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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
o 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΦΤΡΧΝ 
 

1.1 ΟΡΗΜΟ ΓΔΦΤΡΑ 

   Γέθπξα είλαη κία θαηαζθεπή πνπ έρεη ζθνπφ ηεο ζπλέρεηαο κίαο 

γξακκήο επηθνηλσλίαο, φπσο κηαο νδνχ (νδηθή γέθπξα), ελφο 

ζηδεξνδξφκνπ, κίαο 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 κίαο 

νδνχ πάλσ απφ κία πδάηηλε ξνή απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα. Έηζη ν άλζξσπνο αλαγθάζηεθε λα ην αληηκεησπίζεη, 

δειαδή λα θαηαζθεπάζεη γέθπξεο απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο αθφκα 

ρξφλνπο. 

   Οη γεθπξνπνηνί ησλ αξραίσλ θαη κέζσλ ρξφλσλ είλαη άμηνη 

κεγάινπ ζαπκαζκνχ γηαηί κε ηα αηειή ηερληθά κέζα πνπ δηέζεηαλ 

θαη κε ηα κηθξήο αληνρήο πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαηάθεξαλ 

λα θαηαζθεπάζνπλ γέθπξεο πνπ αθφκε θαη ζήκεξα ε θαηαζθεπή 

ηνπο ζεσξείηαη δχζθνιε. 

   Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 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. 

 

1.2 ΗΣΟΡΗΑ ΓΔΦΤΡΑ 

   Ζ γέθπξα ζαλ ηερληθφ θαηαζθεχαζκα, ρξνλνινγείηαη απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Οη πξψηνη επαγγεικαηίεο θαηαζθεπαζηέο γεθπξψλ 

ήηαλ νη Ρσκαίνη, αθήλνληαο πίζσ ηνπο κία θιεξνλνκηά απφ 

εθαηνληάδεο γέθπξεο, ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα δεη κέρξη θαη 

ζήκεξα. Μία απφ απηέο είλαη ε Pons Fabricius (Φωτ.1.1) ζηελ πφιε 

ηεο Ρψκεο. 
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Φση. 1.1  PonsFabricius, Ρψκε. 

   Ζ πξψηε θαηαζθεπαζζείζα γέθπξα απφ άλζξσπν ήηαλ, θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα, έλα θνχηζνπξν ρξεζηκνπνηνχκελν γηα λα 

δηαζρίζεη έλα ξέκα. ρεηηθά ζχληνκα έγηλε αληηιεπηφ φηη ε 

ηνπνζέηεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ θνξκψλ δεκέλσλ κεηαμχ ηνπο κε 

ζρνηληά έδηλε κία πνιχ πην απνηειεζκαηηθή θαηαζθεπή. ηαδηαθά ν 

άλζξσπνο αλέπηπμε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

θαηαζθεπή ησλ γεθπξψλ πξνφδεπζε, νδεγψληαο ηνλ ινηπφλ ζε 

αλψηεξεο θαηαζθεπέο , φπσο είλαη νη πέηξηλεο αςηδσηέο γέθπξεο 

θαη πνιχ αξγφηεξα, γέθπξεο κε πιατλά ππνζηεξίγκαηα. Μεξηθέο 

ξσκατθέο γέθπξεο είραλ ζην θαηάζηξσκά ηνπο πεδνδξφκηα, αςίδεο 

θαη δηαθνζκεηηθά αγάικαηα. 

   Σα πιηθά δφκεζεο κέρξη ηνλ 18ν αηψλα ήηαλ μχια θαη πέηξεο. Σν  

1781 θηηάρηεθε ε πξψηε γέθπξα απφ ρπηνζίδεξν ζηελ Αγγιία απν 

ηνλ πνηακφ έβεξλ ( Severn) γλσζηή θαη σο Iron Bridge. 
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Φση. 1.2  Iron Bridge, Αγγιία. 

   Ζ γέθπξα πνπ δηαζρίδεη ηνλ πνηακφ Severn ζην Shropshire ηεο 
Αγγιίαο, κπνξεί λα κελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε ή πεξίηερλε, έκεηλε 
φκσο ζηελ Ηζηνξία γηα έλα ιφγν : 

   Ήηαλ ε πξψηε γέθπξα πνπ θαηαζθεπάζηεθε εμνινθιήξνπ απφ 
ρπηνζίδεξν.Κηίζηεθε  ηνλ 18ν αηψλα, ζχκθσλα κε ζρέδηα ηνπ 
αξρηηέθηνλα Thomas Farnolis Pritchard θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
400ηφλνη ρπηνζηδήξνπ. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο κήλεο. 

 

Φση. 1.3  Iron Bridge, Αγγιία. 

 

   Ζ βειηίσζε ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ράιπβα έδσζε ηελ δπλαηφηεηα 

λα απμεζεί ε αληνρή ζε εθειθπζκφ θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ κε απηφ 

ην πιηθφ κεγάιεο θξεκαζηέο γέθπξεο. Ζ πξψηε ζεκαληηθή γέθπξα 

απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε γέθπξα Menai πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ 

ηνλ Thomas Telford ζηελ Οπαιία ην 1826. 
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Φση. 1.4   Γέθπξα Μenai, Οπαιία. 

   ηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, άξρηζαλ λα 

θαηαζθεπάδνληαη νη κεηαιιηθέο γέθπξεο, ελψ ιίγν αξγφηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην κπεηφλ αξκέ. Ζ πξψηε κεηαιιηθή γέθπξα πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Δπξψπε είλαη εθείλε πνπ ιέγεηαη Pond des 

Arts (Γέθπξα ησλ Σερλψλ) θαη βξίζθεηαη ζην Παξίζη. Άιινηε, γηα ηηο 

κεηαιιηθέο γέθπξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζίδεξν, ελψ ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ην αηζάιη θαη ζπαληφηεξα ην αινπκίλην. 
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Φση. 1.5  Pond des Arts (Γέθπξα ησλ Σερλψλ), Παξίζη. 

 

1.3 ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΓΔΦΤΡΧΝ 

   Χο πιηθά δφκεζεο ησλ γεθπξψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη θπζηθνί 

ιίζνη, ηερλεηνί ιίζνη, ζθπξφδεκα θαη ράιπβεο. Δπηπιένλ, ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλεηέο χιεο, άιια κέηαιια θ.α. Σέινο, ζηελ 

αλσδνκή εθαξκφδνληαη πιηθά επίζηξσζεο θαη ζηεγάλσζεο. 

1.3.1 ΦΤΗΚΟΗ ΛΗΘΟΗ 

   Οη θπζηθνί ιίζνη είλαη ζηεξεά ζψκαηα δηαθφξσλ ζρεκάησλ θαη 

δηαζηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πεηξψκαηα ηεο γεο. 

Αλζεθηηθνί θπζηθνί ιίζνη φπσο ν γξαλίηεο, ν πνξθπξίηεο, ν 

δηνξίηεο, ν βαζάιηεο αιιά θαη νη αζβεζηφιηζνη φπσο ην κάξκαξν, 

ν ςακκίηεο, νη ζθιεξνί ηφθθνη θαη νη ηξαβεξηίλεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κεγάιε επηηπρία ζηε γεθπξνπνηία θαη 

κάιηζηα ζηα βάζξα θαη ζηηο ζνισηέο θαηαζθεπέο, άιινηε ζαλ 

θέξνληα ζηνηρεία, άιινηε ζαλ επέλδπζε. Γπζηπρψο ζήκεξα 

ζπάληα ρξεζηκνπνηνχληαη θπζηθνί ιίζνη ζηε γεθπξνπνηία εμαηηίαο 

ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαηεξγαζίαο ηνπο. 
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   εκαληηθφ φκσο είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ Διιάδα θαη ζε 

άιιεο ρψξεο κε ηελ ίδηα γεσινγηθή δηάπιαζε νη θπζηθνί ιίζνη 

αθζνλνχλ, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά αθφκε θαη 

ζήκεξα, ιφγσ πνιιψλ σθέιηκσλ ηδηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ζηηο θαηαζθεπέο. Γειαδή, έρνπλ κεγάιε αληνρή ζε 

δηάβξσζε θαη ηξηβή απφ ην λεξφ θαη ηελ άκκν, θάηη πνπ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα βάζξα γεθπξψζεσλ πνηακψλ. Δπίζεο 

έρνπλ θαιχηεξε γήξαλζε απφ ην ζθπξφδεκα.  

1.3.2 ΣΔΥΝΖΣΟΗ ΛΗΘΟΗ 

   Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεθπξνπνηία γηα 

επελδχζεηο βάζξσλ. 

Κιίθεξ νηθνδνκψλ : ζιηπηηθή αληνρή ιίζνπ 28Mpa 

Σνχβια επέλδπζεο : ζιηπηηθή αληνρή ιίζνπ 20Mpa 

1.3.3 ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

   ηελ αλσδνκή  ρξεζηκνπνηνχληαη θαλνληθά ζθπξνδέκαηα Β25 

έσο Β55 θαη ζηα ζεκέιηα θαη επελδπκέλα βάζξα θαλνληθά 

ζθπξνδέκαηα Β15 έσο Β35. 

   Όηαλ ην πάρνο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ είλαη κεγάιν, επηδηψθεηαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ζεξκφηεηαο ελπδάησζεο κε βξαδχπεθηα ηζηκέληα 

θαη φρη κεγάιν πνζνζηφ ηζηκέληνπ ζηηο αλαινγίεο αλάκημεο. Μεηά 

ηε δηάζηξσζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη ην ζθπξφδεκα ζεξκφ γηα 

αξθεηέο κέξεο θαη λα παξεκπνδίδεηαη ε εμάηκηζε ηνπ λεξνχ. 

1.3.4 ΥΑΛΤΒΔ 

   Χο θνηλνί νπιηζκνί ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ράιπβεο νπιηζκνχ κε 

λεπξψζεηο πνηφηεηαο BSt 420/500 ή 500/550, επεηδή ε πςειή ηνπο 

πνηφηεηα ζπλάθεηαο θαη αληνρήο ρξεηάδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ξσγκψλ. ε φια ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο γέθπξαο (αλσδνκή θαη 

ππνδνκή) ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ραιαξψλ νπιηζκψλ ζα είλαη 

Φ>=10mm θαη ε κέγηζηε απφζηαζε ξάβδσλ e<=20cm. 

Δπηκεθχλζεηο ησλ ξάβδσλ Φ>20mm κε παξάζεζε, θαιφ είλαη λα 

απνθεχγνληαη. Παξά ηε δπλακηθή θαηαπφλεζε ησλ γεθπξψλ, 
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ζπάληα είλαη θαζνξηζηηθή ε αληνρή θφπσζεο. Σα ζπγθνιιεηά 

πιέγκαηα πξνζθέξνληαη σο θχξηνο νπιηζκφο. 

   Οη ράιπβεο πξνέληαζεο γηα ηνπο ηέλνληεο επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη νη εγθεθξηκέλνη ράιπβεο πξνέληαζεο, 

εθφζνλ ιεθζνχλ ππφςε θάζε θνξά νη φξνη ησλ εγθξηηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

1.3.5 ΔΠΗΣΡΧΔΗ 

   Σν ιηζφζηξσην αιινηψλεηαη κε ην ρξφλν θαη θαιφ είλαη λα 

απνθεχγεηαη. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ : 

Υπηάζθαιηνη : πάρνπο 40 έσο 60 mm 

Αζθαιηνζθπξφδεκα : πάρνπο 50 έσο 70 mm 

   Σν ζθπξφδεκα σο επίζηξσζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα 

νπιηζκέλν. Διάρηζην πάρνο 180 mm. Οη πιάθεο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνληαη γηα νιίζζεζε πάλσ ζηελ ζηεγαλσηηθή ζηξψζε. 

Δπηηξέπεηαη λα κελ δηαηαρζνχλ εγθάξζηνη αξκνί φηαλ ν άλσ 

δηακήθεο νπιηζκφο είλαη Φ12, e=100mm θαη ε επηθάιπςή ηνπ απφ 

ζθπξφδεκα 40 έσο 50 mm. 

   Διεχζεξεο, θέξνπζεο πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε 

άκεζε επαθή κε ηνπο ηξνρνχο δηαηεξνχληαη αλαιινίσηεο κφλν ζε 

ρψξεο ρσξίο θηλδχλνπο παγνπάζεηαο θαη ρσξίο δηαβξσηηθά 

πεξηβάιινληα. Δίλαη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθά θαηάιιειεο κφλνλ 

εθφζνλ ην ζθπξφδεκα είλαη πςειήο αληνρήο, ε ειάρηζηε θαηά 

κήθνο θιίζε είλαη 2%, ε ειάρηζηε άλσ επηθάιπςε ηνπ νπιηζκνχ 

είλαη 40mm θαη ην εχξνο ησλ ξσγκψλ πεξηνξίδεηαη ζε 0,1 mm 

(επηηξέπνληαη κφλν θακπηηθέο ξνπέο).  

1.3.6 ΣΔΓΑΝΧΖ 

   Κακία επίζηξσζε δελ είλαη ηειείσο ζηεγαλή, νχηε ε 

ρπηάζθαιηνο. πλεπψο νη πιάθεο θαηαζηξψκαηνο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη αμηφπηζηα απφ ηα λεξά κε δηαβξσηηθέο νπζίεο. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαβξσηηθέο νπζίεο γηα ηελ πξνζηαζία 

απφ παγεηφ (π.ρ. ξαληηζκφο κε αιάηη) ή ην πεξηβάιινλ είλαη 
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δηαβξσηηθφ, ζα ηνπνζεηείηαη κία ζηεγαλσηηθή ζηξψζε κεηαμχ ηεο 

πιάθαο θαηαζηξψκαηνο θαη ηεο επίζηξσζεο. 

   Καηάιιειεο ζηεγαλψζεηο είλαη πεξαζκέλα ζε κάιζε (άζθαιην) 

θχιια ραιθνχ ή αινπκηλίνπ ή ηερλεηψλ πιψλ. ηξψζεηο 

αζθαιηηθήο καζηίρεο πάρνπο 10mm απνδείθηεθαλ ζηελ πξάμε 

ηθαλνπνηεηηθέο. Παιαηφηεξα ηνπνζεηνχζαλ θάησ απφ ηε 

ζηεγαλσηηθή ζηξψζε έλα ζηξψκα ηλψλ πάινπ ψζηε λα 

παξεκπνδίζνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ θπζαιίδσλ αηκνχ ιφγσ 

εμάηκηζεο ηνπ πιενλάδνληνο λεξνχ ζην ζθπξφδεκα.Απηφ φκσο 

δξνχζε ζαλ απνζηξάγγηζε ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη έθαλε 

πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ, δηαρένληαο ηα βιαβεξά πιηθά. Ο 

θίλδπλνο ζρεκαηηζκνχ θπζαιίδσλ αηκνχ είλαη κηθξφο θαη 

θαηαπνιεκάηαη θαιχηεξα κε κία κνλσηηθή ζηξψζε επνμεηδηθήο 

ξεηίλεο. 

   Καηά θαλφλα νη ζηεγαλψζεηο εθνδηάδνληαη κε κία πξνζηαηεπηηθή 

ζηξψζε. Χο επηθαλεηαθή πξνζηαζία απφ ηα άιαηα ηεο δξφζνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επηρξίζκαηα απφ πνιιέο ζηξψζεηο ηερλεηψλ 

πιψλ αλζεθηηθψλ ζηα αιθάιηα, ζπλήζσο επνμεηδηθέο ξεηίλεο. 

1.3.7 ΑΛΛΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

   Άιια δνκηθά πιηθά είλαη ηα εθέδξαλα, νη αξκνί δηαζηνιήο, νη 

ζσιήλεο απνζηξάγγηζεο θηι. 
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1.4 ΔΝΣΤΠΧΗΑΚΔ  ΓΔΦΤΡΔ 

   Δίλαη αμηνζαχκαζην έξγν ε θαηαζθεπή ησλ γεθπξψλ.Δίλαη έλα 

κηθξφ ζαχκα ζηαηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο 

πνιιέο θνξέο ηηο θάλεη ζχκβνιν, αθφκα θαη κλεκείν. ηελ 

ζπλέρεηα, εκθαλίδνληαη θάπνηεο απν ηηο πην πεξίεξγεο ζχγρξνλεο 

γέθπξεο, πεξίηερλα θηηαγκέλεο, κνλαδηθέο θαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

θιαζηθέο. 

 

Φση. 1.6   Γέθπξα Octavio Friasde Oliveira άν Πάνιν, Βξαδηιία. 

   ην άν Πάνιν ηεο Βξαδηιίαο κία γέθπξα ζε ζρήκα Υ κε ην 
φλνκα Octavio Friasde Oliveira δεζπφδεη πάλσ απφ ηνλ πνηακφ 
Pnheiros θαη ζπλδέεη δχν κεγάιεο ιεσθφξνπο. Ζ Octavio Frias 
ππεξέρεη γηα ηνλ κνλαδηθφ ζρεδηακφ ηεο κε ηελ θαισδηαθή ζηήξημε 
θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξφκσλ πνπ ηελ δηαηξέρνπλ. Ζ 
γέθπξα έρεη χςνο 138 κέηξα κε έλαλ θεληξηθφ ζηχιν. Γφζεθε πξνο 
ρξήζε ην 2008. 
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Φση. 1.7  Γέθπξα Juscelino Kubitschek, Βξαδηιία. 

 

   ηελ Βξαδηιία βξίζθεηαη θαη ε Juscelino Kubitschek, ε νπνία είλαη 
έλα ζχκπιεγκα ηξηψλ κεγάισλ αςίδσλ δηαγψληα ζηεκέλσλ. 

 

 

1.5 ΣΜΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΔΦΤΡΑ 

   Οη γέθπξεο γεληθά απνηεινχληαη απφ ην ηκήκα ηεο αλσδνκήο θαη 
ην ηκήκα ηεο ππνδνκήο. Σα θνξηία ηεο αλσδνκήο (κφληκα θαη 
θηλεηά) κεηαθέξνληαη ζηηο ζηεξίμεηο ηεο γέθπξαο, θαη κέζσ απηψλ 
ζηε ζεκειίσζή ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα θέξνληα ζηνηρεία κηαο γέθπξαο κπνξνύλ 
λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

ην θνξέα. Δίλαη ην νξηδφληην ζηνηρείν ηεο γέθπξαο, πνπ απνηειεί 
θαη ην θαηάζηξσκα, πάλσ ζην νπνίν γίλεηαη ε θίλεζε ησλ 
νρεκάησλ θαη ησλ πεδψλ θαη γεληθψο θέξεη ηα σθέιηκα θνξηία ηεο 
γέθπξαο. Αλάινγα κε ηε ζηαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, νη θνξείο 
δηαθξίλνληαη ζε ζπλερείο, ακθηέξεηζηνπο θαη δνθνχο Gerber. 
Αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ζπκπαγείο, πιάθεο κε 
θελά, θπςεισηνχο θνξείο, πιαθνδνθνχο, θηβσηηνεηδνχο δηαηνκήο 
θ.ι.π. 
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ηα βάζξα. Δίλαη ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία πνπ ζηεξίδνπλ ην θνξέα 
θαη κεηαθέξνπλ ηα θνξηία ζηε ζεκειίσζε. Αλάινγα κε ηε κνξθή 
ηνπο, ηα βάζξα ραξαθηεξίδνληαη σο πνιχζηπια, κνλφζηπια, 
ηνηρνεηδή θαη θνίια. Σα δχν αθξαία βάζξα νλνκάδνληαη αθξφβαζξα 
θαη ζπλήζσο είλαη ηνηρνεηδνχο κνξθήο, επεηδή ιεηηνπξγνχλ θαη σο 
ηνίρνη αληηζηήξημεο ησλ γαηψλ πίζσ απφ απηά. Σα ελδηάκεζα 
βάζξα νλνκάδνληαη κεζφβαζξα.  

ηε ζεκειίωζε. Οη ζπλήζεηο ηξφπνη ζεκειίσζεο ησλ γεθπξψλ 

είλαη κε επηθαλεηαθή ζεκειίσζε, κε παζζάινπο θαη κε θξέαηα. 

Αλάινγα κε ηε γεσκεηξηθή ηνπο δηακφξθσζε, νη γέθπξεο 

δηαθξίλνληαη ζε νξζέο ή ινμέο θαη ζε επζχγξακκεο ή θακπχιεο. 

Οξζή ιέγεηαη κία γέθπξα, ζηελ νπνία νη γσλίεο κεηαμχ ηνπ 

δηακήθνπο άμνλα ηνπ θνξέα θαη ησλ αμφλσλ ησλ βάζξσλ είλαη 90°. 

Άιισο, ε γέθπξα ζεσξείηαη ινμή. Δπζχγξακκε ιέγεηαη κία γέθπξα, 

φηαλ είλαη επζχγξακκε ζε θάηνςε. Μία γέθπξα κπνξεί λα είλαη 

θακπχιε θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη νξζή. 

 

1.5.1 ΓΗΑΜΌΡΦΧΖ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖ ΓΗΑΜΖΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΤΝΔΥΔΗ ΦΟΡΔΗ 

 

   Οη ζπλερείο θνξείο γεθπξψλ έρνπλ γεληθψο θαιχηεξε ζηαηηθή 

ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο ακθηέξεηζηνπο θνξείο, επεηδή νη ξνπέο ζην 

θνξέα είλαη κηθξφηεξεο θαη θαηαλέκνληαη θαιχηεξα ζηηο ζηεξίμεηο 

θαη ηα αλνίγκαηα. Απφ αληηζεηζκηθή άπνςε, έρνπλ πην ζαθή 

δπλακηθή απφθξηζε απφ θνξείο κε ξκνχο, επεηδή ε αλσδνκή 

ζπκπεξηθέξεηαη σο έλα εληαίν ζψκα. Δπίζεο ν θίλδπλνο πηψζεο 

ηνπ θνξέα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα αθξφβαζξα. Γηα κνλνιηζηθά 

ζπλδεδεκέλα κεζφβαζξα, νη ζεηζκηθέο κεηαθηλήζεηο είλαη γεληθψο 
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κηθξέο, κε απνηέιεζκα ν θίλδπλνο πηψζεο ηνπ θνξέα λα είλαη 

πξαθηηθά αλχπαξθηνο. 

   Οη ζπλερείο θνξείο παξνπζηάδνπλ φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα, 

φπσο ε κεγάιε ηνπο επαηζζεζία ζε δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο ησλ 

βάζξσλ θαη ηεθηνληθέο θηλήζεηο. Γηα ζρεηηθά άθακπηνπο θνξείο, νη 

θνξηίζεηο απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιεο εληάζεηο πνπ λα 

θαζηζηνχλ ηελ εθαξκνγή ζπλερνχο θνξέα απαγνξεπηηθή. ε 

πεξηπηψζεηο εχθακπησλ θνξέσλ θαη κεγάισλ αλνηγκάησλ, 

δεκηνπξγνχληαη θαη ζεκαληηθέο ηαιαληψζεηο ζηελ εγθάξζηα 

δηεχζπλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ, κε δπζκελή επίζηξσζε 

ζηα βάζξα. 

 

 

 

ΑΜΦΗΔΡΔΗΣΟΗ ΦΟΡΔΗ 

 

   ε γέθπξεο κε ακθηέξεηζηνπο θνξείο, θάζε ηκήκα ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο κεηαμχ γεηηνληθψλ βάζξσλ ρσξίδεηαη κε ην 

δηπιαλφ ηνπ κε αξκφ θαη ιεηηνπξγεί ζηαηηθά αλεμάξηεηα. Γη’ απηφ 

θαη ηέηνηεο γέθπξεο κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ, ρσξίο πξφβιεκα, 

κεγάιεο δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο θαη ηεθηνληθέο θηλήζεηο. πλήζσο, 

φκσο, ε επηινγή ακθηέξεηζησλ θνξέσλ νδεγεί ζε αθξηβφηεξε 

ιχζε, γηαηί πξνθχπηνπλ κεγάιεο ξνπέο αλνηγκάησλ ζηνπο θνξείο 

απφ ζηαηηθά θαηαθφξπθα θνξηία θαη κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε ζηα 

βάζξα γηα ζεηζκηθά θνξηία. 

   ε γέθπξεο κε ακθηέξεηζηνπο θνξείο, ν θίλδπλνο πηψζεο ηνπ 

θνξέα θαηά ηε δηάξθεηα ηζρπξψλ ζεηζκψλ είλαη απμεκέλνο, εάλ δελ 
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έρεη πξνβιεθζεί επαξθέο κήθνο έδξαζεο. Ο θίλδπλνο είλαη 

κεγαιχηεξνο γηα εχθακπηα κεζφβαζξα, αθνχ ε ηαιάλησζή ηνπο 

δεκηνπξγεί πξφζζεηεο κεηαθηλήζεηο, νη νπνίεο κεγηζηνπνηνχληαη 

εάλ δχν γεηηνληθά βάζξα θηλεζνχλ εθηφο θάζεο. 

   Απμεκέλνο είλαη ν θίλδπλνο θξνχζεο κεηαμχ γεηηνληθψλ θνξέσλ, 

αθνχ ε ζπλήζεο ζηήξημε κέζσ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ 

νδεγεί ζε κεγάιεο κεηαθηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρπξψλ ζεηζκψλ. 

Ζ θξνχζε κπνξεη λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηνπο θνξείο. εκεηψλεηαη 

φκσο, φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θξνχζε κπνξεί λα είλαη 

επεξγεηηθή, γηαηί εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ζπληνληζκνχ ζε 

αλεμάξηεηα ηαιαληνχκελα ηκήκαηα. 

 

ΦΟΡΔΗ ΜΔ ΑΡΜΟΤ Δ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΘΔΔΗ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ 

(ΓΟΚΟΗ GERBER) 

 

   Ο ηξφπνο απηφο κφξθσζεο ηνπ θνξέα ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο 

παιαηφηεξα, επεηδή παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ξνπψλ γηα ζηαηηθά θαηαθφξπθα θνξηία. Απφ 

αληηζεηζκηθή άπνςε, φκσο, παξνπζηάδεη φια ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

ακθηέξεηζησλ θνξέσλ θαη επηπξφζζεηα ην κήθνο έδξαζεο είλαη 

ζπλήζσο πεξηνξηζκέλν, γηα ιφγνπο αληνρήο ηνπ θνληνχ πξνβφινπ 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξηνρή έδξαζεο. Οη θαηαθφξπθεο 

ηαιαληψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνχ, πνπ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη έληνλεο ιφγσ έιιεηςεο ζπλέρεηαο, 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν πηψζεο ηνπ θνξέα. Γη’ απηφ θαη ε δηάηαμε 

απηή ζπαλίσο ρξεζηκνπνηείηαη ηειεπηαία, παξφηη δελ 

απαγνξεχεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ζα εθαξκνζηεί, ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο (ζεηζκηθνχο 

ζπλδέζκνπο), ψζηε λα απνθιεηζζεί ν θίλδπλνο πηψζεο θνξέα. 
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1.5.2 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΒΑΘΡΧΝ 
 
ΠΟΛΤΣΤΛΑ ΒΑΘΡΑ 
   Πνιχζηπια βάζξα, κνξθήο πιαηζίνπ ζηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε 
ηεο γέθπξαο, έρνπλ γεληθψο θαιή ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, ιφγσ 
ηεο ππεξζηαηηθφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ. Βέβαηα, ζηε δηακήθε 
δηεχζπλζε ηα βάζξα απηά ζπκπεξηθέξνληαη σο κνλφζηπια. 
ε ινμνχο ή θακπχινπο θνξείο, ε ζηξνθή πεξί θαηαθφξπθν άμνλα, 
πνπ ζπκβαίλεη ζην θνξέα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηξέςε θαη 
πξφζζεηε θακπηηθή θαηαπφλεζε ζηνπο ζηχινπο θαη ζηε δνθφ 
ζχλδεζεο (θεθαιφδεζκν), ιφγσ δηαθνξεηηθήο νξηδφληηαο 
κεηαθίλεζεο ζηα δχν άθξα ηνπ βάζξνπ. 
Γηα κνλνιηζηθή ζχλδεζε θνξέα-βάζξνπ δελ απαηηείηαη 
θεθαιφδεζκνο θαη ε πιαηζηαθή ιεηηνπξγία εμαζθαιίδεηαη κέζσ 
θνξέα. 
 
ΣΟΗΥΟΔΗΓΖ ΒΑΘΡΑ 
   Σα ηνηρνεηδή βάζξα δηαζέηνπλ κεγάιε δπζθακςία ζηελ εγθάξζηα 
δηεχζπλζε, ελψ ζηε δηακήθε δηεχζπλζε ζπκπεξηθέξνληαη σο 
κνλφζηπια. 
Γεληθψο, δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζεηζκηθή ηνπο 
ζπκπεξηθνξά. Κηλδπλεχνπλ φκσο πεξηζζφηεξν απφ αζηνρία, γη' 
απηφ θαη ππνινγίδνληαη γηα ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο θνληά ζηε 
κνλάδα. 
 
ΜΟΝΟΣΤΛΑ ΒΑΘΡΑ 
   Σα κνλφζηπια βάζξα δε δηαζέηνπλ ππεξζηαηηθφηεηα, γη' απηφ θαη 
ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ζε πεξίπησζε πνπ ζα 
πάζνπλ ζεκαληηθέο δεκηέο. Σν πξφβιεκα κεηψλεηαη ζεκαληηθά 
φηαλ κνλφζηπια βάζξα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κεζφβαζξα ζε 
γέθπξεο κηθξνχ ζπλνιηθνχ κήθνπο, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ πιάηνο ζηα αθξφβαζξα, κε απνηέιεζκα αζηνρίεο 
ηέηνηνπ ηχπνπ νπζηαζηηθά λα κε κπνξνχλ λα ζπκβνχλ. 
 
ΚΟΗΛΑ ΒΑΘΡΑ 
   Κνίια βάζξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάια χςε, ζπλήζσο 
κεγαιχηεξα ησλ 20m. Οη εμσηεξηθέο ηνπο δηαζηάζεηο είλαη ηεο 
ηάμεο κεξηθψλ κέηξσλ θαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ είλαη 
ζπλήζσο 30-50cm. Λφγσ κεγάισλ εμσηεξηθψλ ηνπο δηαζηάζεσλ 
δηαζέηνπλ ζεκαληηθή δπζθακςία, παξά ην κεγάιν ηνπο χςνο. 
Γεληθψο, δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηε ζεηζκηθή 
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ζπκπεξηθνξά. Υξεηάδεηαη φκσο πξνζνρή ζηελ θαιή πεξίζθηγμε, 
γηα ηελ εμαζθάιηζε πιάζηηκεο ζπκπεξηθνξάο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 
απαηηείηαη ζηε ζχλδεζε ηνπ νπιηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο, ε 
νπνία παξνπζηάδεη θαη θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο. 
Απφ αληηζεηζκηθή άπνςε, είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε θπθιηθήο 
δηαηνκήο, γηαηί έρεη εληαία ζπκπεξηθνξά γηα φιεο ηηο δηεπζχλζεηο 
ηεο ζεηζκηθήο δηέγεξζεο. Αληίζεηα, ζηελ νξζνγσληθή δηαηνκή, ε 
ζιηβφκελε δψλε (γσλία) ηεο δηαηνκήο, κε απνηέιεζκα απμεκέλεο 
πηζαλφηεηεο αζηνρίαο. 
 

 

1.5.3 ΘΔΜΔΛΗΧΔΗ 

   Οη γέθπξεο είλαη θαηαζθεπέο επαίζζεηεο ζηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, 

νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη εμαηξεηηθά θαθέο, επεηδή νη γέθπξεο 

θαηαζθεπάδνληαη ζε δχζθνιεο ηνπνζεζίεο (πνηάκηα, ραξάδξεο, 

ζάιαζζα), αθφκε θαη πάλσ απφ ηεθηνληθά ξήγκαηα. 

   Σα ζεκέιηα είλαη ζηνηρεία ηεο γέθπξαο πνπ ζπλδένπλ ηελ 

ππνδνκή κε ην έδαθνο. Ρφινο ηνπο είλαη ε ζηήξημε ηεο γέθπξαο 

θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ ζην έδαθνο. Μπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

βαζηά θαη ξερά ζεκέιηα. Βαζηά θαινχληαη ηα ζεκέιηα ησλ νπνίσλ ην 

βάζνο ζεκειίσζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο άιιεο δχν δηαζηάζεηο 

ηνπο, θαη αληηζηνίρσο ξερά, θαινχληαη ηα ζεκέιηα ησλ νπνίσλ νη 

δηαζηάζεηο ηνπο ζε θάηνςε ππεξηεξνχλ ηνπ βάζνπο ζεκειίσζήο 

ηνπο. Γηα ίδην εκβαδφλ ζεκειίνπ, ηα βαζηά ζεκέιηα κπνξνχλ λα 

αλαιάβνπλ κεγαιχηεξα θνξηία. 

   Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ζεκειίσζεο γίλεηαη βαζεη ησλ θνξηίσλ πνπ 

πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη 

άιινη παξάγνληεο, φπσο ε πηζαλφηεηα ξεπζηνπνίεζεο ηνπ 

εδάθνπο, ε πηζαλφηεηα θαηνιηζζήζεσλ, ε πηζαλφηεηα ζπληνληζκνχ 

(γηα καιαθά εδάθε) θηι. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη ζεκειίσζεο 

βάζξσλ : 
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ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ 

   Δθαξκφδεηαη ζε θαιά εδάθε, επεηδή νη αλαπηπζζφκελεο ηάζεηο 

εδάθνπο γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο κε ζεηζκφ πξνθχπηνπλ αξθεηά 

κεγάιεο. Οη πηζαλέο δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο κεηαμχ γεηηνληθψλ 

βάζξσλ είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξεο απ’ φηη γηα ζεκειίσζε κε 

παζζάινπο, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ζπλερείο θνξείο. 

πλήζσο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθζθαθέο, επεηδή νη δηαζηάζεηο 

ησλ πεδίισλ είλαη αξθεηά κεγάιεο. Απφ ζηαηηθή άπνςε, ε 

επηθαλεηαθή ζεκειίσζε ζε ζθιεξά εδάθε ιεηηνπξγεί ζρεδφλ σο 

πάθησζε. Γηα καιαθά εδάθε ζπληζηάηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη 

ε αιιειεπίδξαζε εδάθνπο-θαηαζθεπήο. 

ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΜΔ ΠΑΑΛΟΤ 

   Ζ ζεκειίσζε κε παζζάινπο ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά ζε 

γέθπξεο, επεηδή παξέρεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα έλαληη αζηνρίαο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ επηθαλεηαθή ζεκειίσζε, θαη κηθξφηεξεο 

δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο. ε πεξηπηψζεηο καιαθψλ θαη ραιαξψλ 

εδαθψλ, ε ζεκειίσζε κε παζζάινπο είλαη ζπλήζσο ε κφλε 

πξφζθνξε ιχζε. Έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο ηαρχηεηαο θαηαζθεπήο 

θαη ησλ κηθξψλ απαηηνχκελσλ εθζθαθψλ. 

ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΜΔ ΚΟΛΧΝΟΠΑΑΛΟΤ 

   Κνισλνπάζζαινη νλνκάδνληαη νη θπθιηθνί ζηχινη βάζξσλ, νη 

νπνίνη ζπλερίδνπλ εληφο ηνπ εδάθνπο σο πάζζαινη, ρσξίο ηελ 

παξεκβνιή θεθαιφδεζκνπ. Ζ ιχζε απηή πξνζθέξεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο θαηαζθεπήο, ελψ ε κε θαηαζθεπή 

θεθαιφδεζκνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή νηθνλνκία. Δπίζεο, 
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απνθεχγνληαη νη εθζθαθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θεθαιφδεζκνπ. Απφ άπνςε δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε επθακςία 

ησλ παζζάισλ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ειαζηηθήο πάθησζεο ζηε 

βάζε ησλ ζηχισλ. Ζ ειαζηηθφηεηα απηή ηεο ζεκειίσζεο ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ζην κνληέιν ππνινγηζκνχ, ηδηαίηεξα γηα 

καιαθά εδάθε. 

ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΜΔ ΦΡΔΑΣΑ 

   Ζ ζεκειίσζε κε θξέαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζθιεξά ή βξαρψδε 
εδάθε, φπνπ ε θαηαζθεπή παζζάισλ δελ είλαη δπλαηή. Ζ 
παξαιαβή ησλ θνξηίσλ γίλεηαη κεξηθψο κέζσ ηεο επηθάλεηαο 
έδξαζεο θαη κεξηθψο απφ ηηο πιεπξηθέο ηξηβέο πνπ 
αλαπηχζζνληαη. ε ζχγθξηζε κε ηελ επηθαλεηαθή ζεκειίσζε, 
απαηηνχληαη κηθξφηεξεο εθζθαθέο ζε έθηαζε, αιιά κεγαιχηεξεο ζε 
βάζνο. Δπνκέλσο ε επηινγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ ζεκειίσζεο ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα. ηα κεηνλεθηήκαηα 
ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε αζάθεηα πνπ 
ππάξρεη ζηνλ ηξφπν παξαιαβήο ησλ θαηαθφξπθσλ θαη ζεηζκηθψλ 
θνξηίσλ. ηε δπλακηθή αλάιπζε, ε ζεκειίσζε απηή κπνξεί λα 
ιακβάλεηαη σο πάθησζε. 
 

 

 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζνχλ ηα δηάθνξα 

εμαξηήκαηα ησλ γεθπξψλ : 

 Αξκνί 

 Δθέδξαλα 

 ηεζαία αζθαιείαο 

 πζθεπέο δπλακηθήο εκπινθήο 

 χζηεκα απνρέηεπζεο/απνζηξάγγηζεο 

 Ππιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ 
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1.6 ΣΤΠΟΗ ΓΔΦΤΡΧΝ 

   Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε γεθπξψλ, θαζέλα απφ ηα νπνία 

παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. πλεπψο, αλάινγα 

κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, επηιέγεηαη ην θαηαιιειφηεξν είδνο 

γέθπξαο. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ  ηελ επηινγή 

είλαη :  

 Σν κήθνο πνπ πξέπεη λα γεθπξσζεί 

 Ζ κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο 

 Οη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

 Ζ ηπρφλ θακππιφηεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ε γέθπξα 

 Ζ αηζζεηηθή 

 Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θάζε θαηαζθεπήο 

 Σα δηαζέζηκα κέζα θαηαζθεπήο-ζπληήξεζεο 

Οη γέθπξεο δηαθξίλνληαη: 

 Αλάινγα κε ηελ ρξήζε ή ηνλ ηχπν ηνπ θνξέα, ζε ''νδηθέο'', 

''ζηδεξνδξνκηθέο'', ''πεδψλ'' θαη ''πεδψλ θαη πνδειάησλ'', 

πδαηνγέθπξεο θ.ιπ. 

 Δθ ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο, ζε ''μχιηλεο'' ( νη αξραηφηεξεο ), 

''ιίζηλεο'' ( αςηδσηέο ή ηνμσηέο ), ''ζρνηλέληεο'', ''κεηαιιηθέο'', 

''ηζηκεληέληεο'' ή θαη ''κηθηέο''. 

 Δθ ηνπ ηξφπνπ έδξαζήο ηνπο, πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε 

θαηάηαμή ηνπο, ζε ''θηλεηέο'' θαη ζε ''ζηαζεξέο'' ή ''ζηαζεξψο 

εδξαδφκελεο''. 

 

 Οη θηλεηέο δηαθξίλνληαη επηκέξνπο ζε ''αλαξηψκελεο'', 

''πεξηζηξνθηθέο'' θαη ''πηπζζφκελεο''. ηηο θηλεηέο γέθπξεο 

ππάγνληαη θαη νη ''πισηέο''. 
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 Οη ζηαζεξέο δηαθξίλνληαη επηκέξνπο : 

 Δθ ηεο γσλίαο ηνπο θαηά δηεχζπλζε πξνο ηελ 

θνίηε ή εθείλεο ηνπ εκπνδίνπ ζε : ''νξζέο'' ή 

''νξζνγψληεο'' θαη ζε ''ινμέο''. 

 Δθ ηεο θαηαζθεπήο έδξαζεο παξαιιήισλ 

δνθψλ, γλσζηέο σο ''δνθνγέθπξεο'' θαη ηέινο 

 Οη ''θξεκαζηέο'' πνπ εδξάδνληαη θαη 

ηαπηφρξνλα αλαξηψληαη ζε ππιψλεο. 

1.6.1 ΓΔΦΤΡΔ ΜΔ ΤΝΔΥΖ ΠΛΑΚΑ 

   Γηα κηθξά αλνίγκαηα κέρξη 9m, κία γέθπξα ζπλερνχο πιάθαο 
ζηεξηδφκελε ζε κηθξά αθξφβαζξα απνηειεί κία πνιχ νηθνλνκηθή 
θαηαζθεπή. Γηα ιίγν κεγαιχηεξα αλνίγκαηα κέρξη 24m ε 
πξνέληαζε είλαη απαξαίηεηε. Ζ ζπλερήο πιάθα θαηαζθεπάδεηαη 
ζπλήζσο κε θπθιηθά ή νξζνγψληα θελά γηα κείσζε ηνπ ίδηνπ 
βάξνπο. 

 

Φση. 1.8  Γέθπξα Ρέκαηνο Καινρσξίνπ ζηνλ νδηθφ άμνλα ρεκαηαξίνπ-
Υαιθίδαο. 
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1.6.2 ΚΗΝΖΣΔ ΓΔΦΤΡΔ 

   Κηλεηέο γέθπξεο θαηαζθεπάδνληαη ζε ζηελνχο πνηακνχο, φπνπ ε 
λαπζηπινΐα επηβάιεη ηελ άξζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ψζηε λα 
πεξάζνπλ απφ θάησ ηα δηεξρφκελα πινία. Ζ άξζε γίλεηαη είηε κε 
αλχςσζε κφλν ηνπ ελφο άθξνπ ηνπ θαηαζηξψκαηνο, είηε κε 
αλχςσζε νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηξψκαηνο. Αθφκα, ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θαηαζηξψκαηνο γχξσ απφ ηνλ άμνλα 
κεζφβαζξνπ, ζπλήζσο ζην κέζν ηεο γέθπξαο. 

   Οη πισηέο γέθπξεο θαηαζθεπάδνληαη ζε πνηακνχο ή ιίκλεο 
βάζνπο 30m έσο 60m, κε θαθήο πνηφηεηαο πιηθφ βπζνχ, φπνπ 
πξέπεη λα γεθπξσζεί κία απφζηαζε απν 2km έσο 5km. ε απηέο 
ηηο πεξηπηψζεηο ε θαηαζθεπή πισηήο γέθπξαο είλαη έσο θαη 5 
θνξέο νηθνλνκηθφηεξε απφ ηελ θαηαζθεπή γέθπξαο κεγάινπ 
αλνίγκαηνο. Λφγσ ηεο άλσζεο δελ απαηηνχληαη βάζξα θαη 
ζεκειηψζεηο, φκσο ρξεηάδεηαη ζχζηεκα αγθχξσζεο γηα ηελ 
απνθπγή κεηαθίλεζεο ηεο γέθπξαο. 

   Δηθφλεο απφ απίζαλεο πισηέο θηλεηέο γέθπξεο ζηνλ θφζκν πνπ 
απνηεινχλ κνλαδηθά έξγα αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδηαζκνχ : 

 

Φση. 1.9 Gateshead Millennium Bridge, Βξεηαλία. 
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Φση. 1.10  Slauerhoffbrug, Οιιαλδία. 

 

 

Φση. 1.11  Pont Jacques Chaban-Delmas, Γαιιία. 
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Φση. 1.12  Vizcaya Bridge, Ηζπαλία. 

 

 

Φση. 1.13   Puente de la Mujer, Aξγεληηλή. 
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Φση. 1.14  River Hull Footbridge, Βξεηαλία. 
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Φση. 1.15  Hörn, Γεξκαλία Foryd Harbour, Βξεηαλία. 

 

Φση. 1.16  Ηζζκφο Κνξίλζνπ, Διιάδα. 
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Φση. 1.17    El Ferdan Railway Bridge,  Αίγππηνο. 

 

1.6.3 ΣΟΞΧΣΔ ΓΔΦΤΡΔ 

Άλνηγκα:κηθξφ-κέηξην 

Τιηθφ:πέηξα,ράιπβαο,κπεηφλ 

Κφζηνο:κεγάιν 

   Θεσξεηηθά, ην ηέιεην ηφμν είλαη έλα αλεζηξακκέλν ζρνηλί, 
θξεκάκελν κεηαμχ δχν ζεκείσλ. Σν ηφμν ιακβάλεη θπξίσο 
ζιηπηηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ζηα αθξφβαζξα θαη 
αλαιχνληαη ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δπλάκεηο. πλεπψο, 
απαηηνχληαη νγθψδε αθξφβαζξα θαη θαιήο πνηφηεηαο έδαθνο ψζηε 
λα ιεθζνχλ νη δπλάκεηο. 

   Πξνζθέξνληαη γηα ηε γεθχξσζε νξεηλψλ θνηιάδσλ κε βξαρψδε 
πξαλή θαζψο θαη γηα γεθπξψζεηο ζε πεδηάδεο. Γηα αλνίγκαηα κερξη 
250m, νη ηνμσηέο γέθπξεο ζπλαγσλίδνληαη ηηο γέθπξεο κνξθήο 
δηθηπψκαηνο. Παξ'φια απηά, νη ηνμσηέο γέθπξεο παξέρνπλ πνιχ 
θαιή αηζζεηηθή θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκψληαη. Γηα κεγαιχηεξα 
αλνίγκαηα, ζπλήζσο πάλσ απφ λεξφ, νη θαισδησηέο γέθπξεο είλαη 
πην νηθνλνκηθέο. 
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   Καηά θαλφλα νη ηνμσηέο γέθπξεο θαηαζθεπάδνληαη απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε πξνεληεηακέλε πιάθα θαηαζηξψκαηνο. 
Ζ πιάθα θαηαζηξψκαηνο κπνξεί είηε λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζην ηφμν 
κε ζηχινπο (ε ζηέςε ηνπ ηφμνπ κπνξεί λα ελψλεηαη κε ην 
θαηάζηξσκα ή λα ππάξρεη επηθάζεζε), είηε λα αλαξηάηαη απφ ην 
ηφμν, είηε λα είλαη κεξηθψο αλαξηεκέλε θαη κεξηθψο ζηεξηδφκελε 
ζην ηφμν. 

 

 

 

Φση. 1.18  Σνμσηή Γέθπξα Ληκαληνχ ίδλευ. 
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1.6.4 ΚΑΛΧΓΗΧΣΖ ΓΔΦΤΡΑ 

Άλνηγκα:πνιχ κεγάιν 

Τιηθφ:ράιπβαο 

Κφζηνο:πνιχ κεγάιν 

   Οη θαισδησηέο γέθπξεο είλαη ίζσο ην πην δεκνθηιέο είδνο 
γέθπξαο κεγάισλ αλνηγκάησλ. Δίλαη νηθνλνκηθή επηινγή γηα 
κεζαία θαη κεγάια αλνίγκαηα κεηαμχ 153m θαη 853m, ππάξρνπλ 
φκσο θαη θαισδησηέο γέθπξεο κε άλνηγκα πνπ μεπεξλάεη ηα 
1000m. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη θαισδησηέο γέθπξεο 
απνηεινχληαη απφ δηαθφξσλ κεγεζψλ ''ηξίγσλα'' , ηα νπνία 
ζρεκαηίδνληαη απφ ηα θαιψδηα, ην θαηάζηξσκα θαη ηνλ ππιψλα, 
φπνπ θαη αγθπξψλνληαη ηα θαιψδηα. Ο ππιψλαο θαη ην 
θαηάζηξσκα βξίζθεηαη ζε ζιίςε ελψ ηα θαιψδηα ζε εθειθπζκφ. 

   Οη ππιψλεο είλαη ηα πην εκθαλή ζηνηρεία ησλ θαισδησηψλ 
γεθπξψλ, γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη 
ζηελ αηζζεηηθή.  

   Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ, ν ζεηζκφο θαη ηα θνξηία αλέκνπ 
είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο, αλ θαη ην έλα απαηηεί αληίζεηα 
κέηξα απ'φηη ην άιιν. πγθεθξηκέλα ν ζεηζκφο απαηηεί ειαζηηθέο 
θαηαζθεπέο ελψ γηα ηα θνξηία αλέκνπ είλαη πξνηηκφηεξε κηα πην 
άθακπηε θαηαζθεπή. Μία ζπρλά εκθαληδφκελε ιχζε είλαη ε 
ηνπνζέηεζε ζεηζκηθψλ ζπλδέζκσλ. επηπιένλ ε θαηαζθεπή 
αεξνδπλακηθψλ θαηαζηξσκάησλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε 
θαισδίσλ επελδπκέλα κε εηδηθφ πιηθφ θαη απιαθψζεηο (ελδείθλπηαη 
φηαλ ππάξρεη βξνρφπησζε θαη άλεκνο), έρνπλ θξηζεί 
απνηειεζκαηηθά. 
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Φση. 1.19  Γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ. 

 

Φση. 1.20  Γέθπξα ηνπ Μηγηφ, Νφηηα Γαιιία. 

 

 

1.6.5 ΚΡΔΜΑΣΖ ΓΔΦΤΡΑ 

Άλνηγκα:κεγάιν 

Τιηθφ:ράιπβαο 

Κφζηνο:κεγάιν 

   Αξθεηέο γέθπξεο κεγάισλ αλνηγκάησλ ζηνλ θφζκν, είλαη 
θξεκαζηέο γέθπξεο. Σα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπο είλαη:  
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i. ην θαηάζηξσκα, απνηεινχκελν απφ άθακπηνπο δνθνχο νη 
νπνίνη παξαιακβάλνπλ ηα θνξηία θπθινθνξίαο θαη 
εμαζθαιίδνπλ αεξνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα. 

ii. ηα θχξηα θαιψδηα, φπνπ αλαξηάηαη ην θαηάζηξσκα κέζσ 
θάζεησλ, δηαγψλησλ ή ζπλδπαζκνχ απηψλ θαισδίσλ. 

iii. νη πχξγνη, κεγάισλ δηαζηάζεσλ θάζεηεο θαηαζθεπέο πάλσ 
ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη ηα θχξηα θαιψδηα θαη κεηαθέξνπλ 
ηα θνξηία ζηα ζεκέιηα. 

iv. νη αγθπξψζεηο, νγθψδεο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα φπνπ 
αγθπξψλνληαη ηα θχξηα θαιψδηα. 

 

Φση. 1.21  Akashi-Kaikyo, Ηαπσλία. 
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Φση. 1.22  Sidu River, Κίλα. 

 

Φση. 1.23   Verrazano Narrows Bridge,  Νέα Τφξθε. 
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1.6.6 ΓΔΦΤΡΑ ΜΟΡΦΖ ΓΗΚΣΤΧΜΑΣΟ 

Άλνηγκα:κέηξην 

Τιηθφ:ράιπβαο 

Κφζηνο:κηθξφ 

   Ήηαλ ην δεκνθηιέζηεξν είδνο γέθπξαο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
αηψλα. Λφγσ ηνπ ζηαηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, ε αζηνρία ελφο κφλν 
κέινπο, ζπλήζσο ζήκαηλε ηελ αζηνρία νιφθιεξεο ηεο θαηαζθεπήο. 
Δπηπιένλ ηφζν ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη ην θφζηνο 
ζπληήξεζεο είλαη αξθεηά πςειφ, παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλεηέιεζε 
ζηε ζηαδηαθή απνθπγή θαηαζθεπήο ηέηνηνπ είδνπο γεθπξψλ. 

   Σα ηειεπηαία ρξφληα κφλν ιίγεο γέθπξεο κνξθήο δηθηπψκαηνο 
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. Χζηφζν, ε ρξήζε δηθηπσκάησλ σο κέιε 
κεγάισλ γεθπξψλ ή γηα θαηαζθεπή πξνζσξηλψλ γεθπξψλ δελ 
είλαη ζπάληα. 

 

Φση. 1.24   Γέθπξα Firth of Forbrug, Δδηκβνχξγν 

 

1.6.7 ΓΔΦΤΡΑ Δ ΓΟΚΟΤ 

Άλνηγκα:κηθξφ-κέηξην 

Τιηθφ:κπεηφλ 

Κφζηνο:κηθξφ 

   Δίλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν είδνο γέθπξαο θαη απνηειείηαη απφ κία 
πιάθα ζθπξνδέκαηνο εδξαδφκελε πάλσ ζε δνθνχο κνξθήο Σ. Οη 
δνθνί θαηαζθεπάδνληαη απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα ή 
ζπαληφηεξα εμ΄ νινθιήξνπ απφ ράιπβα. Έλα απφ ηα 
πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε ηππνπνίεζε, παξάγνληαο ν νπνίνο 
θαζηζηά ηελ θαηαζθεπή γξήγνξε θαη ηελ επηζθεπή νηθνλνκηθή, 
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εηδηθά εάλ πξφθεηηαη γηα γέθπξεο ίδηνπ βάξνπο ζε νδηθφ δίθηπν. 
Χζηφζν, ε πιάθα εδξαδφκελε ζε δνθνχο, απαληάηαη ζε κέηξηα 
αλνίγκαηα. Όηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα κεγαιχηεξν άλνηγκα 
πξνηηκψληαη άιια είδε γεθπξψλ. 

 

 

Φση. 1.25  Banpo Bridge, Νφηηνο Κνξέα. 

 

1.6.8 ΠΔΕΟΓΔΦΤΡΔ 

   Οη πεδνγέθπξεο θαηαζθεπάδνληαη ζε αζηηθά θέληξα, είηε γηα ηελ 
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ πάλσ απφ νδηθά δίθηπα, είηε γηα ηελ 
ππέξβαζε θπζηθψλ εκπνδίσλ (ζπλήζσλ πνηακνχ ή ιίκλεο). Λφγσ 
ηνπ κηθξνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο, ε θαηαζθεπή πεηξακαηηθψλ 
ζρεδίσλ είλαη ζπρλή. Γελ είλαη άιισζηε ηπραία ε ζηελή επαθή ηνπ 
κεραληθνχ κε ηνλ αξρηηέθηνλα. Όζνλ αθνξά ηα πιηθά θαηαζθεπήο, 
ηα θηλεηά θνξηία ζε ζρέζε κε ην ίδην βάξνο, είλαη ακειεηέα, γη απηφ 
είλαη δπλαηή ε ρξήζε κίαο πιεζψξαο πιηθψλ, κεηαμχ απηψλ μχιν, 
αινπκίλην, πιαζηηθφ θ.η.ι. 
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Φση. 1.26  Κπθιηθή Πεδνγέθπξα Pundong,  αγθάε. 

   Ζ εληππσζηαθή απηή θπθιηθή πεδνγέθπξα θαηαζθεπάζηεθε ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή πεξηνρή ηνπ Pudong ηεο Shanghai ην 2010 θαη ν 
πξσηαξρηθφο ηεο ζθνπφο είλαη λα μερσξίζεη ηε ξνή ηεο 
θπθινθνξίαο απφ ηνπο πεδνχο. Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ φκνξθε 
γέθπξα πιάηνπο 7m, πνπ βξίζθεηαη ζε χςνο 6m απφ ηνλ δξφκν 
θαη ε νπνία είλαη εμνπιηζκέλε κε θπιηφκελεο ζθάιεο θαη αζαλζέξ. 
Απφ ηελ ζηηγκή πνπ εγθαηληάζηεθε έρεη απνηειέζεη έλα ζπνπδαίν 
ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην. 

 

   πκπεξαζκαηηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη φια ηα 
παξαπάλσ είδε γεθπξψλ κπνξνχλ ηα ζπλδπαζηνχλ γηα ηελ 
θάιπςε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θάζε θαηαζθεπήο, θάλνληαο δπλαηή 
ηε δεκηνπξγία νινέλα θαη νηθνλνκηθφηεξσλ, κεγαινπξεπψλ θαη 
αηζζεηηθψλ γεθπξψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

ΓΡΑΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ 

2.1 ΓΡΑΔΗ 

2.1.1 ΓΔΝΗΚΑ 

   Οη θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο 

1 σο αθνινχζσο: 

 Καηαζηάζεηο δηάξθεηαο (persistent situations), πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 

 Παξνδηθέο θαηαζηάζεηο (transient), πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

παξνδηθέο ζπλζήθεο, π.ρ. θαηά ηε θάζε αλέγεξζεο ή 

επηζθεπψλ. 

 Σπρεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (accidental), πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, π.ρ. ππξθαγηά, έθξεμε, πξφζθξνπζε. 

 Καηαζηάζεηο ζεηζκνχ (seismic), πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

ζπλζήθεο επηβνιήο ζεηζκηθήο θαηαπφλεζεο ζηε θαηαζθεπή. 

 

2.1.2 ΟΡΗΑΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ – ΓΡΑΔΗ 

   Οξηαθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο, πέξαλ ησλ νπνίσλ ε 

θαηαζθεπή δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη δηαθξίλνληαη ζε: 

 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο (ultimate limit states) 

 Οξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο (service ability limit 

states) 

   Οη νξηαθέο θαηαζηάζεηο αζηνρίαο αληηζηνηρνχλ ζε θαηάξξεπζε ή 

άιινπ είδνπο αζηνρίεο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο, 

ελψ νη νξηαθέο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη εθείλεο, πέξαλ 

ησλ νπνίσλ δελ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

θαηαζθεπήο (κεγάιεο παξακνξθψζεηο ή κεηαθηλήζεηο πνπ 

πξνθαινχλ βιάβεο ζηα ζηνηρεία πιήξσζεο, ή ηαιαληψζεηο 

ελνριεηηθέο γηα ηνπο ρξήζηεο). 
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   Οη δξάζεηο νη νπνίεο επηβάιινληαη ζηελ θαηαζθεπή κε ηε κνξθή 

ζπλδπαζκψλ γηα ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ, 

δηαθξίλνληαη ζε: 

 άκεζεο (direct), π.ρ. ζπγθεληξσκέλα ή νκνηνκφξθσο 

θαηαλεκεκέλα γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά θνξηία, 

 έκκεζεο (indirect), π.ρ. επηβαιιφκελε παξακφξθσζε ιφγσ 

ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο ή ππνρψξεζεο ζηεξίμεσλ, ή 

επηβαιιφκελε επηηάρπλζε ιφγσ ζεηζκνχ. 

 

Οη δξάζεηο απηέο, σο πξνο ην ρξφλν ηαμηλνκνχληαη ζε: 

 κφληκεο (permanent) (G), π.ρ. ίδηα βάξε ηεο θαηαζθεπήο, 

πξνζαξηήκαηα, 

 κεηαβιεηέο (variable) (Q), π.ρ. επηβεβιεκέλα θνξηία, θνξηία 

ρηνληνχ ή αλέκνπ, 

 ηπρεκαηηθέο (accidental) (A), π.ρ. εθξήμεηο ή πξνζθξνχζεηο 

νρεκάησλ. 

   Οξηζκέλεο δξάζεηο, π.ρ. νη ζεηζκηθέο δξάζεηο ή ηα θνξηία ρηνληνχ 

κπνξεί λα ζεσξνχληαη είηε σο ηπρεκαηηθέο ή θαη κεηαβιεηέο 

δξάζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο θαηαζθεπήο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζε άιια κέξε ηνπ Δπξσθψδηθα 1. 

Χο πξνο ηε ζέζε ηνπο νη δξάζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε : 

 θαζνξηζκέλεο (fixed), π.ρ. ην ίδην βάξνο, 

 ειεχζεξεο (free), π.ρ. θηλεηά επηβεβιεκέλα θνξηία, θνξηία 

ρηνληνχ ή αλέκνπ. 

Χο πξνο ηε θχζε ηνπο ηαμηλνκνχληαη ζε:  

 ζηαηηθέο ή δπλακηθέο (static or dynamic), αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο επηηάρπλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ θαηαζθεπή. 

   Ζ πξνέληαζε (Ρ) είλαη κφληκε δξάζε. Οη έκκεζεο δξάζεηο είλαη 

είηε κφληκεο G (π.ρ. ππνρψξεζε ζηήξημεο), ή κεηαβιεηέο Q (π.ρ. 

ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή). 
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   Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ησλ δξάζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

δίλνληαη αλαιπηηθά ζηα δηάθνξα Μέξε ηνπ Δπξσθψδηθα 1. 

Αλάινγεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, 

δίλνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Δπξσθψδηθεο (2 έσο 9). 

2.2 ΦΟΡΣΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ Δ ΟΓΗΚΔ ΓΔΦΤΡΔ 

2.2.1 ΓΔΝΗΚΑ 

   Σν Μέξνο 3 ηνπ ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΑ 1 (Μάξηηνο 1995) πξνδηαγξάθεη 

ηα θηλεηά θνξηία (θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο θαη γέθπξεο πεδψλ, 

ζε ζπλδηαζκφ κε ηα ππφινηπα θνξηία ηνπ EC1, θαζψο θαη κε ηα 

Μέξε ηνπ Δπξσθψδηθα 2 έσο 9, πνπ αλαθέξνληαη ζε γέθπξεο. Γελ 

πξνδηαγξάθνληαη εηδηθά θνξηία ζρεηηθά π.ρ. κε θίλεζε 

ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ ή θίλεζε ηξακ θιπ, θαζψο θαη θαλφλεο γηα 

γέθπξεο πνπ εμππεξεηνχλ ζπγρξφλσο νδηθά νρήκαηα θαη ηξέλα. 

Δπίζεο, δελ πξνδηαγξάθνληαη θνξηία πξφζθξνπζεο πινίσλ ή 

αεξνπιάλσλ (π.ρ. ζε γέθπξεο πισηψλ πνηακψλ ή ζάιαζζαο). 

Πιεξνθνξίεο θαη θαλφλεο γη’απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πεξηέρνληαη είηε 

ζηα Δζληθά Κείκελα Δθαξκνγήο ή ζε ζπκπιεξσκαηηθνχο θαλφλεο 

πνπ εθδίδνληαη γηα θάζε εηδηθφ αληηθείκελν. Δπηπιένλ, ζηα Δζληθά 

Κείκελα πξνζδηνξίδνληαο ηηκέο ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ 

αζθαιείαο θιπ, νη νπνίεο ζηνπο Δπξσθψδηθεο δίλνληαη κε 

ελδεηθηηθέο ηηκέο κέζα ζε ηεηξαγσλίδηα ή αγθχιεο. 

   Οη δξάζεηο επί ησλ γεθπξψλ δηαθξίλνληαη ζε κεηαβιεηέο 

(variable) θαη ηπρεκαηηθέο (accidental). 

   Όηαλ πξφθεηηαη γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, ηα θνξηία 

θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ ζεσξνχληαη σο ηπρεκαηηθέο 

δξάζεηο. Οη δξάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ πξφζθξνπζε ή άιινπ 

είδνπο αηχρεκα, φηαλ δελ έρνπλ ιεθζεί επαξθή πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα, ζεσξνχληαη σο ηπρεκαηηθέο δξάζεηο. 

   Οη δηάθνξεο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ 

δηαθξίλνληαη ζε: 

 ραξαθηεξηζηηθέο (ζηαηηζηηθέο ή νλνκαζηηθέο) (characteristic) 

 ζπνξαδηθέο (κέζε πεξίνδνο επαλαθνξάο έλα έηνο) 

(infrequent) 
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 ζπρλέο (κέζε πεξίνδνο επαλαθνξάο κία εβδνκάδα) 

(frequent) 

 εκηκφληκεο (quasi-permanent) 

   Γεληθά, ηζρχνπλ νη θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνχ πνπ νξίζηεθαλ 

πξνεγνπκέλσο, ηα δε θνξηία θπθινθνξίαο ηα νπνία ζα 

ιακβάλνληαη ππφςε, πξνζδηνξίδνληαη ππφ κνξθή νκάδσλ 

(groups) θνξηίσλ. 

2.2.2 ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΔ ΚΑΗ ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ ΓΡΑΔΗ Δ ΟΓΗΚΔ 

ΓΔΦΤΡΔ 

   Σα θνξηία πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην απηφ εθαξκφδνληαη γηα ην 

ζρεδηαζκφ νδηθψλ γεθπξψλ κε επηκέξνπο αλνίγκαηα κηθξφηεξα 

ησλ 200 m θαη κε πιάηνο νδνζηξψκαηνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 42 

m. 

   Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ γεθπξψλ ιακβάλεηαη ίζε κε 100 ρξφληα. 

   Γηα αλνίγκαηα κεγαιχηεξα ησλ 200 m, ηα θνξηία απηά 

ζεσξνχληαη φηη είλαη ζπληεξεηηθά. 

   Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξνζνκνίσζε ησλ πξαγκαηηθψλ δξάζεσλ, 

νξίδνληαη δηάθνξα πιαζκαηηθά κνληέια θφξηηζεο γηα ηα νπνία 

πξνδηαγξάθνληαη ηφζν ε κνξθή φζν θαη ηα αληίζηνηρα θνξηία ηνπο. 

Ζ δπλακηθή επηξξνή ησλ θνξηίσλ έρεη ζπλππνινγηζζεί θαη 

πεξηιεθζεί ζηα κνληέια απηά, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη θακία 

πξνζαχμεζε, εθηφο αλ δεηεζεί απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή. 

2.2.3 ΦΟΡΣΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΟΓΟΓΔΦΤΡΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ  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 δχν βαξηά νρήκαηα, 

έλα ησλ 60t θαη έλα ησλ 30t. Έηζη εδψ πεξηνξηδφκαζηε ζηελ 

θαηεγνξία απηή. Ωο θαηάζηξσκα ηεο γέθπξαο ζην νπνίν δξνπλ 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 
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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: 

1. 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) x0.6m (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 ησλ200kN ην 

θαζέλα, ζε απφζηαζε 1.5m κεηαμχ ηνπο. 

2. 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 δηαηνκή πνπ καο ελδηαθέξεη θαη 

ησλ άιισλ δχν πξνο ην θέληξν ηνπ αλνίγκαηνο. Όιν ην ππφινηπν 

ηεο θχξηαο ισξίδαο κπξνο θαη πίζσ απφ ην θχξην φρεκα, κέρξη ην 
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ζεκείν κεδεληζκνχ ηεο γξακκηθήο επηξξνήο, 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). 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) = 33.3kN/m2 θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο κε 

νκνηφκνξθν θνξηίν 16.7 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 
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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 κίαο κφλν θχξηαο θαη 

κηαο δεπηεξεχνπζαο ισξίδαο ζ’ φιν ην πιάηνο θαη ησλ δχν 

ρσξηζηψλ γεθπξψλ. Σν DIN 1072 πξνβιέπεη επίζεο θαη νξηδφληηα 

θνξηία, απφ ηξνρνπέδεζε ή επηηάρπλζε ησλ νρεκάησλ, απφ 

θπγφθεληξεο δπλάκεηο, θ.α. 

2.2.4 ΦΟΡΣΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΟΓΟΓΔΦΤΡΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 

ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΑ 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 

κφλν 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 
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δχν ισξίδεο (ζηελ 1 θαη ζηε 2) πιάηνπο ίζνπ κε ην κηζφ ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο. 

   Γηα πιάηνο κεηαμχ 6m θαη 9m 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». 

Αλ νη δπν θαηεπζχλζεηο θπθινθνξίαο βξίζθνληαη πάλσ ζηελ ίδηα 

γέθπξα θαη ρσξίδνληαη κε δηαρσξηζηηθφ ζηεζαίν ή λεζίδα, ηφηε 

θάζε πιεπξά ηνπ θαηαζηξψκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ δηαρσξηζηηθνχ 

ρσξίδεηαη ζε7 ισξίδεο αλάινγα κε ην πιάηνο ηεο (δει. κέρξη 5.4m, 

5.4 έσο 6m, 6 έσο 9m, πάλσ απφ 9m). Οη ισξίδεο 1, 2, 3 

ηνπνζεηνχληαη ζηα δχν κηζά ηνπ θαηαζηξψκαηνο, αλάινγα κε ην 

αλ ρσξάλε. Δηζη κπνξεί νη ισξίδεο 1, 2 θαη 3 λα κε βξίζθνληαη 

ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δηαρσξηζηηθνχ, 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». 

   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 βαξηάο 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. 
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   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 ιακβάλνληαη 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. Δπηπιένλ, αλ ην δπζκελέζηεξν γηα ην 

εληαηηθφ κέγεζνο πνπ ππνινγίδεηαη είλαη λα κε θνξηίδεηαη κία 

ισξίδα κε ην νκνηφκνξθν θνξηίν qi ζ’ φιν ηεο ην πιάηνο, ηφηε ην 

θνξηίν qi ιακβάλεηαη φηη δξα κφλν ζ’ εθείλν ην ηκήκα ηνπ πιάηνπο 

ηεο ισξίδαο πνπ δίλεη δπζκέλεηα. Σν ππφινηπν κέλεη αθφξηηζην. 

Όκσο ην θνξηίν ηνπ νρήκαηνο Qi ιακβάλεηαη λα δξα πάληα ζην 

ζχλνιφ ηνπ, ζην κέζν ηνπ πιάηνπο ηεο ισξίδαο. Κάζε ισξίδα 

ηνπνζεηείηαη κφλν κία θνξά ζην πιάηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

θπθινθνξίαο. 
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   Δλλνείηαη φηη ε θφξηηζε θαηά κήθνο κηαο ισξίδαο εθηείλεηαη κφλν 

ζ’ εθείλν ην κήθνο ηεο γέθπξαο γηα ην νπνίν πξνθχπηεη δπζκέλεηα. 

Π.ρ., αλ καο ελδηαθέξεη ε ξνπή ζηξέςεο ζε θάπνηα δηαηνκή ηεο 

γέθπξαο ζρεηηθά καθξηά 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 ζην κηζφ ηνπ πιάηνπο ηνπ θαηαζηξψκαηνο 

θπθινθνξίαο ρσξάεη θαη άιιε ισξίδα (ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηνπ 

πιάηνπο ηεο), ηφηε κία αθφκε (ε ισξίδα 2 ή ε 3) ηνπνζεηείηαη 

δίπια ζηε ισξίδα 1 αιιά πξνθαλψο πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ 

πιάηνπο ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη ην φρεκά ηεο ηνπνζεηείηαη ζηελ 

ίδηα θαηά κήθνο ζέζε φπσο θαη ην 1, ψζηε λα ζπκβάιιεη ζεηηθά κε 

ηελ εθθεληξφηεηά ηνπ ζηε ξνπή ζηξέςεο. Ζ άιιε ισξίδα (ε 3 ή ε 

2) ηνπνζεηείηαη ζην απέλαληη ηκήκα ηνπ κήθνπο θαη πιάηνπο ηεο 

γέθπξαο. Σν νκνηφκνξθν θνξηίν ησλ ισξίδσλ, q2=q3, ή ηεο 

ππφινηπεο επηθάλεηαο, qr, αζθείηαη κφλν κέρξη ηνλ άμνλα ηεο 

γέθπξαο, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε ξνπή ζηξέςεο. 

   Αλ νη δχν θαηεπζχλζεηο θπθινθνξίαο βξίζθνληαη πάλσ ζηελ ίδηα 

γέθπξα θαη ρσξίδνληαη κε δηαρσξηζηηθφ ζηεζαίν ή λεζίδα, θάζε 

πιεπξά ηνπ θαηαζηξψκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ δηαρσξηζηηθνχ 

ρσξίδεηαη ζε ισξίδεο αλάινγα κε ην πιάηνο ηεο θαη κπνξεί π.ρ. 

κφλν δχν ισξίδεο λα ρσξάλε ζηελ ίδηα πιεπξά ηνπ δηαρσξηζηηθνχ.                             

Σφηε, αλ ην δπζκελέζηεξν γηα ην ππφςε εληαηηθφ κέγεζνο είλαη λα 

ηνπνζεηνχληαη νη ισξίδεο ζπλνιηθά φζν γίλεηαη πην έθθεληξα απφ 

ηνλ άμνλα ηεο γέθπξαο, κπνξεί δπζκελέζηεξν λα είλαη λα 

ηνπνζεηεζνχλ νη ισξίδεο 1 θαη 2 ζηε κία θαηεχζπλζε ζε κέγηζηε 

απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα θαη ην δηαρσξηζηηθφ, ε «ππφινηπε 
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επηθάλεηα» λα 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) 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 
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κφληκα θνξηία σο άλσ (1.35G ή 1.15G, αλάινγα κε ην αλ 

πηνζεηείηαη ε ζρεηηθή ειάθξπλζε ή φρη). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

2 ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΔΦΤΡΧΝ 

   Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρσξψλ κε ηελ 
πςειφηεξε ζεηζκηθφηεηα ζηνλ πιαλήηε, θαη σο εθ ηνχηνπ 
νθείινπκε λα κάζνπκε λα δνχκε κε έλα δπζάξεζην θαη πνιιέο 
θνξέο απξφβιεπην θπζηθφ θαηλφκελν. Απηφο ν παξάγνληαο 
δεκηνπξγεί έλα λέν θεθάιαην φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
αζθάιεηα κηαο γέθπξαο. Σα αληηζεηζκηθά κέηξα ιακβάλνληαη πνιχ 
ζνβαξά κηαο θαη ην νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πνπ ζα 
δεκηνπξγνχηαλ, ζα δπζθφιεπε ή ζα δηέθνπηε ηελ θπθινθνξία ησλ 
νρεκάησλ. ε έλα ρεηξφηεξν ζελάξην ίζσο λα νδεγνχζε ζηνλ 
ηξαπκαηηζκφ ή αθφκε θαη ζην ζάλαην αζψσλ ζπλαλζξψπσλ καο. 
Γπζηπρψο παιαηφηεξα έρνπκε δεη ηέηνηεο εηθφλεο αιιά κε ηελ 
εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα ζσζηά άηνκα ζηηο θαηάιιειεο 
ζέζεηο  ειπίδνπκε ζε έλα θαιχηεξν θαη αζθαιέζηεξν κέιινλ. 

 

3.1 ΤΝΖΘΔΗ ΕΖΜΗΔ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤ 

Οη ζπλεζέζηεξεο δεκηέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε γέθπξεο κεηά 

απφ ζεηζκνχο είλαη: 

 Πηψζε ηνπ θνξέα ή ζεκαληηθή κφληκε κεηαηφπηζή ηνπ. 
Οθείιεηαη ζε αλεπαξθέο κήθνο έδξαζεο κεηαμχ θνξέα θαη 
βάζξνπ. πλήζσο παξαηεξείηαη ζε γέθπξεο πνιιψλ 
ακθηέξεηζησλ αλνηγκάησλ κε ςειά βάζξα, φπνπ δηπιαλνί 
θνξείο κπνξνχλ λα θηλεζνχλ εθηφο θάζεο. Ζ ινμφηεηα 
ζπλεηζθέξεη δπζκελψο, επεηδή πξνζηίζεηαη θαη ε επηξξνή ηεο 
ζηξνθήο.  

 Κακπηηθή αζηνρία ησλ βάζξσλ, ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο 
θνξέο νθείιεηαη ζε αλεπαξθή αληνρή θαη πιαζηηκφηεηα. 
πλήζσο παξαηεξείηαη ζε γέθπξεο πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί 
κε ηνπο παιαηφηεξνπο θαλνληζκνχο, ρσξίο ηδηαίηεξε θξνληίδα 
γηα ηελ εμαζθάιηζε πιάζηηκεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο πεξηνρέο 
ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ, αθνχ ε αλάιπζε γηλφηαλ κε 
ειαζηηθή ζεψξεζε.  

 Γηαηκεηηθή αζηνρία βάζξσλ. πλήζσο αθνινπζείηαη απφ 
ςαζπξή ζξαχζε θαη απφηνκε κείσζε ηεο αληνρήο. 
Πεηξάκαηα θαη αμηνιφγεζε δεκηψλ παιαηφηεξσλ ζεηζκψλ 
έρνπλ δείμεη φηη ε δηαηκεηηθή αληνρή κεηψλεηαη ζε δηαηνκέο 
πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηελ πιαζηηθή πεξηνρή ιφγσ θάκςεο. Γη’ 
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απηφ, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο πεξηνρέο 
πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ.  

 Μεγάιεο κφληκεο κεηαθηλήζεηο θαη ζηξνθέο βάζξσλ ιφγσ 
θαθψλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. ε ακκψδε εδάθε ππάξρεη 
θίλδπλνο ξεπζηνπνίεζεο κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 
ζηήξημεο ηνπ βάζξνπ.  

 Αζηνρία ηνπ επηρψκαηνο πίζσ απφ ηα αθξφβαζξα, ε νπνία 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή έληαζε θαη κεηαθηλήζεηο 
ηνπ αθξνβάζξνπ.  

 Βιάβεο ζηε ζεκειίσζε. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο 
ηέηνησλ βιαβψλ, επεηδή ν έιεγρνο κεηά απφ ζεηζκφ απαηηεί 
εθζθαθή θαη δελ είλαη εχθνινο. Αθφκε δπζθνιφηεξνο είλαη ν 
έιεγρνο δεκηψλ ζε ζεκειίσζε κε παζζάινπο.  
 

3.2 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθέο αξρέο, ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη ε αληηζεηζκηθή κειέηε ησλ γεθπξψλ. 

 Ο αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο ησλ γεθπξψλ βαζίδεηαη ζηελ 

ειαζηνπιαζηηθή ζπκπεξηθνξά, αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ 

αθνινπζείηαη ζηα νηθνδνκηθά έξγα. Γειαδή, ζεσξνχκε φηη, αλ 

γίλεη ν ζεηζκφο ζρεδηαζκνχ, ζα ζπκβεί δηαξξνή ζε νξηζκέλεο 

ζέζεηο βάζξσλ. Έηζη, ν αληηζεηζκηθφο ππνινγηζκφο γίλεηαη 

γηα θνξηίν q θνξέο κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ q είλαη ν επηηξεπφκελνο 

ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

βάζξσλ θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζήο ηνπο κε ην θνξέα. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ ε γέθπξα απνηειεί ηκήκα 

θάπνηνπ ζεκαληηθνχ άμνλα ζπγθνηλσληψλ, κπνξεί λα νξηζζεί 

έλαο ζεηζκφο ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 

ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ, κε κεγάιε φκσο πηζαλφηεηα λα ζπκβεί 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηε δσή ηνπ έξγνπ. Ο ζρεδηαζκφο γη’ 

απηφλ ην ζεηζκφ γίλεηαη γηα ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ή 

ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο q θνληά ζηε κνλάδα, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ε γέθπξα ζα παξακείλεη ζε ιεηηνπξγηθφηεηα, 

ρσξίο δεκηέο. 

 Οη φπνηεο πιαζηηθέο αξζξψζεηο ζπκβνχλ ζην ζχζηεκα ζα 

πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηα βάζξα θαη δελ επηηξέπεηαη ν 

ζρεκαηηζκφο πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ ζην θνξέα. Οη ζέζεηο 
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πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηζθέςηκεο γηα 

έιεγρν θαη επηζθεπή. ηηο πεξηνρέο πνπ αλακέλνληαη 

πιαζηηθέο αξζξψζεηο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαιή 

πεξίζθηγμε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιάζηηκε 

ζπκπεξηθνξά. Πεξίζθηγμε ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη αθφκε 

θαη εάλ γίλεηαη ειαζηηθφο ζρεδηαζκφο, επεηδή κπνξεί λα 

ζπκβεί ζεηζκφο κεγαιχηεξνο απφ ην ζεηζκφ ζρεδηαζκνχ, κε 

απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί δηαξξνή ζηα βάζξα. Δπίζεο, ζηηο 

αλακελφκελεο ζέζεηο πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ ε αλεγκέλε 

αμνληθή δχλακε ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη κηθξή, επεηδή ε 

κεγάιε αμνληθή κεηψλεη ηε δηαζέζηκε πιαζηηκφηεηα ησλ 

δηαηνκψλ. 

 Πξέπεη λα επηδηψθεηαη ν ζρεκαηηζκφο πιαζηηθψλ 
αξζξψζεσλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα βάζξα. Ζ 
είζνδνο ζηε δηαξξνή ζε απηά ηα βάζξα πξέπεη λα 
επηδηψθεηαη λα ζπκβεί ζρεδφλ ηαπηφρξνλα. Απηφ πξαθηηθά 
ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε ξνπήο αληνρήο πξνο ξνπή 
ππνινγηζκνχ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ίδηα ζε φια ηα βάζξα. 

 Πξέπεη λα απνθεχγνληαη κνξθέο αζηνρίαο πνπ νδεγνχλ ζε 
ςαζπξή ζξαχζε, φπσο ε δηάηκεζε. Γη’ απηφ, ε αληνρή ζε 
δηάηκεζε πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ 
αληνρή ζε θάκςε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε 
δηαζηαζηνιφγεζε έλαληη δηάηκεζεο κε βάζε ηελ ηθαλνηηθή 
έληαζε, δειαδή γηα ηε θφξηηζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 
ζρεκαηηζκφ ξνπψλ ζηηο ζέζεηο ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ, 
ίζσλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αληνρέο, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη 
ηεο ππεξαληνρήο. πλήζσο, ζεσξνχκε φηη ε ηθαλνηηθή 
έληαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 Ζ αληηζεηζκηθή κειέηε δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε 
δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηεο γέθπξαο, 
αιιά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη άιινπο ειέγρνπο, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ έξγνπ απφ πξφζζεηνπο 
θηλδχλνπο, φπσο: 
o Έιεγρν πηζαλφηεηαο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο. 
o Έιεγρν πηζαλφηεηαο θαηνιηζζήζεσλ. Οη θαηνιηζζήζεηο, 

εθηφο απφ ηελ αζηνρία ζεκειίσζεο πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ, είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 
ζεκαληηθή θαηαπφλεζε ζηα βάζξα ιφγσ σζήζεσλ. 

o Καζνξηζκφ δπλαηψλ ηεθηνληθψλ θηλήζεσλ, εάλ ε γέθπξα 
δηαζηαπξψλεηαη κε ξήγκα (νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ) 
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o Έιεγρν πηζαλφηεηαο δηαθνξεηηθήο δηέγεξζεο ζηα βάζξα, 

γηα γέθπξεο κεγάινπ κήθνπο θαη κεγάισλ αλνηγκάησλ. Ζ 

δηαθνξεηηθή δηέγεξζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηαιάλησζε 

εθηφο θάζεο ζε ζηαηηθψο αλεμάξηεηα ηκήκαηα, κε 

απνηέιεζκα κεγάιεο ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο κεηαμχ 

γεηηνληθψλ θνξέσλ. ε ζπλήζεηο γέθπξεο, ην θαηλφκελν 

απηφ ακειείηαη. 

o Γηεξεχλεζε πηζαλήο ζεκαληηθήο κεγέζπλζεο ηεο 
ζεηζκηθήο έληαζεο ζε καιαθά εδάθε, πέξαλ ηεο 
πξνβιεπνκέλεο απφ ηνπο θαλνληζκνχο, θπξίσο ιφγσ 
ζπληνληζκνχ αλσδνκήο-εδάθνπο. 

 Ο γεσκεηξηθφο ζρεδηαζκφο κηαο γέθπξαο παίδεη ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηε ζεηζκηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. Γπζηπρψο φκσο, ηα 
πεξηζζφηεξα γεσκεηξηθά ζηνηρεία θαζνξίδνληαη απφ κε 
ζεηζκηθνχο παξάγνληεο, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
απαηηήζεηο θπθινθνξίαο, ηνπνγξαθίαο, ράξαμεο ηεο νδνχ, 
αηζζεηηθήο θιπ. πλήζσο, νη απνθάζεηο ηνπ ζηαηηθνχ 
κεραληθνχ πεξηνξίδνληαη ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ θνξέα 
(ζπλερήο ή κε θαηά κήθνο αξκνχο), ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο 
θνξέα-βάζξσλ (κνλνιηζηθή ζχλδεζε ή κε εθέδξαλα), ζηε 
κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο ησλ βάζξσλ θαη ζηε κνξθή ηεο 
ζεκειίσζεο. Αληίζεηα, επεκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
θακππιφηεηα ή ηε ινμφηεηα ηεο γέθπξαο δελ είλαη εχθνιν λα 
γίλνπλ. Δπίζεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί νη ζέζεηο 
ησλ βάζξσλ λα είλαη ή λα κελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο.  

 Γεληθψο, ηζρχνπλ νη παξαθάησ θαλφλεο, φζνλ αθνξά ηε 
ζεηζκηθή απφθξηζε ησλ γεθπξψλ, αλάινγα κε ηα γεσκεηξηθά 
ηνπο ζηνηρεία: 
o Δπζχγξακκεο (ζε θάηνςε) γέθπξεο έρνπλ θαιχηεξε 

ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά απφ θακπχιεο. 
o Λνμέο γέθπξεο (ν άμνλαο έδξαζεο δελ είλαη θάζεηνο ζηνλ 

άμνλα ηεο γέθπξαο) θηλδπλεχνπλ απφ ζηξνθέο πεξί 
θαηαθφξπθν άμνλα, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
κεγάιεο κεηαθηλήζεηο. 

o Γέθπξεο κε πνιιά ακθηέξεηζηα αλνίγκαηα θηλδπλεχνπλ 
απφ πηψζε ηνπ θνξέα. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη ζπλερείο 
θνξείο είλαη πξνηηκφηεξνη. 

o Σα βάζξα πξέπεη θαηά ην δπλαηφλ λα έρνπλ ηελ ίδηα 
δπζθακςία. Γηα βάζξα ίδηαο δηαηνκήο, απηφ ζεκαίλεη θαη 
ίδην χςνο, γηαηί αιιηψο ηα θνληά βάζξα θαηαπνλνχληαη 
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα ςειά. Ζ παξαηήξεζε απηή 
εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο θνξέα-βάζξσλ, 
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ν νπνίνο θαιφ είλαη λα είλαη ίδηνο ζε φια ηα βάζξα, ψζηε 
ην ζεηζκηθφ θνξηίν λα ηζνκνηξάδεηαη θαη λα κελ 
παξαιακβάλεηαη απφ νξηζκέλα βάζξα κφλνλ. 

o Σα κεγάια αλνίγκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 
πξφβιεκα ζηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, επεηδή νδεγνχλ 
ζε κεγάιεο αμνληθέο δπλάκεηο ζηα βάζξα (απφ ζηαηηθά 
θαηαθφξπθα θνξηία), κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 
δηαζέζηκεο πιαζηηκφηεηαο. 

Γεληθά, ζην ζρεδηαζκφ κίαο γέθπξαο πξέπεη λα έρεη θαλείο ππφςε 
ηνπ φηη φζν πην απιή θαη πην θαλνληθή είλαη ε κφξθσζή ηεο ηφζν 
θαιχηεξε είλαη ε ζεηζκηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. 

 
 

3.3 ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΦΤΡΧΝ 

   Οη γέθπξεο είλαη γεληθψο απιέο θαηαζθεπέο απφ ζηαηηθή άπνςε. 

Δίλαη φκσο επαίζζεηεο ζε ζεηζκνχο θαη θαθφο ζρεδηαζκφο είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο βιάβεο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη 

ε κηθξή ππεξζηαηηθφηεηα πνπ ζπλήζσο δηαζέηνπλ σο απφξξνηα 

ηεο απιφηεηαο ηεο ζηαηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο. Απφ αληηζεηζκηθή 

άπνςε, ε κηθξή ππεξζηαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα 

ζε πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί θάπνηνο ηζρπξφο ζεηζκφο, ν νπνίνο 

ζα νδεγήζεη ηελ θαηαζθεπή πέξαλ ηνπ νξίνπ δηαξξνήο. Γη’ απηφ θαη 

ε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. 

   Σν θπξηφηεξν αληηθείκελν ηεο αληηζεηζκηθήο κειέηεο κηαο γέθπξαο 

είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ θαη ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπο ζηα βάζξα.ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεηζκηθνχ θνξηίνπ ζπκκεηέρεη θπξίσο ε κάδα 

ηνπ θνξέα θαη δεπηεξεπφλησο ε κάδα ησλ βάζξσλ, ε νπνία 

ζπλήζσο είλαη αξθεηά κηθξφηεξε. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ 

θνξηίνπ ζηα βάζξα, απηή επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο: 

 Σε δηακφξθσζε ηνπ θνξέα ζηε δηακήθε δηεχζπλζε (ζπλερήο 

ή κε αξκνχο). 

 Σνλ ηξφπν ζχλδεζεο θνξέα-βάζξσλ. 

 Σελ δπζθακςία ησλ βάζξσλ,ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ 

δπζηέλεηα ησλ εθεδξάλσλ,εάλ ππάξρνπλ. 

 Σελ ειαζηηθφηεηα ηεο ζεκειίσζεο. 



56 
 

Δθηφο φκσο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίσλ θαη ηε 

δηαζηαζηνιφγεζε ησλ βάζξσλ θαη ηνπ θνξέα, ν αληηζεηζκηθφο 

ζρεδηαζκφο ησλ γεθπξψλ πεξηιακβάλεη θαη άιινπο ειέγρνπο, νη 

νπνίνη πνιιέο θνξέο είλαη θξίζηκνη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, φπσο: 

 Έιεγρν κεηαθηλήζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε έλαληη ηoπ 

θηλδχλνπ πηψζεο θαη γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 

εθεδξάλσλ θαη ησλ αξκψλ. 

 Καηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιάζηηκεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 Έιεγρν θηλδχλνπ αζηνρίαο ηεο ζεκειίσζεο ή ηεο επίρσζεο 

πίζσ απφ ηα αθξφβαζξα. 

 Έιεγρν δπλαηφηεηαο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο θαη 

θαηνιηζζήζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, πνπ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθέο εληάζεηο ζηελ 

θαηαζθεπή. 

 

3.4 ΒΛΑΒΔ ΑΣΟΥΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΔΤΖ ΓΔΦΤΡΧΝ  

   Ζ ζνβαξφηεηα ηεο βιάβεο πνπ ζα ππνζηεί κηα γέθπξα κεηά απφ 

έλα ζεηζκφ εμαξηάηαη απφ: 

 Σν έηνο θαηαζθεπήο ηεο. 

 Σν είδνο ηεο. 

 Σελ απφζηαζή ηεο απφ ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνχ. 

 Σε κέγηζηε επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή πνπ 

βξίζθεηαη ε γέθπξα. 

 Σε θαζκαηηθή επηηάρπλζε ζηελ ηνπνζεζία ηεο γέθπξαο. 

   χκθσλα κε αλαθνξά πνπ έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ηηο βιάβεο πνπ 

ππέζηεζαλ νη γέθπξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Nisqually ζεηζκνχ ην 

2001 ζηε δπηηθή Οπάζηλγθηνλ ε θαζκαηηθή επηηάρπλζε ζηελ 

πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ε γέθπξα παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην 

βαζκφ ηεο βιάβεο πνπ ζα ππνζηεί απ’φηη ε απφζηαζή ηεο απφ ην 

επίθεληξν ηνπ ζεηζκνχ ή απφ ηε κέγηζηε επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο 

πνπ ζεκεηψλεηαη. 



57 
 

   πγθεθξηκέλα, ηα ζπλεζέζηεξα είδε βιαβψλ πνπ κπνξεί λα 

ππνζηεί κία γέθπξα ιφγσ ζεηζκνχ, ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο 

ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

1. Απψιεηα ζηήξημεο ηεο αλσδνκήο ηεο γέθπξαο ζηα ππνθείκελα 

αθξφβαζξα ή κεζφβαζξα ζε κε ζηαζεξέο αθξαίεο ζηεξίμεηο ζηε 

δηακήθε δηεχζπλζε ή κεηαμχ γεηηνληθψλ ηκεκάησλ θνξέα ζε 

ελδηάκεζνπο αξκνχο δηαρσξηζκνχ δηαηεηαγκέλνπο κέζα ζην 

άλνηγκα ιφγσ αλεπαξθνχο κήθνπο έδξαζεο.  (Βι.Φση. 3.1) 

 

Φση. 3.1  Απψιεηα ζηήξημεο ηεο αλσδνκήο. 

 

2. εκαληηθή απψιεηα αληνρήο ιφγσ απνζάζξσζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη αζηνρίαο ηνπ νπιηζκνχ ησλ βάζξσλ. 

Αλάινγα κε ηε γεσκεηξία ηνπ βάζξνπ, νη βιάβεο κπνξεί λα είλαη 

θακπηηθνχ ή δηαηκεηηθνχ ηχπνπ (βι. Φση. 3.2) 
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Φση. 3.2  Βιάβε δηαηκεηηθνχ ηχπνπ. 

3. Βιάβεο ησλ αθξφβαζξσλ ή ησλ ζεκειίσλ ησλ βάζξσλ ιφγσ 

αζηνρίαο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, πνπ νθείιεηαη ζε 

ξεπζηνπνίεζε, εθηεηακέλε θαζίδεζε, θηι. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

βιάβεο, αθφκα θαη αλ δελ επεξεάζνπλ ηε ζηαηηθή αθεξαηφηεηα 

ηνπ θνξέα, θαηά θαλφλα θαζηζηνχλ ηε γέθπξα κε πξνζηηή. 

 

   Απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο βιαβψλ, ζπρλφηεξεο είλαη 

απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε κείσζε ηεο θακπηηθήο ή δηαηκεηηθήο 

αληνρήο ησλ βάζξσλ. πλήζσο δελ νδεγνχλ ζε θαηάξξεπζε ηεο 

γέθπξαο θαη είλαη επηζθεπάζηκεο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δχν 

θαηεγνξίεο βιαβψλ, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ είλαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθηθέο. 

 

 

3.5 ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΗΜΗΚΧΝ ΦΟΡΣΗΧΝ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

   ηε ζχγρξνλε Αληηζεηζκηθή Μεραληθή εθαξκφδεηαη ν 

Δπξσθψδηθαο 8 γηα ηελ αληηζεηζκηθή κειέηε γεθπξψλ. Γεληθά, 

εθαξκφδεηαη ε δπλακηθή θαζκαηηθή αλάιπζε. Ο ξφινο ηφζν ησλ 

ειαζηηθψλ, φζν θαη ησλ αλειαζηηθψλ θαζκάησλ είλαη 

αλακθηζβήηεηνο. Δπί παξαδείγκαηη, ηα ειαζηηθά θάζκαηα έρνπλ 
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ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζπκβαηηθφ ζρεδηαζκφ κε βάζε ηηο δπλάκεηο, 

ν νπνίνο πηνζεηείηαη δηεζλψο αθφκε κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο αληηζεηζκηθνχο θαλνληζκνχο, ελψ ηα αλειαζηηθά 

θάζκαηα βξίζθνπλ ρξήζε ζε λεψηεξεο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ 

θαηαζθεπψλ (π.ρ. ζρεδηαζκφο κε βάζε ηηο κεηαθηλήζεηο, 

ζπζηήκαηα ζεηζκηθήο κφλσζεο θιπ.). 

3.5.1   ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΔΓΑΦΧΝ 

Α  Βξαρψδε. 
Β Απνζέζεηο απφ πνιχ ππθλά ακκνράιηθα ή πνιχ ζθιεξέο 
αξγίινπο κεγάινπ πάρνπο. 
C  Απνζέζεηο απφ ππθλά ακκνράιηθα ή ζθιεξέο αξγίινπο κεγάινπ 
πάρνπο. 
D Απνζέζεηο απφ ραιαξά έσο κέηξηα, κε ζπλεθηηθά εδάθε ή 
καιαθά έσο ζθιεξά ζπλεθηηθά εδάθε. 
Δ Δπηθαλεηαθφ αιινπβηαθφ ζηξψκα πάρνπο 5-20m κε ηηκή νs 
αληίζηνηρε ησλ εδαθψλ C ή D, πνπ ππέξθεηηαη ζθιεξνχ εδάθνπο. 
S1 Απνζέζεηο πνπ απνηεινχληαη ή πεξηιακβάλνπλ ζηξψκα 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10m απφ καιαθέο αξγίινπο θαη ηιχεο κε 
κεγάιν δείθηε πιαζηηθφηεηαο (PI>40) θαη κεγάιν πνζνζηφ 
πγξαζίαο 
S2 Απνζέζεηο απφ εδάθε επηθίλδπλα γηα ξεπζηνπνίεζε ή 
επαίζζεηεο αξγίινπο θαη εδάθε πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ 
θαηεγνξίεο 
 

3.5.2   ΦΑΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

   Σν γεγνλφο φηη ην θάζκα απφθξηζεο είλαη άκεζα εμαξηψκελν 
απφ ηελ εδαθηθή θαηαγξαθή θαη ζε κία γεσγξαθηθή πεξηνρή 
ππάξρνπλ θαηαγξαθέο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, νδήγεζε 
ζηελ δεκηνπξγία ελφο θάζκαηνο πνπ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ 
ησλ εδαθηθψλ θηλήζεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή θαη λα 
απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν απφ νκαιέο θακπχιεο ή κία ζεηξά 
απφ επζείεο γξακκέο γηα θάζε ηηκή ηεο απφζβεζεο. Δάλ ζηελ 
πεξηνρή δελ έρεη θαηαγξαθεί θαλέλαο ζεηζκφο, ην θάζκα 
ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε άιιεο θαηαγξαθέο ππφ ηηο  
ίδηεο φκσο εδαθηθέο ζπλζήθεο. Οη παξάγνληεο πνπ πξνζπαζεί 
θαλείο λα πξνζεγγίζεη πεξηιακβάλνπλ ην κέγεζνο ηνπ ζεηζκνχ, ηελ 
απφζηαζε ηεο πεξηνρήο ηεο θαηαγξαθήο απφ ην γελεζηνπξγφ 
ξήγκα, ην κεραληζκφ ηνπ ξήγκαηνο, ηε γεσινγία ηεο δηαδξνκήο 
πνπ αθνινπζνχλ ηα ζεηζκηθά θχκαηα απφ ηελ πεγή ζηελ πεξηνρή 
ηεο θαηαγξαθήο θαη ηηο ηνπηθέο εδαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Ο 
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Housner (1959) αξρηθά θαη έπεηηα νη Newmark θαη Hall (1969) 
αλάπηπμαλ ηελ ηδέα ηνπ ειαζηηθνχ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ. ηελ 
πεξίπησζε ινηπφλ πνπ ζρεδηάδεηαη κηα θαηαζθεπή ζχκθσλα κε 
ηνλ Δπξσθψδηθα 8 ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςε ην ειαζηηθφ 
θάζκα ζρεδηαζκνχ πνπ παξέρεηαη θαη αλάινγα κε ηελ ηδηνπεξίνδν 
ηεο θαηαζθεπήο θαη ην έδαθνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή 
ππνινγίδνπκε ηελ ηζνδχλακε ζεηζκηθή δχλακε πνπ ελεξγεί ζηελ 
θαηαζθεπή κε ζηφρν ηελ επηβνιή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
θαηαθφξπθα επηβαιιφκελα θνξηία. Όκσο, ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε ν ζρεδηαζκφο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ ειαζηηθή 
απφθξηζε ηεο θαηαζθεπήο. Απηφ νδεγεί ζηε κε αμηνπνίεζε ηεο 
δπλαηφηεηαο ησλ κειψλ λα απνξξνθνχλ πζηεξεηηθή ελέξγεηα 
κέζσ ηεο κε γξακκηθήο παξακφξθσζεο ηνπο ζηηο δψλεο πνπ είλαη 
ηθαλέο λα απνξξνθνχλ ελέξγεηα. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ινηπφλ ηεο 
αλειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ, νη δπλάκεηο ζρεδηαζκνχ 
πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ ην αλειαζηηθφ θάζκα ζρεδηαζκνχ. Με 
απηφ ηνλ ηξφπν, φηαλ επηβιεζεί ζηελ θαηαζθεπή ν ζεηζκφο 
ζρεδηαζκνχ, ζα απνθξηζεί αλειαζηηθά απαηηψληαο κηα 
ζπγθεθξηκέλε πιαζηηκφηεηα. Όζν πην έληνλα ηα κε γξακκηθά 
θαηλφκελα ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε απαηηνχκελε πιαζηηκφηεηα, άξα 
θαη ε αθξηβέζηεξε ζρεδίαζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο θαηαζθεπήο.  
 

 
   Γεληθψο, γηα γέθπξεο, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ζρεκαηηζκφο 
πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ ζηα βάζξα, γίλεηαη ειαζηηθή αλάιπζε γηα 
ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο θαζκαηηθέο 
επηηαρχλζεηο ζρεδηαζκνχ Sd(T) πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε 
ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα 8 (ΔΚ8 –Μέξνο 1), αιιά 
κε εηδηθέο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ζπνπδαηφηεηαο θαη 
ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 
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ΑΝΔΛΑΣΗΚΟ ΦΑΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 

 
 Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο ε έρεη δηαθνξεηηθή ηηκή απφ 5%, 

γη’ απηφ θαη δελ εκθαλίδεηαη. 

 Ο ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο q κπνξεί λα είλαη 
δηαθνξεηηθφο ζηηο δχν νξηδφληηεο δηεπζχλζεηο. 

 Ζ θαηεγνξία πιαζηηκφηεηαο είλαη ίδηα ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο. 
 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΔΓΑΦΟΤ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ : 

 
 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΠΟΒΔΖ: 

 
 

o Έρνπλ πηνζεηεζεί νη ηξεηο δψλεο ηνπ ΔΑΚ2003. 

o ε θάζε ζεηζκηθή δψλε νξίδεηαη κία ηηκή αλαθνξάο agr ηεο 

κέγηζηεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο ζε έδαθνο θαηεγνξίαο Α, ε 
νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή αλαθνξάο γηα πεξίνδν 
επαλαθνξάο TNCR= 475 έηε (10% πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ζε 
50 ρξφληα). 
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Εώλε agRB/g 

Z1 0.16 

Z2 0.24 

Z3 0.36 

 
Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα νξίδνληαη απφ ηνλ ΔΑΚ2000 θαη 
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ επηιεγείζα πεξίνδν 
επαλαθνξάο θαη γη’ απηέο νξίδεηαη έλαο ζπληειεζηήο 

ζπνπδαηφηεηαο γΙ ίζνο κε 1.0 
ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεηαη ν ράξηεο ησλ ηξηψλ 
ζεηζκηθψλ δσλψλ Z1, Z2 θαη Z3  πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ 
Διιάδα. 
 

 
 

o Γηα δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο επαλαθνξάο νξίδεηαη 
ζπληειεζηήο ζπνπδαηφηεηαο γΙ θαη ε επηηάρπλζε ζρεδηαζκνχ 

γηα έδαθνο Α είλαη: ag = γΙ×agR 
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Καηεγνξία 
ζπνπδαηφηεηαο 

Ι 
Γέθπξεο 

επαξρηαθψλ ή 
αγξνηηθψλ νδψλ 

ΙΙ 
πλήζεηο 
γέθπξεο 

ΙΙΙ 
Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο 
γέθπξεο, 

εθφζνλ δε 
γίλεηαη εηδηθή 
ζεηζκνινγηθή 

κειέηε 

γΙ 0.85 1.00 1.30 

 

o Γηα ηηο ηηκέο ηεο agR έρνπλ πηνζεηεζεί νη ηηκέο ηεο εδαθηθήο 

επηηάρπλζεο ηνπ ΔΑΚ2003. 
 
Γηα γέθπξεο κε ζεηζκηθή κφλσζε, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 
θαη γέθπξεο κε ζπλήζε ειαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα ρακειήο 
απφζβεζεο, γηα ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά γίλεηαη ειαζηηθφο 
ζρεδηαζκφο, ρξεζηκνπνηείηαη ην ειαζηηθφ θάζκα ηνπ ΔΚ8 – Μέξνο 
1 πνπ πεξηγξάθεηαη απφ θάπνηεο άιιεο ζρέζεηο.  
 
 
 
 
ΔΛΑΣΗΚΟ ΦΑΜΑ ΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 
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ΔΛΑΣΗΚΟ ΦΑΜΑ ΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 

 
   εκεηψλεηαη φηη ην θάζκα απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ειαζηηθφ 
θάζκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ ΔΑΚ γηα πνιχ εχθακπηα 
ζπζηήκαηα κε Σ>ΣD(πεξηνρή ζηαζεξήο θαζκαηηθήο κεηαθίλεζεο), 
φπνπ ε θαζκαηηθή επηηάρπλζε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ 
ηεηξαγψλνπ ηεο πεξηφδνπ: 
 

Φe(T) = A×γ1×ε×β0× (Σc×ΣD / T
2 )  

 
φπνπ ΣC = Σ2 θαη TD = 2.50sec. ην επφκελν ζρήκα δίλεηαη κία 
ζχγθξηζε ηνπ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ Φd(Σ) ηνπ ΔΑΚ 2000 γηα q=1, 
πνπ εθαξκφδεηαη γηα γέθπξεο ρσξίο ζεηζκηθή κφλσζε θαη ηνπ 
ειαζηηθνχ θάζκαηνο ζρεδηαζκνχ, πνπ εθαξκφδεηαη γηα γέθπξεο κε 
ζεηζκηθή κφλσζε. Ζ ζχγθξηζε γίλεηαη γηα ε=1 θαη ζ=1 θαη γηα 
έδαθνο θαηεγνξίαο Β, αιιά παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη 
γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο εδαθψλ. 
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   Δάλ δελ ππάξρεη εηδηθή κειέηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ 
πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ηα ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα ιακβάλνληαη απφ 
ηνλ ΔΑΚ. ε ζεκαληηθέο γέθπξεο εθπνλνχληαη ηέηνηεο 
ζεηζκνινγηθέο κειέηεο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηε κέγηζηε 
αλακελφκελε επηηάρπλζε ηνπ εδάθνπο αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή 
πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ, ην ειαζηηθφ 
θάζκα ζρεδηαζκνχ, πηζαλέο ηεθηνληθέο θηλήζεηο θιπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΦΤΡΑ ΔΝΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ 37,90 m ΑΠΟ 

ΠΡΟΔΝΣΔΣΑΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΜΔ 

ΔΛΑΣΟΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΔΦΔΓΡΑΝΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ζ/Τ.
 

 

4.1 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΦΤΡΑ 
 

 Ζ κειέηε ηεο παξνχζαο γέθπξαο εθπνλήζεθε απφ ηνλ θ. Γ. 
Σζίγθξν Γηπισκαηνχρν ΔΜΠ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηνπ 
Μειεηεηηθνχ Γξαθείνπ «Κ/Ξ SCETADO Scetauroute S.A. –
ADOΑ.Δ.», ην 2005. 

 

4.1.1  ΓΔΝΗΚΑ 
 

   Ζ ππφςε εξγαζία αθνξά ηελ νξηζηηθή κειέηε ηεο νδηθήο γέθπξαο 
ζηελ Υ.Θ. 4+922.10 ηνπ έξγνπ «ΟΓΗΚΟ ΑΞΟΝΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗ – 
ΥΑΛΚΗΓΑ» θαη απνηειεί ην επφκελν ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνκειέηεο. Ζ γέθπξα είλαη νδηθήο ρξήζεσο. 
   Σν ππφςε ηερληθφ γεθπξψλεη ην ξέκα Καινρσξίνπ γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ λένπ απηνθηλεηφδξνκνπ ρεκαηαξίνπ-Υαιθίδαο. 
Ζ δηαηνκή ζηε ζέζε ηεο γέθπξαο πξνβιέπεη πιάηνο 
θπθινθνξνχκελνπ νδνζηξψκαηνο 11.20 m θαη δχν εθαηέξσζελ 
πεδνδξφκηα πιάηνπο εθάζηνπ 1.25  m (αλά θιάδν θπθινθνξίαο). 
Έηζη πξνθχπηεη ζπλνιηθφ πιάηνο θαηαζηξψκαηνο θνξέα 
αλσδνκήο ίζν κε 13.70m (αλά θιάδν θπθινθνξίαο). Ο άμνλαο ηνπ 
ηερληθνχ ηέκλεη ηνλ άμνλα ηνπ ξέκαηνο Καινρσξίνπ ππφ γσλία 
56.32Ο  ζηελ  Υ.Θ. 4+922.10 ηνπ απηνθηλεηνδξφκνπ.  
 

4.1.2  ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
 

   Ζ γέθπξα ζα θαηαζθεπαζηεί κε αλσδνκή πνπ απνηειείηαη απφ 
πξνθαηαζθεπαζκέκεο δνθνχο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα 
Β45. Οη δνθνί ζα ζπλδεζνχλ κε πιάθα απφ πξνεληεηακέλν 
ζθπξφδεκα Β45 ρπηφ επί ηφπνπ. Γηα ηελ κειέηε ηεο γέθπξαο 
εθαξκφζηεθαλ ηα DIN 4227, DIN 1072, DIN 1075, DIN 4085, DIN 
4141, DIN 1045 θαη νη νδεγίεο γηα ηνλ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ 
Γεθπξψλ (Δ39/99 ΤΠΔΥΧΓΔ). 
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4.1.3  ΚΛΑΖ ΣΖ ΓΔΦΤΡΑ  
 

   Ζ γέθπξα ππνινγίζζεθε γηα ηα θνξηία θαηεγνξίαο 60/30 θαηά 
DIN 1072. 

 
 
 
4.1.4  ΔΗΓΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΥΑΛΤΒΧΝ  
 

θπξνδέκαηα: 
Αλσδνκή γέθπξαο  
Πξνθαηαζθεπαζκέλνη δνθνί : Β45 
Δγρπηε πιάθα θαηαζηξψκαηνο : Β45 
Πεδνδξφκηα : Β25 
Αθξφβαζξα : Β25 
Οπιηζκνί 
Υαιαξνί νπιηζκνί : S 500s 
Οπιηζκφο πξνέληαζεο : St 1670/1860 

 
4.1.5 ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ ΓΔΦΤΡΑ θαη ΣΤΠΟ 
ΦΟΡΔΑ ΓΔΦΤΡΑ 
 

   Ζ γέθπξα έρεη (1) άλνηγκα κε ζεσξεηηθφ κήθνο αλσδνκήο 
37.90m κεηαμχ ησλ αμφλσλ ζηήξημεο ησλ εθεδξάλσλ ζηα 
αθξφβαζξα, κεηξεκέλν ζηνλ άμνλα ηεο γέθπξαο. Πξφζζεηα 
πξνβιέπνληαη αξκνί ζηα αθξφβαζξα Α1 θαη Α2 . ην επίπεδν ηεο 
(εγθάξζηα έλλνηα) ε γέθπξα ιεηηνπξγεί ζαλ ακθηέξεηζηνο θνξέαο 
κε ζηεξίμεηο ζηα βάζξα. 
 

4.1.6  ΣΤΠΟ ΓΗΑΣΟΜΖ ΚΑΣΑΣΡΧΜΑΣΟ  
 

   Ζ αλσδνκή έρεη δηαηνκή πιαθνδνθνχ. 
 

4.1.7  ΤΦΟ ΦΟΡΔΑ 
 

   Ο θνξέαο έρεη χςνο 1.80  m (1.60 + 0.20) 
 

4.1.8   ΛΟΓΟ ΤΦΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ 
 

   O ιφγνο χςνπο ηνπ θνξέα πξνο ην άλνηγκα έρεη σο εμήο : 
Ύςνο : Θεσξεηηθφ άλνηγκα : 1.80 / 37.90 = 1 / 21.05 
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4.1.9  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΓΔΦΤΡΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ 
ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
 

4.1.9.1 Θεκειίωζε γέθπξαο  
   Ζ ζεκειίσζε ησλ αθξνβάζξσλ ηεο γέθπξαο πινπνηείηαη κε 
επηθαλεηαθή ζεκειίσζε πάρνπο 1.50m. Ο θνξέαο ηεο 
ζεκειηψζεσο εδξάδεηαη επί εμπγεηαληηθήο εδαθηθήο ζηξψζεο 
πάρνπο 0.70m απνηεινχκελεο απφ θαιά ζπκππθλσκέλν 
ακκνράιηθν. Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ 
ιακβάλεηαη σο βαζηθή ηηκή ηεο επηηξεπφκελεο ηάζεο εδξάζεσο 
ησλ ζεκειίσλ ε ηηκή : ζεπηηξ. = 200KN/m2  (βιέπε ην ζπλεκκέλν 
ηεχρνο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο). 
 

4.1.9.2 ύζηεκα Γεθύξωζεο  
 

 Ζ γέθπξα έρεη νιηθφ κήθνο 37.90m φζν θαη ην κήθνο κεηαμχ ησλ 
αμφλσλ έδξαζεο εθεδξάλσλ ζηα αθξφβαζξα θαη απνηειείηαη 
απφ (1) ακθηέξεηζην άλνηγκα. Ζ αλσδνκή εδξαδεηαη ζηα 
αθξφβαζξα κε ηε βνήζεηα ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ. Ζ 
δηάηαμε ησλ εθεδξάλσλ παξνπζηάδεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα 
ηεο κειέηεο. 

 Ζ αλσδνκή ηεο γέθπξαο έρεη (8) πξνθαηαζθεπαζκέλεο δνθνχο 
απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα Β45, αλά θιάδν 
απηνθηλεηνδξφκνπ, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πιάθα 
θαηαζηξψκαηνο απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα Β45, πάρνπο 
0.20m, κεηξεκέλνπ απφ ην άλσ πέικα ησλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνθψλ. 

 Οη πξνθαηαζθεπαζκέλνη δνθνί ηεο αλσδνκήο θαηαζθεπάδνληαη 
απφ πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα Β45, ράιπβα πξνέληαζεο St 
1670/1860 θαη ραιαξφ νπιηζκφ S 500s. Οη δνθνί πξνεληείλνληαη 
κε (3) θαιψδηα ηχπνπ 21Σ15 ηεο ALGA θαη ηνπνζεηνχληαη επί 
ησλ αθξνβάζξσλ ηεο γέθπξαο κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ 
γεξαλνχ. 

 Πξνβιέπνληαη ζεηζκηθνί ζχλδεζκνη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο γέθπξαο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.7.4 ηεο Δ39/99. 

 

4.1.10  ΤΣΖΜΑ ΑΚΡΟΒΑΘΡΧΝ  
 

 Ζ γέθπξα εδξάδεηαη κέζσ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ επί 
ησλ αθξνβάζξσλ. Σα αθξφβαζξα είλαη ζπλήζε ηξηρνεηδή βάζξα 
πνπ εδξάδνληαη επί ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κε επηθαλεηαθή 
ζεκειίσζε κέζσ εμπγεηαληηθήο ζηξψζεο πάρνπο 0.70m, 
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ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή κειέηε. Γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ 
πξαλνχο ηνπ επηρψκαηνο ηεο νδνπνηίαο πξνβιέπνληαη 
πηεξπγφηνηρνη θαηάιιεινπ κήθνπο. Ζ δηάηαμε ησλ αθξνβάζξσλ 
θαη ησλ πηεξπγνηνίρσλ παξνπζηάδεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα 
ηεο κειέηεο. 

 

4.1.11   ΒΑΔΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ – ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 
 

   Οη ππνινγηζκνί γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
γέθπξαο έγηλαλ κε βάζε ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο ήηνη ηα 
DIN 4227, DIN 1045, DIN 1072, DIN 1075, ηελ Δγθχθιην 39/99 
ΤΠ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαη ηνλ ΔΑΚ 2000/2003. Οη ππνινγηζκνί 
πεξηιακβάλνπλ ηελ ζηαηηθή αλάιπζε γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο 
αλσδνκήο. 
 

 ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΧΓΟΜΖ 
 

   Ο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλσδνκήο ηεο γέθπξαο, ήηνη ησλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πξνεληεηακέλσλ δνθψλ θαη ηεο πιάθαο 
θαηαζηξψκαηνο, έγηλε κε ζηαηηθή αλάιπζε, θαηά ηελ νπνία ε 
αλσδνκή πξνζνκνηψζεθε κε εζράξα γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ 
ζηνηρείσλ (θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ ησλ δνθψλ θαη θάζεηα ζ' 
απηνχο). Ζ αλάιπζε απηή, καδί κε ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο πιάθαο 
θαηαζηξψκαηνο θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ δνθψλ, ησλ εθεδξάλσλ, 
ησλ stoppers θαη αξκψλ ζπζηνινδηαζηνιήο θαηά  DIN 1045,  DIN 
4227,  DIN 1072,  DIN 1075 θαη ηελ Δ39/99 παξνπζηάδεηαη ζην 
ηεχρνο Σ2 ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 

 ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΟΒΑΘΡΧΝ –
ΠΣΔΡΤΓΟΣΟΗΥΧΝ 

 

   Ο έιεγρνο ησλ αθξνβάζξσλ γίλεηαη κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
WIST ηεο SOFISTIK GmBH ελψ ησλ πηεξπγνηνίρσλ κε ρξήζε ησλ 
πηλάθσλ STIGGLAT/WIPPEL. Ζ αλάιπζε απηή, καδί κε ηε 
δηαζηαζηνιφγεζε θαη ηνπο ειέγρνπο παξνπζηάδεηαη ζην ηεχρνο Σ3 
ηεο παξνπζαο κειέηεο. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε έγηλε κε ηα εληαηηθά 
κεγέζε απφ ηα εθέδξαλα θαη ηνπο αξκνχο ή ηα ηθαλνηηθά εληαηηθά 
κεγέζε γηα ηα αθξφβαζξα. Σα ηθαλνηηθά εληαηηθά κεγέζε ζε 
αθξφβαζξα πνπ θέξνπλ ειαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα ππνινγίδνληαη 
απφ ηηο κέγηζηεο ππνινγηζηηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ εθεδξάλσλ θαη 
ηηο ειαζηηθέο ζηαζεξέο ησλ εθεδξάλσλ πξνζαπμεκέλεο θαηα 30% . 
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4.1.12   ΓΟΜΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΓΔΦΤΡΑ 
 

 ΣΤΠΟ ΣΖΘΑΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

   ηα άθξα ησλ πεδνδξνκίσλ πξνβιέπεηαη ζηεζαίν αζθαιείαο 
ηχπνπ .Σ.Δ.-1 ζηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ πεδνδξνκίνπ, γηα ηελ 
επαξθή πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ . 
 

 ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
 

   ηηο νξαηέο επηθάλεηεο πξνβιέπεηαη ηειείσκα ηχπνπ ''Γ'', ελψ 
ζηηο κε νξαηέο ηχπνπ ''Α''. 
 

 ΑΝΣΗΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΧΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 

   ηηο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ εθηίζεληαη ζηελ θπθινθνξία 
νρεκάησλ (θάησ ίλα θνξέα θαηαζηξψκαηνο θαη εζσηεξηθέο 
παξεηέο ησλ ηνίρσλ αθξνβάζξσλ) πξνβιέπεηαη αληηξξππαληηθή 
επίζηξσζε – επάιεηςε. 
 

 ΑΝΣΗΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 
ΗΓΖΡΟΠΛΗΜΟ 

 

   Ζ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ 
επηηπγράλεηαη αθελφο κε ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ επηθαιχςεσλ 
θαηά DIN 1045 θαη αθεηέξνπ κε ηνλ έιεγρν ηεο απαίηεζεο 
νπιηζκνχ έλαληη ηνπ ειέγρνπ ξεγκαηψζεσο, φπσο γίλεηαη ζηνπο 
ζρεηηθνχο ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 

 ΣΔΓΑΝΧΖ – ΤΓΡΟΜΟΝΧΖ 
 

   Ζ ζηεγάλσζε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο πιάθαο θαηαζηξψκαηνο 
πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε εηδηθέο ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο. Ζ 
πγξνκφλσζε ησλ θαηαθνξχθσλ ηνηρσκάησλ (αθξνβάζξσλ θαη 
ηνίρσλ αληηζηήξημεο – πηεξπγνηνίρσλ) επηηπγράλεηαη κε δηπιή 
αζθαιηηθή επάιεηςε θαη ε ζηεγάλσζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε 
εθαξκνγή απνζηξαγγηζηηθψλ κεκβξαλψλ (ηχπνπ PVC) θαη 
απνζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο. 
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4.1.13   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΖ 
ΓΔΦΤΡΑ 

   Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θνξέα ζην ζεηζκφ είλαη ειαζηηθή 
(ζπληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ίζνο πξνο 1.00). 
   Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ εθεδξάλσλ θαη ησλ stoppers κπνξεί λα 
γίλεη, αλ ρξεηαζζεί, κε απιφ ηξφπν απφ ηα πιεπξηθά ζσξάθηα ησλ 
αθξνβάζξσλ. Ζ αληηθαηάζηαζε ζα γίλεηαη κε επίπεδνπο γξχιινπο 
αλχςσζεο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνθψλ πνπ ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζηε δηαδνθίδα κεηαμχ ησλ εθεδξάλσλ. Ζ επίζθεςε 
απηή είλαη εθηθηή κε αλζξσπνζπξίδα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
πιεπξηθά ησλ αθξνβάζξσλ. 
 

4.1.14   ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

   Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ ππνινγίζζεθε κε ηηκέο Γ2004 θαη αλέξρεηαη 
ζε 958.915,50 ΔΤΡΧ. 
 
 

 
4.1.15   ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
 

1 ΔΚΚΑΦΔ ΘΔΜΔΛΗΧΝ (ΟΓΟ-2151) 
Θεκειίσζε αθξνβάζξσλ: V = 2*35,00*13,00*5,00 = ....4.550,00 m3 

χλνιν : 4.550,00 m3 
ηξνγγπι. : 4.600 m3    

 

2 ΔΠΑΝΔΠΗΥΧΖ ΜΔ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟ ΔΠΗΥΧΜΑ     
(ΤΓΡ-6068) 

Αθξφβαζξα : V = 2*34,00*8,00*4,00 = ..........................2.176,00 m3 

χλνιν : 2.176,00 m3 
ηξνγγπι. : 2.200 m3   

 

3 ΔΞΤΓΗΑΝΣΗΚΖ ΣΡΧΖ (ΤΓΡ-6068) 
Αθξφβαζξα : V = 2*8,00*35,00*7,00 = .............................392,00 m3 

χλνιν : 392,00 m3 
ηξνγγπι. : 400 m3   

 

4 ΑΟΠΛΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Β10 ΔΞΟΜΑΛΤΝΣΗΚΧΝ 
ΣΡΧΔΧΝ (ΟΓΟ-2521) 

Θεκειίσζε αθξνβάζξσλ : V = 2*8,00*34,00*0,15 = ..........81,60 m3 
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Πιάθεο πξφζβαζεο : V = 12*4,00*4,00*0,15 = ..................28,80 m3 

Έδξαζε ζηξαγγηζηεξίσλ : V = 2*35,00*10,00*0,15 = ......105,00 m3 

θπξφδεκα ξχζεσλ : V =50,00*25,10*0,10 = ..................125,50 m3  

χλνιν : 340,90 m3 
ηξνγγπι. : 345 m3   

 

5 ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Β25 ΑΚΡΟΒΑΘΡΧΝ, 
ΘΔΜΔΛΗΧΝ (ΟΓΟ-2521) 

Κνξκφο απνβάζξσλ : V = 2*(3,00*2,70+2,50*0,50)*35,15 = 
..........................................................................................619,90 m3 

Θεκειίσζε αθξνβάζξσλ : V = 2*7,80*1,50*33,15 = ....... 775,71 m3 

Πιάθεο πξφζβαζεο : V =12*4,00*4,00*0,25 = ...................48,00 m3 

Πηεξπγφηνηρνη : V = (4*5,65*5,00+4*4,00*5,00)*0,75 = ..144,75  m3 

Πεδνδξφκηα: V =4*50,00*1,00 = ......................................200,00 m3 

χλνιν : 1.788,36 m3 
ηξνγγπι. : 1.790 m3   

 

6 ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Β45 ΓΗΑΓΟΚΗΓΧΝ  
(ΟΓΟ-2565) 

Γηαδνθίδεο : V = 2*2*7*[0,70*1,55*(1,68-0,70)]*1,16 =.......34,54 m3 

χλνιν : 34,54 m3 
ηξνγγπι. : 35 m3   

 

7 ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Β45 ΠΛΑΚΑ 
ΑΝΧΓΟΜΖ (ΟΓΟ-2565) 

Αλσδνκή : V = 2*13,30*0,20*40,30 = ..............................214,40 m3 

 χλνιν : 214,40 m3 
ηξνγγπι. : 220 m3   

 
 

8 ΠΡΟΔΝΣΔΣΑΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ Β45 ΠΡΟΚΑΣ. 
ΓΟΚΧΝ (ΟΓΟ-2565) 

Lb = 39,30M : V = [(39,30-8,00) * 
0,7735+2*2,75*1,2640+1,25*(0,7735+1,2640)]*16 = …...539,39 m3 

χλνιν : 539,39m3 
ηξνγγπι. : 540 m3   

 

9 ΗΓΖΡΟ ΟΠΛΗΜΟ S 500s (ΟΓΟ-2612) 
Απφ ζπλεκκέλν πίλαθα νπιηζκνχ : .............................= 450,000 kg 

χλνιν : 450,000 kg  
ηξνγγπι. : 450.000 kg  
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10  ΥΑΛΤΒΑ ΠΡΟΔΝΣΑΖ St 1670/1860 (ΟΓΟ-2620) 
Β = (3*41,50*21)*16*1,10 = .........................................46.015,20 kg 

χλνιν : 46.015,20 kg  
ηξνγγπι. : 46.500 kg  

 

11  ΣΖΘΑΗΟ ΓΔΦΤΡΑ ΣΔ-1 (ΟΓΟ-2652) 
L = 4*50,00*70,00 = ….................................................14.000,00 kg 

χλνιν : 14.000,00 kg  
ηξνγγπι. : 14.000 kg  

 

12  ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΑ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ ''Γ''         
(ΤΓΡ-6304) 

Πηεξπγφηνηρνη : Δ = 4*5,65*6,00 = ...................................135,60 m2 

Αθξφβαζξα : Δ = 2*35,00*4,00 = .....................................280,00 m2 

Πεδνδξφκηα : Δ = 2*50,00*1,00 = .....................................100,00 m2 

χλνιν : 515,60 m2 
ηξνγγπι. : 520 m2   

 

13  ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ (ΟΗΚ-7902) 
Όπσο επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα : ..................................... 515,60 m2 

χλνιν : 515,60 m2 
ηξνγγπι. : 520 m2   

 

14  ΜΟΝΧΖ ΜΔ ΓΗΠΛΖ ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ  
(ΟΓΟ-2411) 

Αθξφβαζξα : Δ = [2*(5,00+3,00+2*1,50+3,00+2,00)]*35,00= 
.......................................................................................1.120,00 m2 

Πηεξπγφηνηρνη : Δ = 4*5,65*5,00+4*4,00*5,00 = ..............193,00 m2  

Πιάθεο πξφζβαζεο : Δ = 12*4,00*4,00 = ........................192,00 m2  

χλνιν : 1.505,00 m2 
ηξνγγπι. : 1.550 m2   

 

15  ΔΓΚΑΡΗΟΗ ΑΡΜΟΗ ΤΣΟΛΖ – ΓΗΑΣΟΛΖ 
ΟΛΗΚΟΤ ΔΤΡΟΤ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 140 ΜΜ 
ΑΝΟΗΓΜΔΝΟΗ Δ ΑΡΜΟΤ 50 ΜΜ (ΟΓΟ-2651) 

L = 2*33,10*140/50 = 
...........................................................................................185,36 m 

χλνιν : 185,36 m  
ηξνγγπι. : 190 m  
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16  ΔΛΑΣΟΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΔΦΔΓΡΑΝΑ (ΟΓΟ-2912) 
ΔΓΡΑΖ : 2*16*(0,400*0,500*0,181)*1.000,00 =…........1.158,40 lit   
STOPPERS : 2*4*(0,200*0,300*0,300)*1.000,00 =............144,00 lit 

χλνιν : 1.302,40 lit  
ηξνγγπι. : 1.310 lit  

 

17  ΓΔΧΤΦΑΜΑ ΣΡΑΓΓΗΣΖΡΗΧΝ  
 (ΚΧΓ. ΑΝ. ΟΗΚ 7912) 

Δ = 5*0,50*70,00 = 
..........................................................................................175,00 m2  

χλνιν : 175,00 m2 
ηξνγγπι. : 175 m2   

 

 

18  ΓΗΑΣΡΖΣΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΧΛΖΝΔ 
ΣΡΑΓΓΗΣΖΡΗΧΝ Φ20cm (ΚΧΓ. ΑΝ. ΟΓΟ 2861) 

L = 2*35,00 = 
…..........................................................................................70,00 m 

χλνιν : 70,00 m  
ηξνγγπι. : 70 m  

 

19  ΠΛΖΡΧΖ ΣΡΑΓΓΗΣΖΡΗΧΝ ΜΔ ΥΟΝΓΡΟΚΟΚΚΟ 
ΤΛΗΚΟ (ΚΧΓ. ΑΝ. ΟΓΟ 2815) 

V = 0,50*0,50*70,00 = 
............................................................................................17,50 m3 

χλνιν : 17,50 m3 
ηξνγγπι. : 18 m3   

 

20  ΣΔΓΑΝΧΖ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ  (ΚΧΓ. ΑΝ. 
ΟΓΟ 2412) 

V = 2*13,30*40,30 = 
.......................................................................................1.071,98 m3 

χλνιν : 1.071,98 m3 
ηξνγγπι. : 1.100 m3    

 

21  ΥΔΗΡΟΘΔΣΖ ΠΛΖΡΧΖ ΦΑΣΝΧΝ   
(ΚΧΓ.ΑΝ.ΟΓΟ 2313) 

V = 2*3,00*100,00 = 
..........................................................................................600,00 m3 

χλνιν : 600,00 m3 
ηξνγγπι. : 600 m3   
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22  ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΑΣΝΧΝ (ΚΧΓ. ΑΝ. ΟΓΟ 2312) 
 Δ = 600,00*5,50 = 
......................................................................................3.300,00  m2 

χλνιν : 3.300,00 m2 
ηξνγγπι. : 3.300 m2    

 

23  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΡΜΑΣΟΠΛΔΓΜΑΣΟ               
 (ΚΧΓ. ΑΝ. ΟΓΟ 2311) 

Β = 3.300,00*3,50 = 
.....................................................................................11.550,00 kg 

χλνιν : 11.550,00 kg  
ηξνγγπι. : 11.600 kg 

 
 
 
 
 
 
 

4.2  ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΓΔΦΤΡΑ 
 

 Ζ κειέηε ηεο παξνχζαο γέθπξαο εθπνλήζεθε απφ ηνλ θ. Γ. 
Φσηηάδε Γεσηερληθφ,M.Sc Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηνπ Μειεηεηηθνχ 
Γξαθείνπ «Κ/Ξ SCETADO Scetauroute S.A. –ADOΑ.Δ.», ην 
2005. 

 
 

4.2.1   ΔΗΑΓΧΓΖ 
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ζεκειίσζεο 
ηερληθνχ ζηνλ νδηθφ άμνλα ρεκαηάξη-Υαιθίδα θαη ζπληάρζεθε ζηα 
πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Σερληθή ππνζηήξημε θαη ππνβνήζεζε ηεο 
Γ/λζεο Γ1 ηεο ΓΓΓΔ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
σξηκφηεηαο ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ «ρεκαηάξη-
Υαιθίδα». πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα έθζεζε εμεηάζηεθε ε 
ζεκειίσζε ηνπ ηερληθνχ (γέθπξα) πεξηνρήο ξέκαηνο Καινρσξίνπ 
ζηελ Υ.Θ. 4+941,578 ηεο αξηεξίαο.  
ηε ζέζε απηή πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί γέθπξα δχν θιάδσλ, 
ελφο αλνίγκαηνο, κήθνπο 39,85m θαη πιάηνπο 28,20m, απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
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4.2.2   ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
Σα γεσηερληθά ζηνηρεία (γεσηξήζεηο, επί-ηφπνπ θαη εξγαζηεξηαθέο 
δνθηκέο) έρνπλ ιεθζεί απφ ην ηεχρνο παξνπζίαζεο ηεο 
γεσηερληθήο έξεπλαο (ΚΔΓΔ, επηέκβξηνο 2003). Δηδηθά γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε έρνπλ ιεθζεί ππ' φςε νη γεσηξήζεηο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1 : 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1 
 

ΒΑΘΡΑ ΣΑΘΜΖ 
ΘΔΜΔΛΗΧΖ (*) 

ΓΗΑΣΑΔΗ  
ΘΔΜΔΛΗΟΤ 
B*L (m) (**) 

ΥΔΣΗΚΔ  
ΓΔΧΣΡΖΔΗ 

ΣΑΘΜΖ 
ΚΔΦΑΛΖ 

ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ 

Α1 , Α2 +31.70 5.50*6.00 Γ4 +35.80 

Α3 , Α4 +31.70 5.50*6.00 Γ5 +34.60 

 
(*) Γελ πεξηιακβάλεη κπεηφλ θαζαξηφηεηαο θαη ηπρφλ εμπγίαλζε. 
(**) Ηζνδχλακεο, ζε πεξίπησζε πνιπγσληθψλ / ηεζιαζκέλσλ ζε θάηνςε 
ζεκειίσλ. 
 

 Βαζηθνί ζρεκαηηζκνί 
 
Ζ ζηξσκαηνγξαθία απφ ηα αλψηεξα (επηθαλεηαθά) πξνο ηα 
θαηψηεξα ζηξψκαηα έρεη σο εμήο :  

1. Απφ 0.0 έσο 5.70 (Γ4) θαη 8.30 (Γ5) : Ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ 
κέζεο έσο πςειήο πιαζηηθφηεηαο (CL, CH) , αλνηθηνχ 
θαζηαλνχ έσο εξπζξνθάζηαλνπ ρξψκαηνο. 

2. ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη βάζνπο 8.70 (Γ4) έσο 11.70 (Γ5) : 
ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΟ κε άξγηιν θαη θαηά ζέζεηο ηεκάρε απφ 
ιαηχπεο θαη θξνθάιεο. Σνπηθή εκθάληζε ηεθξνπξάζηλεο 
κάξγαο. 

3. ηε ζπλέρεηα θαη κέρξη βάζνπο 12.20 (Γ4) έσο 13.20 (Γ5) : 
ΑΡΓΗΛΟ κέζεο έσο πςειήο πιαζηηθφηεηαο (CL) , αλνηθηνχ 
θαζηαλνχ ρξψκαηνο, ιίγν έσο πνιχ ακκψδεο θαηά ζέζεηο. 

4. Σέινο θαη κέρξη ην κέγηζην βάζνο πνπ δηεξεπλήζεθε 
(20.85m) : ΜΑΡΓΑ  (CH) πξαζηλνθάζηαλε έσο αλνηρηνχ 
θαζηαλνχ ρξψκαηνο, κε ιεπηέο ζηξψζεηο ιεπηφθνθθεο 
άκκνπ. 
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Ζ ζηάζκε ηνπ λεξνχ κεηξήζεθε κέζα ζηηο γεσηξήζεηο θαηα ηελ 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ ην κήλα Απξίιην ηνπ 2003 θαη 
βξέζεθε ζε βάζνο απφ 4.20 έσο 8.20m , ελψ ζε κεηξήζεηο πνπ 
έγηλαλ ηνπο κήλεο Ηνχλην θαη Ηνχιην ηνπ 2003 ζηελ Γ4 ( πηεδφκεηξν) 
βξέζεθε ζε βάζνο 7.80 θαη 7.95 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δπί-ηόπνπ δνθηκέο  
 

 

 

Δθηειέζηεθαλ δνθηκέο SPT , πνπ έδσζαλ γεληθά αξλήζεηο, κε 
δηείζδπζε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 7cm θαη 14cm. 
 

 ηξψκα 1 ηξψκα 2 ηξψκα 3 ηξψκα 4 

Πνζνζηφ  
ραιηθηψλ 

( >Νν 4 ) % 

0.0 – 16.0 % 
( κ.η. 4.60 % ) 

5.0 – 66.0 % 
( κ.η. 42.25 % ) 

0.0 – 5.0 % 
( κ.η. 2.50 % ) 

0.0 – 2.0 % 
( κ.η. 0.33 ) 

Πνζνζηφ άκκνπ 
(Νν 4 – Νν 

200)% 

22.0 – 42.0 % 
( κ.η. 30.40 % ) 

23.0 – 39.0 % 
( κ.η. 31.00 % ) 

6.0 – 40.0 % 
(κ.η. 23.00 % ) 

4.0 – 33.0 % 
( κ.η. 17.00 % ) 

Πνζνζηφ  
ιεπηφθνθθσλ  
( <Νν 200) % 

42.0 – 78.0 % 
( κ.η. 65.00 % ) 

11.0 – 60.0 % 
( κ.η. 26.75 % ) 

55.0 – 94.0 % 
( κ.η. 74.50 % ) 

67.0 – 96.0 % 
( κ.η. 82.67 % ) 

Όξην 
πδαξφηεηαο 

WL % 

34.2 – 54.8 
( κ.η. 45.92 ) 

39.5 – 43.2 
( κ.η. 40.75 ) 

37.4 – 40.1 
( κ.η. 38.75 ) 

31.6 – 102.7 
( κ.η. 60.84 ) 

Γείθηεο 
πιαζηηθφηεηαο 

PI % 

20.2 – 34.8 
( κ.η. 27.72 ) 

22.5 – 27.2 
( κ.η. 25.00 ) 

21.1 – 21.4 
( κ.η. 21.25 ) 

12.6 – 69.7 
( κ.η. 37.51 ) 

Φπζηθή πγξαζία 
W % 

16.8 – 19.2 
( κ.η. 18.33 ) 

22.0 --- 16.8 – 26.7 
( κ.η. 23.32 ) 

Τγξφ θαηλφκελν 
βάξνο  T/m3

 

2.07 – 2.13 
( κ.η.2.10 ) 

2.26 --- 1.89 – 2.04 
( κ.η. 2.00 ) 

Αξηζκφο 
θξνχζεσλ (nspt) 

Γηα δηείζδπζε 
30εθ 

28 ->50 49 ->50 50 ->50 50 ->50 

Αληνρή ζε 
κνλναμνληθή 

ζιίςε (qu  KPA ) 

227 - 935 
(κ.η. 504.67 ) 

156 --- 201- 869 
( κ.η. 514.60 ) 
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 Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
 
   Δθηειέζηεθαλ δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ θπζηθψλ θαη κεραληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ, απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ( δηαθχκαλζε θαη 
κέζεο ηηκέο ) παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα :  
 

 
(*)  κ.η.: κέζε ηηκή   
 
 
 
 
 

 Τπνινγηζηηθέο  ηδηόηεηεο 
 

   Ζ επηινγή ησλ εδαθηθψλ παξακέηξσλ c, θ θαη Es έρεη βαζηζηεί 
ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θπζηθψλ θαη 
κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηηο επη-ηφπνπ δνθηκέο  (βι. 
Mitcell  et  al-1978,  Οιιαλδηθέο  Πξνδηαγξαθέο ΝΔΝ6740 θαη 
GRUNDBAUTASCHENBUCH-1996). 
   Ζ αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο κεζφδνπ επηινγήο εδαθηθψλ 
παξακέηξσλ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα, ελψ ζηνλ Πίλαθα 2 
πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε απινπνηεκέλε  εδαθηθή ηνκή κε 
ηηο παξακέηξνπο ηνπ εδάθνπο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηνπο  
εδαθνηερληθνχο ππνινγηζκνχο ζεκειίσζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 2 
 

 

ηξψκα 
Φαηλ. 
Βάξνο 

 

γ 
 

(kN/m3 ) 

Παξάκεηξνη Γηαηκεηηθήο   Αληνρήο  Μέηξν 
πκπηε- 
ζηφηεηαο 

 

Δs 
 

(kPa) 

Αζηξάγγηζηεο 
πλζήθεο 

ηξαγγηδφκελεο 
πλζήθεο 

ck 
 

(kPa) 

θk 
 

(κνίξεο) 

ck' 
 

(kPa) 

θk' 
 

(κνίξεο) 

[ 1 ] 21.0 160 0 --- --- 16000 

[ 2 ] 22,5 --- --- 0 36 35000 

 

 εηζκνινγηθά ζηνηρεία 

   Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζηε Εψλε εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο ΗΗ 
ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ, ην δε έδαθνο 
θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο [Β]. 
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4.2.3 ΔΓΑΦΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 
 

 Φέξνπζα ηθαλόηεηα επηθαλεηαθήο  ζεκειίωζεο 
 
   ην Παξάξηεκα γίλεηαη εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα 
ηελ απινπνηεκέλε εδαθηθή ηνκή κειέηεο θαη γηα δηαζηάζεηο 
ζεκειίνπ Β x L = 8.0m x 35.0, εδξαδφκελν ζην +31.70. Θεσξείηαη 
φηη ε επηθάλεηα αζηνρίαο δηέξρεηαη ζε κέγηζην βάζνο ίζν κε 
Β=8.0m θάησ απφ ηελ έδξαζε ηνπ ζεκειίνπ. 
   Οη ππνινγηζκνί ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο έγηλαλ κε ηε κέζνδν 
ησλ νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ (Δπξσθψδηθαο 7, ΔΑΚ 2000), θαζψο 
θαη κε ηε κέζνδν ησλ  επηηξεπφκελσλ ηάζεσλ (DIN  4017). Σα 
απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. 
 

 Καζηδήζεηο επηθαλεηαθήο ζεκειίωζεο 
   ην Παξάξηεκα γίλνληαη ελδεηθηηθνί ππνινγηζκνί θάησ απφ 
ηεηξαγσληθφ πέδηιν δηαζηάζεσλ Β x L = 8.0m x 35.0m,  
εδξαδφκελν ζην +31.70 θαη ζεσξψληαο βάζνο επηξξνήο ίζν κε 
2Β=16.0 m. 
   Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηαλνκψλ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ 
θαζηδήζεσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπλεκκέλν δηάγξακκα (ΚΑΝΤ) 
ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη έρεη αθνινπζεζεί γεληθά ε κεζνδνινγία 
θαηά DIN 4019. Tα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Οη απνδεθηέο θαζηδήζεηο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

ΠΗΝΑΚΑ 3 
 

Σάζεηο έδξαζεο θαη δείθηεο εδάθνπο επηθαλεηαθήο ζεκειίσζεο 
Έδξαζε ζην +31.70(ζηξψκα [1]) 

 
 

 
 
 

ΒΑΘΡΟ 

Δπηηξε- 
πφκελε 

ηάζε 
(θαηά DIN 
4017 θ΄ 

4019) (**) 

Οξηαθέο ηάζεηο έδξαζεο  
 

Γείθηεο 
εδάθνπο 

 

Οξηαθή 
θαηάζηαζε   
ζξαχζεο(*) 

 

Οξηαθή 
θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγηθφηεηαο (**) 

ε  
ζεηζκηθή 
θφξηηζε 
(ΔΑΚ- 
2000) 

 

ζεπ(kPa) ζνξ(kPa) p(kPa) δ(mm) ζζεηζκ(kPa) ks(MN/m3) 
Α1 200 660 200 60 900 10-20 

Α2 200 660 200 60 900 10-20 

 

(*) Γπζκελέζηεξν απφ ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ Β θαη C Δπξσθψδηθα 7 
(**) Βάζεη απνδεθηψλ θαζηδήζεσλ εδάθνπο θαη θφξηηζε κφλν κε κφληκα 
θνξηία (G). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη αλσηέξσ ηάζεηο έδξαζεο αθνξνχλ κέζεο ηηκέο θαη νη 
αληίζηνηρεο 
ηάζεηο αηρκήο είλαη απμεκέλεο θαηά 30%. 
 
 
 
 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ 4 
 

Δπηηξεπφκελεο θαζηδήζεηο δχζθακπηεο ζεκειίσζεο 
(π.ρ. εζράξα ηζρπξψλ πεδηινδνθψλ ή γεληθή θνηηφζηξσζε) 

 
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ Smax(mm) Γ/L  

Πνισληθνί Καλνληζκνί 60-100 1:500 

νβηεηηθνί Καλνληζκνί 165 1:250-1:333 

Bjerrum ( Δπξσπ.πλέδξην Δδαθνκεραληθήο 1963) - 1:250 

Skempton &McDonald (γηα άκκνπο) 40-60 1:500 

Skempton &McDonald (γηα αξγίινπο) 60-100 1:500 

 

   Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ, ην ζθάκκα ζα πξέπεη λα 
επηζεσξείηαη απφ γεσηερληθφ κεραληθφ ψζηε λα επαιεζεχεηαη ε 
εηθφλα πνπ ζρεκαηίζηεθε απφ ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο 
γεσηερληθήο έξεπλαο θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηείηαη 
ε κειέηε θαη λα ιακβάλνληαη ηα ηπρφλ απαηηνχκελα κέηξα. 
 



81 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο 

ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΦΤΡΑ ΔΝΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΟ 37,90 m ΑΠΟ 

ΠΡΟΔΝΣΔΣΑΜΔΝΟ ΚΑΗ ΟΠΛΗΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΜΔ 

ΔΛΑΣΟΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΔΦΔΓΡΑΝΑ  ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ Ζ/Τ.  

  Ζ κειέηε ηεο παξνχζαο γέθπξαο εθπνλήζεθε απφ ηνλ θ. Γ. 

Σζίγθξν Γηπισκαηνχρν ΔΜΠ Πνιηηηθφ Μεραληθφ ηνπ 

Μειεηεηηθνχ Γξαθείνπ «Κ/Ξ SCETADO Scetauroute S.A. –ADO 

Α.Δ.», ην 2005.   

Γηα ηε κειέηε ηεο παξνχζαο γέθπξαο έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 
SOFiSTiK. Ζ SOFiSTiK Hellas δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε θαηεγνξία αλάπηπμεο, 

δηάζεζεο θαη ππνζηήξημεο εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ινγηζκηθνχ. Ζ 

ζεηξά πξνγξακκάησλ SOFiSTiK είλαη κία απφ ηηο 

δεκνθηιέζηεξεο ζηελ Δπξψπε, ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο SOFiSTiK 

AG θαη ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Παξάιιεια, ζηελ Διιάδα, έρεη αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ γηα ηελ 

εθαξκνγή ειιεληθψλ θαλνληζκψλ θαη επξσθσδίθσλ ζε έξγα 

σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη θαηαζθεπαζηηθνχ ράιπβα. Γεληθά, 

ηα πξνγξάκκαηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο, 

δηαζηαζηνιφγεζεο θαη ζρεδίαζεο έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ ζε 

ηνκείο φπσο: θηηξηαθά, γεθπξνπνηία, ζεκειηψζεηο, γεσηερληθά, 

ζήξαγγεο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη βηνκεραληθέο θαηαζθεπέο. 

Δίλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο κε ζηαηηθή ή δπλακηθή αλάιπζε, κε 

γξακκηθφο ππνινγηζκφο πιηθνχ (ειαζηνπιαζηηθφηεηα, ξεγκάησζε) 

θαη γεσκεηξίαο. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε πεξηιακβάλεη σπιηζκέλν, 

πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαη ειέγρνπο κεηαιιηθψλ ή ζχκκηθησλ 

θαηαζθεπψλ, ζχκθσλα κε ηνπο επξσθψδηθεο, γεξκαληθνχο θαη 

άιινπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. Ζ ζεηξά εδαθνηερληθψλ εθαξκνγψλ 

πεξηιακβάλεη επίιπζε ηνίρσλ αληηζηήξημεο, βαξχηεηαο, 

παζζαιφηνηρσλ, επζηάζεηα πξαλψλ, θξαγκάησλ, νξπγκάησλ, 

θαζηδήζεηο, ειαζηηθφ εκίρσξν, ππφγεηα ξνή. Σα ζρεδηαζηηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη εθαξκνγέο ζε πεξηβάιινλ AutoCAD θαη 

αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ζε εθαξκνγέο 

σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 
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5.1 ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΣΔΤΥΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣΗΚΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΔΦΤΡΑ 

(ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΣΔΤΥΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ) 
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ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 
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ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
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ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ – ΣΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΣΗΔΗ ΑΝΧΓΟΜΖ 
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ΦΟΡΣΗΔΗ «Ζ» 
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ΦΟΡΣΗΔΗ ΚΗΝΖΣΧΝ 
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ΦΟΡΣΗΔΗ «ΖΕ» 
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ΦΟΡΣΗΔΗ «ΖΕΔ» 
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ΔΠΗΛΤΖ – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
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ΤΝΓΤΑΜΟΗ ΦΟΡΣΗΔΧΝ «ΖΕ» 
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ΤΝΓΤΑΜΟΗ ΦΟΡΣΗΔΧΝ «ΖΕΔ» 
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ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΧΓΟΜΖ 
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ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
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ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΗΑ ΔΗΜΟΤ 
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ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑΓΟΚΗΓΧΝ 
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ΓΟΚΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ  Lb=39.10m 
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ΔΗΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΔΦΔΓΡΑΝΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
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ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΗΑ ΔΗΜΟΤ 
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ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΜΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΑΚΡΟΒΑΘΡΧΝ 
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ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
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ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑ ΦΟΡΣΗΑ ΔΗΜΟΤ 
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ΔΛΔΓΥΟ ΠΣΔΡΤΓΟΣΟΗΣΧΝ 
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ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΠΣΔΡΤΓΟΣΟΗΥΧΝ 
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5.2 ΠΗΝΑΚΑ ΟΠΛΗΜΟΤ 
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ΔΡΓΟ: ΥΖΜΑΣΑΡΗ - ΥΑΛΚΗΓΑ
ΓΔΦΤΡΑ ΓΑ1
Υ.Θ. 4+922,10 απηνθηλεηνδξόκνπ

ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΣΦΗΜΑ  ΡΑΒΓΟΥ Φ ΤΔΜΑΦΙΑ ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΦΙΟΥ ΟΛΙΚΟΝ Μ.Μ. ΟΛΙΚΟΝ

100 52x2

18 104 36,00 3744,00 2,00 7488,0

101 229x2

18 458 9,00 4122,00 2,00 8244,0

102

133 10x2x2

14 40 4,00 160,00 1,21 193,6

104.1 10x2

18 20 36,00 720,00 2,00 1440,0

104.2 10x2

18 20 7,70 154,00 2,00 308,0

105

12 2260 4,00 9040,00 0,888 8027,5

109 5,51-4,16

18 221 4,84 1069,64 2,00 2139,3

109.1 6,55-7,92

18 221 7,24 1600,04 2,00 3200,1

110 19x2

18 38 34,00 1292,00 2,00 2584,0

112 20x2

18 40 34,60 1384,00 2,00 2768,0

113

18 221 3,90 861,90 2,00 1723,8

115

12 530 0,70 371,00 0,888 329,4

116

18 5 34,00 170,00 2,00 340,0

117 5x3

18 15 34,00 510,00 2,00 1020,0

119

14 215 3,73 801,95 1,21 970,4

120

14 215 1,73 371,95 1,21 450,1

121

18 221 3,15 696,15 2,00 1392,3

122

12 730 6,10 4453,00 0,888 3954,3

126

14 4 34,40 137,60 1,21 166,5

127 98x2

12 196 2,50 490,00 0,888 435,1

128

18 10 34,40 344,00 2,00 688,0

129

12 221 3,15 696,15 0,888 618,2

Σε μεταφορά: 48.480,6

Ακρόβαθρο Α1

Θ
 Δ

 Μ
 Δ

 Λ
 Η

 Ο

35

3520

40 40

770 6565

200

200

3520

40 40

770

35

140 140
50

521-386

30

625-762

30

3400

3400

30 30

365
25

40

15

15

3400

3400

133 120120

133 2020

315

3400

20 20

3400

20 20

260

260

30
30

15

15

83 3025

112

110 19
60

126

Κ
 Ο

 Ρ
 Μ

 Ο
 

 -
Θ

 Χ
 Ρ

 Α
 Κ

 Η
 Ο
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ΔΡΓΟ: ΥΖΜΑΣΑΡΗ - ΥΑΛΚΗΓΑ
ΓΔΦΤΡΑ ΓΑ1
Υ.Θ. 4+922,10 απηνθηλεηνδξόκνπ

ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΣΦΗΜΑ  ΡΑΒΓΟΥ Φ ΤΔΜΑΦΙΑ ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΦΙΟΥ ΟΛΙΚΟΝ Μ.Μ. ΟΛΙΚΟΝ

Ακρόβαθρο Α1 Από μεταφορά: 48.480,6

130 74x2

14 148 0,90 133,20 1,21 161,2

138

12 21 5,00 105,00 0,888 93,2

138

12 21 3,65 76,65 0,888 68,1

131 11x2

12 22 1,92 42,24 0,888 37,5

132 26+17x3

14 77 5,80 446,60 1,21 540,4

134 11x2

12 22 2,84 62,48 0,888 55,5

135

12 11 3,64 40,04 0,888 35,6

136 (10+21)x2+2x3

18 68 3,80 258,40 2,00 516,8

137 20+30

12 50 0,65 32,50 0,888 28,9

139 17x4

18 68 0,90 61,20 2,00 122,4

170 2x2

18 4 4,00 16,00 2,00 32,0

150 21x3x2

12 126 5,10 642,60 0,888 570,6

151 39x3x2

14 234 5,10 1193,40 1,21 1444,0

152 21x3x2

12 126 5,10 642,60 0,888 570,6

153

12 126 5,10 642,60 0,888 570,6

154 48x3x2

12 288 0,82 236,16 0,888 209,7

155 21x2x3x2

12 252 2,20 554,40 0,888 492,3

160

18 17 3,60 61,20 2,00 122,4

160.1 3,10-5,25

18 7 4,18 29,26 2,00 58,5

160.1

18 10 5,30 53,00 2,00 106,0

Σε μεταφορά: 54.316,9

Χ
 Σ

 Η
 Γ

 Δ
 

Κ
Ο

Ρ
Μ
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Π
Λ

Α
Κ

Δ


  
Π

Ρ
Ο


Β

Α


Δ
Χ


Π

Σ
Δ

Ρ
Τ

Γ
ΗΑ

 
Α

Κ
Ρ

Α
ΗΑ

Α
Ρ

Η
Σ

Δ
Ρ

Α

40

25

25

475

25

340

25

142 25
25

420
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259 25
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44

160

355
25

35 15
15
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100

355
45

470 2020

470 2020

470 2020
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1515

16 16
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100
20

100

160
200
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ΔΡΓΟ: ΥΖΜΑΣΑΡΗ - ΥΑΛΚΗΓΑ
ΓΔΦΤΡΑ ΓΑ1
Υ.Θ. 4+922,10 απηνθηλεηνδξόκνπ

ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΣΦΗΜΑ  ΡΑΒΓΟΥ Φ ΤΔΜΑΦΙΑ ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΦΙΟΥ ΟΛΙΚΟΝ Μ.Μ. ΟΛΙΚΟΝ

Ακρόβαθρο Α1 Από μεταφορά: 54.316,9

160.2

18 17 6,70 113,90 2,00 227,8

161

18 17 3,70 62,90 2,00 125,8

161.1 3,15-4,75

18 7 3,95 27,65 2,00 55,3

161.1

18 10 4,80 48,00 2,00 96,0

161.2

18 17 6,20 105,40 2,00 210,8

162.1

18 20 8,05 161,00 2,00 322,0

162.2 2,20-3,20

18 15 2,70 40,50 2,00 81,0

163.1

18 20 8,05 161,00 2,00 322,0

163.2 2,20-3,20

18 15 2,70 40,50 2,00 81,0

164.1

12 80 0,95 76,00 0,888 67,5

164.2

12 80 0,95 76,00 0,888 67,5

160 17x3

18 51 3,60 183,60 2,00 367,2

160.1 7x3 3,10-4,25

18 21 3,68 77,28 2,00 154,6

160.1 10x3

18 30 4,30 129,00 2,00 258,0

160.2 26+22x2

18 70 5,70 399,00 2,00 798,0

161 17x3

18 51 3,70 188,70 2,00 377,4

161.1 7x3 3,10-4,60

18 21 3,85 80,85 2,00 161,7

161.1 10x3

18 30 4,65 139,50 2,00 279,0

161.2 26+22x2

18 70 6,10 427,00 2,00 854,0

162.1

18 20 6,70 134,00 2,00 268,0

162.1 20x2

18 40 7,40 296,00 2,00 592,0

162.2 8x3 2,20-3,20

18 24 2,70 64,80 2,00 129,6

163.1

18 20 6,70 134,00 2,00 268,0

Σε μεταφορά: 60.481,1

Π
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40

μεσαί α



176 
 

 

 

ΔΡΓΟ: ΥΖΜΑΣΑΡΗ - ΥΑΛΚΗΓΑ
ΓΔΦΤΡΑ ΓΑ1
Υ.Θ. 4+922,10 απηνθηλεηνδξόκνπ

ΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΣΦΗΜΑ  ΡΑΒΓΟΥ Φ ΤΔΜΑΦΙΑ ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ

ΤΕΜΑΦΙΟΥ ΟΛΙΚΟΝ Μ.Μ. ΟΛΙΚΟΝ

Ακρόβαθρο Α1 Από μεταφορά: 60.481,1

163.1 20x2

18 40 7,40 296,00 2,00 592,0

163.2 8x3 2,20-3,20

18 24 2,70 64,80 2,00 129,6

164.1 70x3

12 210 0,95 199,50 0,888 177,2

164.2 80+60x2

12 200 0,95 190,00 0,888 168,7

Σύνολο: 61.548,6

700
40

40
140-240

40

65

15

15

65

15

15
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5.3  ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΔΓΗΟΤ 

-1 ΚΑΣΟΦΖ 

-2 ΘΔΜΔΛΗΧΖ 

-3 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΟΜΖ 

ΑΝΧΓΟΜΖ 

-4 ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΦΔΓΡΑΝΧΝ 

-5 
ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΟΜΖ-ΟΦΖ 

ΑΠΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

-6 ΔΓΚΑΡΗΔ ΣΟΜΔ 

-7 ΟΠΛΗΜΟΗ ΓΟΚΟΤ 

-8 ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΟΚΧΝ 

-9 
ΠΡΟΔΝΣΑΖ 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ 
ΓΟΚΧΝ 

-10 

ΟΠΛΗΜΟΗ 
ΑΚΡΟΒΑΘΡΧΝ-ΠΛΑΚΧΝ 

ΠΡΟΒΑΖ-
ΠΣΔΡΤΓΟΣΟΗΥΧΝ 

 

-11 
ΟΠΛΗΜΟΗ ΠΛΑΚΑ 
ΚΑΣΑΣΡΧΜΑΣΟ-

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

-12 
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 
ΣΖΘΑΗΟΤ ΣΔ-1 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΟΚΑΡΗΟΤ 

 

Σα ηερληθά ζρέδηα ηεο Μειέηεο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο 

Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο 

 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΖ ΓΔΦΤΡΑ 
 
   Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο ηεο γέθπξαο ειήθζεζαλ ζηα πιαίζηα 
εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηηο 4/10/2014 απφ 
ηηο ζπνπδάζηξηεο Αλαζηαζίνπ Δξαζκία, Ζιηνπνχινπ Δπζηαζία θαη 
Κνπιαμίδε Βαΐα. 
 
 
 

 
 

Φση. 6.1 Ννηηναλαηνιηθή φςε ηεο γέθπξαο. 
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Φση. 6.2  Βνξεηνδπηηθή φςε ηεο γέθπξαο. 
 
 

 
 
Φση. 6.3 Λεπηνκέξεηα ηεο πεξηνρήο έδξαζεο ηνπ θνξέα αλσδνκήο 
ζην αθξφβαζξν ηεο γέθπξαο. 
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Φση. 6.4 Βνξεηναλαηνιηθή φςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο γέθπξαο. 
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Φση. 6.5  Άπνςε ηεο γέθπξαο θσηνγξαθεκέλεο απφ ην ξεχκα ηνπ 
νδνζηξψκαηνο κε θαηεχζπλζε πξνο Καινρψξη. 
 

 
 
Φση. 6.6  Άπνςε ηεο γέθπξαο θσηνγξαθεκέλεο απφ ην ξεχκα ηνπ 
νδνζηξψκαηνο κε θαηεχζπλζε πξνο ρεκαηάξη. 
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Φση. 6.7 Σκήκα ηνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο ηχπνπ ΣΔ-1 ηεο 
γέθπξαο. 
 

 
 
Φση. 6.8  Λεπηνκέξεηα ζηήξημεο ηνπ ζηεζαίνπ ΣΔ-1. 
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Φση. 6.9 Αξκφο ζπζηνιήο-δηαζηνιήο νιηθνχ εχξνπο κεηαθίλεζεο 
140 mm ζην Ννηηνδπηηθφ άθξν ηεο γέθπξαο. 

 

 
Φση. 6.10 Λεπηνκέξεηα απφ ην δηάθελν ηνπ αξκνχ ζην Ννηηνδπηηθφ 
άθξν ηεο γέθπξαο ζηε ζέζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. 
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Φση. 6.11 Απνιήμεηο ησλ ππνδνκψλ (ζσιελψζεσλ) γηα δίθηπα 
(χδξεπζεο, παξνρή ξεχκαηνο θιπ.) ζην άθξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. 
 

 
 

Φση. 6.12 Σκήκα ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ πνπ 
έρεη απνθαιπθζεί ζε πεξηνρή φπνπ δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 
πεδνδξνκίνπ. 
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Φση. 6.13 Γηάθελν κεηαμχ ηκεκάησλ ηνπ πεδνδξνκίνπ, πηζαλφλ 
ιφγσ ηεο ζθπξνδέηεζήο ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θάζεηο. 
 
 
 

 
 

Φση. 6.14 Απνθάιπςε νπιηζκψλ ζε πεδνδξφκην ηεο γέθπξαο 
ιφγσ πιεκκεινχο θαηαζθεπήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

1. ηνλ ηνκέα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ, ν 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (Ζ/Τ) έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθφ 
εξγαιείν γηα λα βνεζάεη ην Μεραληθφ λα εθηειεί ηελ εξγαζία 
ηνπ. 

2. Με ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ζπλήζσο γίλνληαη 
πεξηζζφηεξεο απινπζηεπηηθέο παξαδνρέο γηα λα επηηεπρζεί ε 
επίιπζε ησλ θνξέσλ. Δπηπιένλ, ν ρξφλνο θαη ε πξνζπάζεηα 
πνπ απαηηείηαη θαηαπνλεί ην Μεραληθφ, κε απνηέιεζκα νη 
πηζαλφηεηεο λα γίλεη θάπνην ιάζνο λα απμάλνληαη. 

3. Ο κειεηεηήο Μεραληθφο νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη 
απηνηειψο ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ηνπ δίλεη 
ην πξφγξακκα Ζ/Τ πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαζψο απηφο ν έιεγρνο 
επηβάιιεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

4. Τπάξρεη κία πιεζψξα πξνγξακκάησλ Ζ/Τ πνπ κπνξεί θαλείο 
λα επηιέμεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Σα πξνγξάκκαηα 
απηά ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη ν βαζκφο αμηνπηζηίαο ηνπο 
κεγαιψλεη. 

5. Ζ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε θαη 
αλαιπηηθή κειέηε γέθπξαο ελφο αλνίγκαηνο 37,90 m απφ 
πξνεληεηακέλν θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ειαζηνκεηαιιηθά 
εθέδξαλα, ξέκαηνο Καινρσξίνπ ζηνλ νδηθφ άμνλα 
ρεκαηαξίνπ – Υαιθίδαο, κε ηε ρξήζε Ζ/Τ. 

6. Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο γέθπξαο θαη ηεο κεζφδνπ 
θαηαζθεπήο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ πξνππνινγηζκφ 
ηνπ έξγνπ. Ο κειεηεηήο βάζεη ηεο πείξαο θαη ησλ γλψζεψλ 
ηνπ θαιείηαη λα θάλεη ηε ζσζηή επηινγή. Ζ αξκνλία ηεο 
γέθπξαο κε ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα απνηειεί έλαλ επηπιένλ 
ζηφρν ηνπ κειεηεηή. 

7. Κάζε κειέηε ηερληθνχ έξγνπ νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο πιηθψλ, θνξηίζεσλ, αλάιπζεο 
θαη δηαζηαζηνιφγεζεο. Γηα ηελ κειέηε ηεο παξνχζαο γέθπξαο 
ειήθζεζαλ ππφςε νη θαλνληζκνί:  DIN 4227, DIN 1072, DIN 
1075, DIN 4085, DIN 4141, DIN 1045 , ηηο νδεγίεο γηα ηνλ 
Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ Γεθπξψλ (Δ39/99 ΤΠΔΥΧΓΔ) θαη 
ηνλ ΔΑΚ 2000/2003  θαη ε γέθπξα ππνινγίζζεθε γηα ηα 
θνξηία θαηεγνξίαο 60/30 θαηά DIN 1072. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΔΓΗΟΤ 

-1 ΚΑΣΟΦΖ 

-2 ΘΔΜΔΛΗΧΖ 

-3 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΟΜΖ 

ΑΝΧΓΟΜΖ 

-4 ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΦΔΓΡΑΝΧΝ 

-5 
ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΟΜΖ-ΟΦΖ 

ΑΠΟ ΥΖΜΑΣΑΡΗ 

-6 ΔΓΚΑΡΗΔ ΣΟΜΔ 

-7 ΟΠΛΗΜΟΗ ΓΟΚΟΤ 

-8 ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΟΚΧΝ 

-9 
ΠΡΟΔΝΣΑΖ 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΧΝ 
ΓΟΚΧΝ 

-10 

ΟΠΛΗΜΟΗ 
ΑΚΡΟΒΑΘΡΧΝ-ΠΛΑΚΧΝ 

ΠΡΟΒΑΖ-
ΠΣΔΡΤΓΟΣΟΗΥΧΝ 

 

-11 
ΟΠΛΗΜΟΗ ΠΛΑΚΑ 
ΚΑΣΑΣΡΧΜΑΣΟ-

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ 

-12 
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ 
ΣΖΘΑΗΟΤ ΣΔ-1 

ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΟΚΑΡΗΟΤ 
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