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Περίληψη 

Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας χωρίζεται σε δύο ενότητες: (α) 

το σχεδιασµό και τη διαστατιολόγηση του µεσοβάθρου και της θεµελίωσης µε 

πασσάλους µιας οδικής, µεταλλικής, τοξωτής γέφυρας δύο αµφιέρειστων ανοιγµάτων 

µε σύµµικτο κατάστρωµα και (β) τη διερεύνηση της καταπόνησης των µελών και της 

ευαισθησίας που παρουσιάζει όταν αναπτύσσονται µεγάλες παραµορφώσεις στη 

θεµελίωση του µεσοβάθρου, όπως αυτές που δηµιουργούνται από τη ρευστοποίηση 

του εδάφους. 

 

Η υπό µελέτη γέφυρα έχει µήκος 42 m και πλάτος καταστρώµατος 15 m. Ο 

σχεδιασµός του φορέα έχει ήδη υλοποιηθεί σε προηγούµενη διπλωµατική, γι’ αυτό  η 

παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στη διαστασιολόγηση του 

µεσοβάθρου και της θεµελίωσής του, τόσο σε επίπεδο προµελέτης όσο και σε 

επίπεδο οριστικής µελέτης. Γίνεται όµως διερεύνηση του ενδεδειγµένου τρόπου 

προσοµοίωσης του σύµµικτου καταστρώµατος. Επίσης, γίνεται διαστασιολόγηση των 

εφεδράνων και των αρµών. 

 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας γίνεται διερεύνηση, µέσω µη-γραµµικών 

αναλύσεων, των επιπτώσεων στην στατική επάρκεια της ανωδοµής της εκδήλωσης 
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µεγάλων µετακινήσεων και στροφών στη θεµελίωση του µεσοβάθρου. Σε αυτές τις 

αναλύσεις, τα ακρόβαθρα προσοµοιάζονται µε ισοδύναµα µεταφορικά και στροφικά 

ελατήρια και αµελούνται οι πάσσαλοι του µεσοβάθρου, αφού οι φορτίσεις που 

εξετάζονται αφορούν σε επιβαλλόµενες µετακινήσεις του κεφαλόδεσµου.  

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η συγκεκριµένη γέφυρα µπορεί να αναλάβει χωρίς 

σηµαντικά προβλήµατα µεγάλες µεταφορικές µετατοπίσεις στη βάση του 

µεσοβάθρου, αλλά είναι αρκετά ευάλωτη σε επιβαλλόµενες στροφές του 

κεφαλόδεσµου, ιδιαίτερα γύρω από το διαµήκη άξονα της γέφυρας. 
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Abstract 

The present diploma thesis consists of two parts: (a) the seismic design of the 

midpier and its pile foundation of a steel, arch road bridge consisting of two simply 

supported spans and composite deck; and (b) the investigation of the forces induced 

to the structural members and their sensitivity to large displacements/rotations 

developed at the foundation of the pier, like the ones caused due to liquefaction of 

the sub-soil. 

 

The length of the bridge under consideration is 42,00 m and the deck’s width is 15,00 

m. The design of the deck has already been completed in a previous diploma thesis. 

For this reason, the present thesis focuses on the design of the pier and its 

foundation, first at the level of pre-design and then at the level of final design. 

However, an investigation on the most appropriate method of modeling the 

composite deck is also performed. Furthermore, the design of the bearings and the 

joints is performed. 

 

In the second part of the thesis, the effect of large displacements and rotations 

induced at the level of the foundation of the pier on the structural efficiency of the 

superstructure is investigated through non-linear analyses. In these analyses, the 
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abutments are simulated with equivalent displacement and rotation springs and the 

piles of the midpier are neglected, since the displacements are applied directly on the 

pile cap. 

 

The results show that the bridge under consideration can sustain large 

displacements at the base of the pier without significant damage. However, the 

superstructure is quite vulnerable to imposed rotations of the pile cap, especially 

around the longitudinal axis of the bridge. 

  


