα ηεο Μειέηεο παξαηίζεληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ –Α ηεο Πηπρηαθήο 

Δξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΦΤΡΑ ΜΔ 

ΥΡΗΗ Η/Τ – ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ 

 

εκείσζε: Ζ κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηνλ θ. Σειέκαρν Παλαγησηάθν, Γξ. 

Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηεο ηερληθήο εηαηξείαο «DENCO χκβνπινη Μεραληθνί Α.Δ.». 

5.1 Απόζπαζκα ηεύρνπο ππνινγηζκώλ αλσδνκήο κε ην 

ινγηζκηθό SOFiSTiK. 
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5.2 Απόζπαζκα ηεύρνπο ζεκειίσζεο κεζνβάζξσλ κε ην 

ινγηζκηθό SOFiSTiK.  

5.2.1 Απόζπαζκα ππνινγηζκώλ ζεκειίσζεο κεζόβαζξνπ 

Μ3.ΚΛ.Γ. 
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5.2.2 Απόζπαζκα ππνινγηζκώλ ζεκειίσζεο κεζόβαζξνπ 

Μ4.ΚΛ.Γ.  
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5.3 Σερληθά ρέδηα 
 

01. ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΟΜΖ 

02. ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΟΜΖ 

03. ΥΔΓΗΟ ΘΔΜΔΛΗΩΖ 

04. ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΑ ΠΛΑΣΟ ΣΟΜΔ 

05. ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ  Μ2.ΚΛ.Γ 

06. ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ  Μ3.ΚΛ.Γ 

07. ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ  Μ4.ΚΛ.Γ 

08. ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ  Μ5.ΚΛ.Γ 

09. ΟΠΛΗΜΟ ΠΑΑΛΩΝ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ Μ3.ΚΛ.Γ 

10. ΟΠΛΗΜΟ ΠΑΑΛΩΝ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ Μ4.ΚΛ.Γ 

11. ΟΠΛΗΜΟ ΚΔΦΑΛΟΓΔΜΟΤ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ  Μ3.ΚΛ.Γ 

12. ΟΠΛΗΜΟ ΚΔΦΑΛΟΓΔΜΟΤ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ  Μ4.ΚΛ.Γ 

13. ΟΠΛΗΜΟ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ Μ2.ΚΛ.Γ 

14. ΟΠΛΗΜΟ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ Μ3.ΚΛ.Γ 

15. ΟΠΛΗΜΟ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ Μ4.ΚΛ.Γ 

16. ΟΠΛΗΜΟ ΜΔΟΒΑΘΡΟΤ Μ5.ΚΛ.Γ 

17. ΟΠΛΗΜΟ ΑΝΩ-ΚΑΣΩ ΠΛΑΚΑ ΦΟΡΔΑ ΑΝΩΓΟΜΖ 

18. ΟΠΛΗΜΟ ΓΔΝΗΚΩΝ ΚΑΣΑ ΠΛΑΣΟ ΣΟΜΩΝ ΦΟΡΔΑ ΑΝΩΓΟΜΖ 

19. ΥΔΓΗΟ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΩΝ 

 

Σα ηερληθά ζρέδηα ηεο Μειέηεο παξαηίζεληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – Β ηεο 

Πηπρηαθήο Δξγαζίαο.  

  



213 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΗ ΓΔΦΤΡΑ ΜΗΚΟΤ 69,91m ΑΠΟ  

ΟΠΛΙΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  ΠΛΗΙΟΝ ΣΗ ΓΔΞΙΑ 

ΠΑΡΑΓΛΑΤΚΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑ ΠΑΣΡΧΝ. 

Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο ηεο γέθπξαο ειήθζεζαλ ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο 

ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ηε ζπνπδάζηξηα θα Σζηληά Γεσξγία. 

 

Φση. 6.1: Γεληθή άπνςε ηεο γέθπξαο ηξηψλ αλνηγκάησλ κε θακππιφηεηα κήθνπο 

69,91m απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε εθέδξαλα, πιεζίνλ ηεο δεμηάο παξαγιαχθηαο 

αξηεξίαο Παηξψλ. Γηαθξίλνληαη ηα κεζφβαζξα (απφ αξηζηεξά πξνο  δεμηά) ην Μ8.Γ 

ηεο γέθπξαο Σ2, ηα Μ5.ΚΛ.Γ, Μ4.ΚΛ.Γ, Μ3.ΚΛ.Γ θαη Μ2.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο 

Σ17 θαζψο θαη ην αληίζηνηρν κεζφβαζξν ηεο γέθπξαο Σ15. 

   

Φση. 6.2: ΝΑ φςε ηεο παξνχζαο νινθιεξσκέλεο γέθπξαο Σ17. 
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Φση. 6.3: ΒΓ φςε κεζφβαζξνπ Μ5 ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17 (ζε πξψην 

πιάλν – ηνπνζέηεζε μπινηχπσλ  αλσδνκήο κεζφβαζξσλ Μ4 ΚΛ.Γ- Μ5 ΚΛ.Γ) 

δηαθξίλνληαη ηα ζπξκαηφζρνηλα πξνέληαζεο ηεο γέθπξαο Σ2. 

 

Φση. 6.4: Σνπνζέηεζε μπινηχπσλ  αλσδνκήο κεζφβαζξσλ Μ4 ΚΛ.Γ- Μ5 ΚΛ.Γ ηεο 

παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 
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Φση. 6.5: Οινθιεξσκέλν ηκήκα αλσδνκήο κεζφβαζξσλ Μ4 ΚΛ.Γ- Μ5 ΚΛ.Γ ηεο 

παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 

 

Φση. 6.6: Αξκφο κεηαμχ γέθπξαο Σ2 (αξηζηεξά) θαη κεζφβαζξνπ Μ5 ΚΛ.Γ ηεο 

παξνχζαο γέθπξαο Σ17 (δεμηά). 
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Φση. 6.7: Οινθιεξσκέλν ηκήκα αξκνχ κεηαμχ γέθπξαο Σ2 (αξηζηεξά) θαη 

κεζφβαζξνπ Μ5 ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17 (δεμηά). 

 

Φση. 6.8: Οινθιεξσκέλν ηκήκα κεζφβαζξνπ Μ5.ΚΛ.Γ (αξηζηεξά) ηεο γέθπξαο Σ17 

{δηαθξίλεηαη ην εκηθπθιηθφ άθξν ηνπ Μ5.ΚΛ.Γ κεζφβαζξνπ κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 

2,5m x 2,5m}. 
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Φση. 6.9: ΝΑ φςε ηνπ κεζφβαζξνπ Μ4 ΚΛ. Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. (ε 

δεχηεξν πιάλν δηαρσξηζκφο θιάδνπ Γ ηεο γέθπξαο Σ16 (δεμηά) κε ηελ γέθπξα Σ3). 

 

Φση. 6.10: ΝΑ φςε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ κεζφβαζξνπ Μ4 ΚΛ. Γ ηεο 

παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 
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Φση. 6.11: Μεζφβαζξν Μ4 ΚΛ.Γ  νξζνγσληθήο δηαηνκήο 3,4m x 1,35m (κνλνιηζηθή 

ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή).  

 

 

 

 

Φση. 6.12: Όςε κεζφβαζξνπ Μ4 ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. (ε δεχηεξν πιάλν 

ε αλσδνκή ηεο γέθπξαο T3). 



219 
 

 

Φση. 6.13: ΒΓ φςε ηνπ κεζφβαζξνπ Μ4 ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 

(Σνπνζέηεζε μπινηχπσλ ζθπξνδέηεζεο κεηαμχ κεζφβαζξσλ Μ4 ΚΛ.Γ θαη Μ5 ΚΛ.Γ). 

 

Φση. 6.14: Οινθιεξσκέλν ηκήκα ηνπ κεζφβαζξνπ Μ4 ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο 

Σ17, νξζνγσληθήο δηαηνκήο 3,4m x 1,35m (κνλνιηζηθή ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή). 
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Φση. 6.15: ΝΓ φςε ηνπ κεζφβαζξνπ Μ3.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. (ε 

δεχηεξν πιάλν ε γέθπξα Σ16). 

 

Φση. 6.16: ΝΓ φςε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ κεζφβαζξνπ Μ3.ΚΛ.Γ ηεο 

παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 
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Φση. 6.17: ΝΓ φςε κεζφβαζξνπ Μ3.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. (ε δεχηεξν 

πιάλν ε γέθπξα Σ2 [αξηζηεξά] θαη ε γέθπξα Σ3 [δεμηά]). 

 

Φση. 6.18: Όςε ηνπ νινθιεξσκέλνπ κεζφβαζξνπ Μ3.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο 

Σ17. (ε δεχηεξν πιάλν ε γέθπξα Σ3). 
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Φση. 6.19: ΝΑ φςε κεζφβαζξνπ Μ3.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 

 

Φση. 6.20: ΝΑ φςε  ηνπ νινθιεξσκέλνπ κεζφβαζξνπ Μ3.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο 

γέθπξαο Σ17. (ε δεχηεξν πιάλν ην κεζφβαζξν Μ4.ΚΛ.Γ ηεο γέθπξαο Σ16). 
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Φση. 6.21: Νφηηα φςε κεζφβαζξνπ Μ3 ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17 (κνλνιηζηθή 

ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή). 

 

Φση. 6.22: Νφηηα φςε κεζφβαζξνπ Μ3 ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17,  

(νινθιεξσκέλν ηκήκα ηεο). 
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Φση. 6.23: Κεθαινδνθφο ηνπ κεζφβαζξνπ Μ2.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο 

Σ17(δεμηά) θαη αξηζηεξά ην αληίζηνηρν κεζφβαζξν ηεο γέθπξαο Σ16. 

 

 

Φση. 6.24: Οινθιεξσκέλν ηκήκα ηεο θεθαινδνθνχ ηνπ κεζφβαζξνπ Μ2.ΚΛ.Γ  ηεο 

παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 
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Φση. 6.25: ΝΑ φςε κεζφβαζξνπ Μ2.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17, (δηαθξίλεηαη 

απφ αξηζηεξά θαη ην κεζφβαζξν Μ3.ΚΛ.Γ). 

 

Φση. 6.26: Αξκφο κεηαμχ γέθπξαο Σ17 (αξηζηεξά) θαη Σ15 (δεμηά). (Γηαθξίλεηαη θαη ην 

εκηθπθιηθφ άθξν ηνπ Μ2.ΚΛ.Γ κεζφβαζξνπ κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 2,5m x 2,5m). 
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Φση. 6.27: Οινθιεξσκέλν ηκήκα ηνπ αξκνχ κεηαμχ ηεο γέθπξαο Σ17 (αξηζηεξά)  θαη 

Σ15 (δεμηά). Γηαθξίλεηαη ν ζσιήλαο απνρέηεπζεο ησλ φκβξησλ πδάησλ. 

Φση. 6.28: Γηαρσξηζκφο θιάδνπ Γ–Γ θαζψο θαη ζέζεηο εθεδξάλσλ (δεμηά ην 

κεζφβαζξν Μ2.ΚΛ.Γ  ηεο παξνχζαο γέθπξαο  Σ17 θαη αξηζηεξά ην αληίζηνηρν ηεο 

γέθπξαο Σ16). 
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Φση. 6.29: Γηαρσξηζκφο θιάδνπ Γ–Γ (νινθιεξσκέλν ηκήκα ηνπ), δεμηά ην 

κεζφβαζξν Μ2.ΚΛ.Γ  ηεο παξνχζαο γέθπξαο  Σ17 θαη αξηζηεξά ην αληίζηνηρν ηεο 

γέθπξαο Σ16). 

 

Φση. 6.30: Γηαρσξηζκφο θιάδνπ Γ–Γ θαζψο θαη ζέζεηο εθεδξάλσλ (δεμηά ην 

κεζφβαζξν Μ2.ΚΛ.Γ  ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17 θαη αξηζηεξά ην αληίζηνηρν ηεο 

γέθπξαο Σ16). 
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Φση. 6.31: Οπιηζκφο άλσζελ  ηνπ κεζφβαζξνπ Μ4.ΚΛ.Γ ηεο παξνχζαο γέθπξαο 

Σ17. (ε πξψην πιάλν ην κνλνθπςεισηφ θηβψηην χςνπο 2,5m απφ ζθπξφδεκα 

C35/45). 

 

Φση. 6.32: θπξνδεηεκέλν ηκήκα ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. (Γηαθξίλνληαη απφ 

αξηζηεξά ηα κεζφβαζξα Μ3.ΚΛ.Γ θαη Μ2.ΚΛ.Γ απηήο θαη αθνινπζεί κεηά ηνλ αξκφ ε 

γέθπξα Σ15). 
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Φση. 6.33: θπξνδεηεκέλν ηκήκα ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17, (ζε θάζε θαηαζθεπήο 

ην ηκήκα άλσζελ  ηνπ κεζφβαζξνπ Μ4.ΚΛ.Γ). 

 

Φση. 6.34: θπξνδεηεκέλν ηκήκα ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17, δηαθξίλεηαη ην 

κεζφβαζξν Μ3.ΚΛ.Γ (κνλνιηζηθή ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή). 
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Φση. 6.35: Οινθιεξσκέλν ηκήκα ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17(δεμηά), δηαθξίλεηαη ην 

κεζφβαζξν Μ3.ΚΛ.Γ (κνλνιηζηθή ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή) θαη αξηζηεξά ε γέθπξα 

Σ16. 

 

Φση. 6.36: Νφηηα φςε ηνπ ζθπξνδεηεκέλνπ ηκήκαηνο ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17, 

δηαθξίλεηαη ην κεζφβαζξν Μ4.ΚΛ.Γ (κνλνιηζηθή ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή). 
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Φση. 6.37: Οινθιεξσκέλν ηκήκα ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17, (δηαθξίλνληαη απφ 

αξηζηεξά ηα κεζφβαζξα Μ3.ΚΛ.Γ, Μ4.ΚΛ.Γ θαη Μ5.ΚΛ.Γ). 

 

 

Φση. 6.38: ΝΑ φςε ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. Γηαθξίλεηαη αξηζηεξά ηκήκα ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο Σ2, ε παξνχζα γέθπξα Σ17 κε ηα κεζφβαζξα Μ5.ΚΛ.Γ 

θαη Μ4.ΚΛ.Γ φπηζζελ ησλ μπινηχπσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κεζφβαζξα Μ3.ΚΛ.Γ θαη 

Μ2.ΚΛ.Γ. κεηά ηνλ αξκφ αθνινπζεί ε γέθπξα Σ15.  
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Φση. 6.39: ΝΑ φςε ηεο νινθιεξσκέλεο γέθπξαο Σ17. (Γηαθξίλνληαη απφ αξηζηεξά 

ηκήκα ηεο γέθπξαο Σ2, ηα κεζφβαζξα Μ4.ΚΛ.Γ, Μ3.ΚΛ.Γ θαη Μ2.ΚΛ.Γ ηεο γέθπξαο 

Σ17, αθνινπζεί ν αξκφο θαη κεηά ε γέθπξα Σ15). 

 

 

Φση. 6.40: ΒΓ φςε ηεο γέθπξαο Σ17. (ε θάζε θαηαζθεπήο ην ηκήκα άλσζελ κεηαμχ 

ησλ κεζφβαζξσλ Μ4.ΚΛ.Γ [αξηζηεξά] θαη Μ5.ΚΛ.Γ [δεμηά]). 
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Φση. 6.41: ΒΓ φςε ηεο νινθιεξσκέλεο γέθπξαο Σ17, (δηαθξίλνληαη ηα κεζφβαζξα 

Μ4.ΚΛ.Γ [αξηζηεξά] θαη Μ5.ΚΛ.Γ [δεμηά]). 

 

Φση. 6.42: Όςε ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17, (ζε πξψην πιάλν ν μπιφηππνο ηεο 

αλσδνκήο άλσζελ ηνπ Μ4.ΚΛ.Γ). 
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Φση. 6.43: θπξνδέηεζε θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο Σ17, (ζε πξψην πιάλν ν 

νπιηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ). 

 

Φση. 6.44: θπξνδέηεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 
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Φση. 6.45: ΝΑ φςε ηεο παξνχζαο γέθπξαο – αζθαιηνζηξσκέλν ηκήκα ηεο. (Δλ 

αλακνλή αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο). 

 

Φση. 6.46: Αζθαιηνζηξσκέλν ηκήκα ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17 (ελ αλακνλή 

αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο). 
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Φση. 6.47: Οινθιεξσκέλν ηκήκα ηεο παξνχζαο γέθπξαο Σ17. 

 

 

Φση. 6.48: Σα εθέδξαλα πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ 

Αληζφπεδνπ Κφκβνπ. 
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Φση. 6.49: Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα  θαη θξάζπεδν. 

 

 

Φση. 6.50: Λεπηνκέξεηα αγσγνχ πδξνδφηεζεο φκβξησλ πδάησλ. 

 



238 
 

 

Φση. 6.51: Λάκπα ειεθηξνθσηηζκνχ.  
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Φση. 6.52: Σνπνζέηεζε αξκψλ ζπζηνιν-δηαζηνιήο. 

 

 

Φση. 6.53: Σνπνζέηεζε αξκψλ ζπζηνιν-δηαζηνιεο (αθαίξεζε ηεο απαηηνχκελεο 

αζθάιηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αξκνχ). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
Ο
 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

1. ηνλ ηνκέα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο 

(Ζ/Τ) έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθφηαην εξγαιείν γηα λα βνεζάεη ην κεραληθφ λα 

εθηειεί ηελ εξγαζία ηνπ. 

2. Σα πιενλεθηήκαηα επίιπζεο θνξέσλ κε Ζ/Τ πξνβάιινληαη ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο θνξέσλ κε πνιιά κέιε φπνπ ε επίιπζε κε θιαζηθέο κεζφδνπο 

ζα ήηαλ καθξνρξφληα θαη θνπξαζηηθή. 

3. Ο κειεηεηήο κεραληθφο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη απηνηειψο ηελ 

νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ηνπ δίλεη ην πξφγξακκα Ζ/Τ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί πξάγκα πνπ απαηηεί λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ θιαζηθή 

ζηαηηθή. Ο έιεγρνο επηβάιιεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

4. Τπάξρεη κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ Ζ/Τ πνπ κπνξεί θαλείο λα επηιέμεη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη 

ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπο αλεβαίλεη. 

5. Ζ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε θαη αλαιπηηθή κειέηε 

γέθπξαο ηξηψλ αλνηγκάησλ κε θακππιφηεηα κήθνπο 69,91m απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα κε εθέδξαλα, πιεζίνλ ηεο παξαγιαχθηαο αξηεξίαο ζηελ Πάηξα, 

κε ρξήζε Ζ/Τ. 

6. Απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηκήκαηα ηεο κειέηεο θαη ηηο θαηαζθεπήο ήηαλ ε 

ζεκειίσζε ηνπ ηερληθνχ ζηηο ζέζεηο ησλ κεζφβαζξσλ  Μ2.ΚΛ.Γ.  Μ3.ΚΛ.Γ.  

Μ4.ΚΛ.Γ θαη  Μ5.ΚΛ.Γ  πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θαλλάβνπ παζζάισλ Φ 

1.20 νη νπνίνη ελψλνληαη ζηελ θεθαιή ηνπο κε θεθαιφδεζκνπο πάρνπο 2.0m. 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο 

ζεκειίσζεο γχξσ απφ ηνπο παζζάινπο ησλ βάζξσλ πξνβιέπεηαη ζπκθσλά 

κε ηελ γεσηερληθή κειέηε ε θαηαζθεπή θαλλάβνπ ραιηθνπαζζάισλ Φ100 

θαηάιιεινπ κήθνπο απφ θαηάιιειν ρνλδξφθνθθν πιηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ 

ζηξάγγηζε. 

7. Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο γέθπξαο θαη ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο επεξεάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Ο κειεηεηήο βάζεη ηεο πείξαο 

θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ θαιείηαη λα θάλεη ηε ζσζηή επηινγή. 

8. Κάζε κειέηε ηερληθνχ έξγνπ νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο πιηθψλ, θνξηίζεσλ, αλάιπζεο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο. Γηα ηελ 

κειέηε ηεο παξνχζαο γέθπξαο ιήθζεθαλ ππφςε νη θαλνληζκνί : DIN – 

Fachbericht 100, Din – Fachbericht 101, DIN – Fachbericht 102, ΔΑΚ 2000, 

Οδεγίεο γηα ηε κειέηε ησλ νδηθψλ έξγσλ. Οδεγίεο γηα ηε κειέηε γεθπξψλ κε 

ζεηζκηθή κφλσζε. Οδεγίεο γηα ηελ αληηζεηζκηθή κειέηε γεθπξψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε DIN – FB 102, 103, 104. 
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