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Η Ρωμαϊκή υδατογέφυρα Pont du Gard, κοντά στη Nîmes στην Νότιο
Γαλλία, κατασκευάσθηκε από τον Marcus Vipsanius Agrippa περί το 19 πΧ
και αποτελεί τμήμα υδραγωγείου μήκους 40 km.

Η διέλευση του υδαταγωγού από τον ποταμό Gard, στο εντυπωσιακό ύψος
των 47,4 m πάνω από την επιφάνειά του νερού, διαμορφώνεται με τρείς
επάλληλες σειρές ημικυκλικών τόξων. Οι κάτω σειρές των τόξων είναι
ανοίγματος 22.4 m. 

Η κατασκευή είναι λιθόδμητη, χωρίς χρήση κονιάματος, εκτός από το
ανώτερο επίπεδο. Τους νεωτέρους χρόνους (1747) προστέθηκε διαβάθρα
πεζών παραπλεύρως της κάτω σειράς των τόξων, της αυτής ακριβώς
αρχιτεκτονικής με το Ρωμαϊκό δόμημα.



Υδατογέφυρα Pont du Gard



Η γέφυρα Alcántara γεφυρώνει τον Τάγο στο Caceres, στα σύνορα Ισπανίας -
Πορτογαλίας. Κατασκευάσθηκε το 98 πΧ από τον Caius Iulius, επί αυτοκτάτορος
Τραϊανού. Tα κύρια τόξα, ανοίγματος 30 m, λιθόδμητα χωρίς κονίαμα, είναι τα
μεγαλύτερα Ρωμαϊκά τόξα που έχουν κατασκευαστεί.



Μια από τις ωραιότερες γέφυρες της Ρώμης είναι η Pons Aelius
(σημερινή ονομασία Ponte Sant’Angelo), η οποία κτίσθηκε το 134 π.Χ. 
επί αυτοκράτορος Αδριανού. Ο Giovanni Lorenzo Bernini το έτος 1668 
προσέθεσε αγάλματα αγγέλων και χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα.



Κατασκευή και ιστορικό της Παλιάς Γέφυρας του Λονδίνου (Old London Bridge)
Το Λονδίνο ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι το αποκαλούσαν Londinium. Λίγα
είναι γνωστά για την μετά τους Ρωμαίους εποχή και τις παλιές γέφυρες του Λονδίνου. 
Υποστηρίζεται πάντως ότι το 993 μΧ υπήρχε ήδη ξύλινη γέφυρα επί του Τάμεση
(Thames). 
Ο Peter του Colechurch, ένας μοναχός από τα περίχωρα του Λονδίνου, φέρεται ως
κατασκευαστής της Old London Bridge, η οποία κτίσθηκε κατά την περίοδο 1176 - 1209. 
Δεν πρόλαβε να δεί το έργο τελειωμένο, Πέθανε το 1205 και τάφηκε στο περεκκλήσιο
που ο ίδιος είχε κατασκευάσει επάνω στην γέφυρα.
Η γέφυρα αποτελείτο από 19 οξυκόρυφες αψίδες εδραζόμενες σε βάθρα από
αργολιθοδομή, τα οποία στην βάση τους έφεραν ευμεγέθη ρύγχη καθοδήγησης του
νερού, διαφορετικού σχήματος το καθένα. Η κατασκευή περιελάμβανε επίσης κινητή
γέφυρα. Για την θεμελίωση χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι πάσσαλοι εμπηγμένοι στην
αμμοϋλιώδη κοίτη του ποταμού. 
Η γέφυρα φάνταζε ογκώδης και άκομψη και η μορφή της επρόκειτο να αλλάξει τους
επόμενους αιώνες με την προσθήκη όχυρώσεων και πύργων στα άκρα με πύλες
διέλευσης. 
Δοθέντος ότι το άνοιγμα της Old London Bridge ήταν μόλις 300 m και τα ογκώδη βάθρα
της γέφυρας καταλάμβαναν σχεδόν το μισό πλάτος του ποταμού, η ταχύτα ροής του
νερού αύξανε σημαντικά στην θέση της γέφυρας. Οι λέμβοι κυριολεκτικά εκτοξεύονταν
όταν περνούσαν κάτω από την γέφυρα, με αποτέλεσμα αρκετά ατυχήματα.



Γκραβούρα της Παλιάς Γέφυρας του Λονδίνου



Η Παλιά Γέφυρα του Λονδίνου τον 17ο αιώνα



Η γέφυρα Valentré στο Cahors της Γαλλίας είναι περίπου 150 χρόνια
προγενέστερη της γέφυρας του Avignon, με την οποία έχει μεγάλη
ομοιότητα αλλά έχει διατηρηθεί πλήρως. Τα έξι ομοιόμορφα τόξα
ανοίγματος 16,5 m, οι τριγωνικές απολήξεις των βάθρων και οι τρείς
πύργοι-παρατηρητήρια, στα άκρα και το μέσον της, προσδίδουν στην
γέφυρα αυτή επί του ποταμού Λότ υψηλή αισθητική.



Η γέφυρα Valentré



Μια γέφυρα πολλαπλών χρήσεων από το 1345, έργο του Taddeo Gaddi 
(1300 - 1366) σώζεται στην Φλωρεντία της Ιταλίας. Την εποχή εκείνη η
πόλη είχε μικρό πληθυσμό σε σύγκριση με τον σημερινό, αλλά αποτελούσε
σημαντικό εμπορικό κέντρο. Στην πόλη ήταν εγκαταστημένη η περίφημη
οικογένεια των Μεδίκων, η οποία ήδη από τον 13ο αιώνα είχε αποκτήσει
μεγάλη περιουσία και επιρροή, ασχολούμενη με τραπεζικές και εμπορικές
δραστηριότητες. Οι Μέδικοι υποστήριξαν τις καλές τέχνες και συνέβαλαν
στην ανάδειξη της Φλωρεντίας ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου της
Ευρώπης κατά την Αναγέννηση. Πολλά κτίρια της εποχής αυτής
διατηρούνται μέχρι σήμερα στην πόλη.
Η γέφυρα Ponte Vecchio στον ποταμό Arno αποτελείται από τρία
χαμηλά τόξα, εκ των οποίων το μεσαίο έχει άνοιγμα 30 m. Στην γέφυρα
αυτή εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά τμηματικές αψίδες, μικρότερες από
ημικύκλιο, με περιορισμένο βέλος.
Αργότερα η γέφυρα διαπλατύνθηκε και καλυφθηκε. Εκατέρωθεν του
καταστρώματος διαμορφώθηκαν χώροι καταστημάτων και πάνω από αυτά
στοά που συνέδεε τα ανάκτορα Uffizi και Pitti. Τα καταστήματα
λειτουργούν και σήμερα ως κοσμηματοπωλεία.



Η γέφυρα Ponte Vecchio στην Φλωρεντία



Η μεσαιωνική ξύλινη σκεπαστή γέφυρα Kapellbrücke στην Λουκέρνη της Ελβετίας
επί του ποταμού Reuss, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα, αποτελούσε τμήμα των
μεσαιωνικών οχυρώσεων της πόλεως. Η Kapellbrücke με τον πύργο της, ο οποίος
ονομάζεται Wasserturm (Υδατόπυργος) χρονολογείται από το 1333. Στην οροφή
της γέφυρας σώζονται ζωγραφικοί πίνακες με θέματα από την τοπική ιστορία.



Η κατασκευή της Γέφυρας του Καρόλου στην Πράγα (Karluv Most) άρχισε το
1357, υπό την εποπτεία του Peter Parlér, επί αυτοκράτορος Καρόλου του 4ου, 
μετά την καταστροφή από πλημμύρα προϋπάρχουσας γέφυρας επί του
ποταμού Vltava. Το έργο ολοκληρώθηκε περί τα τέλη του 14ου αιώνα.
Το συνολικό μήκος της ανέρχεται σε 516 m και διαμορφώνεται με 16 τόξα
μεγίστου ανοίγματος 23,4 m. Η χάραξη εμφανίζει δύο ήπιες καμπύλες σε
οριζοντιογραφία, που εφαρμόσθηκαν, ενδεχομένως, για την αντιμετώπιση
προβλημάτων θεμελίωσης των βάθρων που ανέκυψαν κατά την κατασκευή.
Στην γέφυρα απαντώνται διάφοροι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί: τα τόξα είναι
Ρωμαϊκής τεχνοτροπίας, ενώ οι ογκώδεις τριγωνικές απολήξεις των βάθρων
είναι μεσαιωνικού ρυθμού. Υπάρχουν επίσης δύο διακοσμημένοι πύργοι, ο
ένας εκ των οποίων χρονολογείται από τον 12ο αιώνα και έχει ανακαινισθεί το
1590 σε ρυθμό Αναγεννήσεως.
Η γέφυρα είναι διάσημη για τα τριάντα αγάλματα Αγίων, ρυθμού Μπαρόκ, που
κοσμούν τα στηθαία της.
Η γέφυρα - σύμβολο της Πράγας, έχει υποστεί κατά καιρούς διάφορες
επεμβάσεις και σταδιακά απέκτησε την σημερινή της μορφή.



Η Γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα



Η Γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα



Η Γέφυρα του Rialto
Η γέφυρα του Rialto επί του Canale Grande της Βενετίας κτίσθηκε την
περίοδο 1587 - 1591, αντικαθιστώντας προϋπάρχουσα κατασκευή στην
ίδια θέση. Την εποχή εκείνη η Βενετία ήταν ακμάζον εμπορικό και
ναυτιλιακό κέντρο. 
Για την κατασκευή της νέας γέφυραν είχαν υποβληθεί διάφορες προτάσεις
στην Βενετική Γερουσία, μεταξύ των οποίων και του Palladio, αλλά τελικά
προκρίθηκε ο σχεδιασμός του Antonio da Ponte (1512 - 1597).
Ο φορέας αποτελείται από τμηματικό τόξο ανοίγματος 27 m με ύψος 6,4 
m, ενώ αξιοσημείωτο είναι το πλάτος του καταστρώματος που ανέρχεται
σε 22,9 m.



Η Γέφυρα του Rialto



Η γέφυρα Pont de la Concorde στο Παρίσι κτίσθηκε την περίοδο 1787 - 1791
με σχέδια του Jean-Rodolphe Perronet και θεωρήθηκε μεγάλο τεχνικό
επίτευγμα της εποχής.
Γεφυρώνει τον Σηκουάνα μεταξύ Quai des Tuileries και Quai d'Orsay (στην
αριστερή όχθη). Το συνολικό μήκος ανέρχεται σε 153 m και διαμορφώνεται με
πέντε τόξα, αυξανομένου ανοίγματος προς το κέντρο.
Το στηθαίο δεν είναι συμπαγές, όπως συνηθιζόταν μέχρι τότε αλλά μορφής
κιγκλιδώματος, πράγμα που προσδίδει κομψότητα στην κατασκευή.
Το κατάστρωμα ήταν αρχικά πλάτους 18 m. Λόγω της σημαντικής αύξησης της
κυκλοφορίας έγινε αμφίπλευρη διαπλάτυνση το 1930-1932 και σήμερα το
πλάτος του καταστρώματος ανέρχεται σε 34 m. Οι Μηχανικοί του έργου Deval
και Malet διατήρησαν όλα τα νεοκλασικά χαρακτηριστικά του αρχικού
σχεδιασμού.



Η γέφυρα Pont de la Concorde



Η γέφυρα Pont de la Concorde



Η γέφυρα Pont de la Concorde το 1829 με τα 12 αγάλματα
(αφαιρέθηκαν από τον Λουδοβίκο-Φίλιππο τον 1ο και μεταφέρθηκαν στις Βερσαλλίες) 



Η Pont Neuf (Νέα Γέφυρα), στο άκρο της νησίδας του Σηκουάνα Île de la Cité, 
κατασκευάσθηκε κατά την περίοδο 1578 - 1607. Η νησίδα του Σηκουάνα
χωρίζει την γέφυρα σε δύο τμήματα: το βόρειο με επτά τόξα ανοίγματος 20,8 m 
και το νότιο με πέντε τόξα με λοξούς παραστάτες. Tο πλάτος των βάθρων είναι
μόλις 4,5 m.
Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν προφράγματα και η θεμελίωση έγινε
επί του εδάφους χωρίς έμπηξη πασσάλων. 
Την περίοδο 1848-1855 ανακατασκευάσθηκαν τα επτά βόρεια ανοίγματα με
εφαρμογή ελλειπτικών τόξων. Το 1885 υποχώρησε ένα από τα βάθρα του
νοτίου ανοίγματος παρασύροντας τα δύο γειτονικά τόξα, τα οποία
ανακατασκευάσθηκαν, ενώ συγχρόνως ενισχύθηκε η θεμελίωση όλων των
βάθρων.
Σημαντικά έργα αποκατάστασης - ενίσχυσης τόξα άρχισαν το το 1994 και
ολοκληρώθηκαν το 2007, 400η επέτειο από την παράδοση της γέφυρας στην
κυκλοφορία.



Pont Neuf



Pont Neuf



Απεικόνηση του σχεδίου κατασκευής της Pont Neuf που εγκρίθηκε από
τον Ερρίκο τον 3ο το 1577. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1606, χωρίς
τελικά να εφαρμοσθεί ο αρχικός περίτεχνος σχεδιασμός.



Η περιοχή Coalbrookdale στον ποταμό Severn στην κεντρική Αγγλία θεωρείται
μια από τις πρώτες εστίες της Βιομηχανικής Επανάστασης. 
Η ύπαρξη μεταλλευμάτων και χυτηρίων στην περιοχή έδωσαν το έναυσμα για
την κατασκευή της πρώτης γέφυρας από χυτοσίδηρο.
Η γέφυρα Ironbridge (σιδηρά γέφυρα) κοντά στο Coalbrookdale, σχεδιάσθηκε
από τον Thomas Farnolls Pritchard και κατασκευάσθηκε από τον Abraham 
Darby III κατά το διάστημα 1779-1781. 
Εχει ένα μοναδικό άνοιγμα των 30,5 m και ο φορέας εδράζεται σε δύο
λιθόκτιστα βάθρα. Ο φορέας είναι τοξωτός και αποτελείται από πέντε
ημικυκλικά σκέλη βάρους 5,25 ton που χυτεύθηκαν μισά-μισά. Η ανέγερση
στην βαθειά κοιλάδα κράτησε μόλις τρείς μήνες και επιτεύχθηκε με βοηθητικές
ξύλινες κατασκευές και σφήνες.
Για την σύνδεση των χυτών στοιχείων εφαρμόσθηκαν τόρμοι, εντορμίες και
θηλυκώματα, κατά το πρότυπο των ξυλίνων κατασκευών, ενώ τα μέλη των
τόξων συνδέθηκαν στην κορυφή τους με μπουλόνια.
Η γέφυρα σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, μετά από διάφορες επεμβάσεις
που έχουν γίνει στα λιθόκτιστα βάθρα και το κατάστρωμα. Η κυκλοφορία
οχημάτων δεν επιτρέπεται από το 1934, οπότε η γέφυρα εντάχθηκε στα
διατηρητέα μνημεία της Μεγ. Βρετανίας.. 



Η γέφυρα Ironbridge κοντά στο Coalbrookdale



Η γέφυρα Ironbridge κοντά στο Coalbrookdale



Ο Thomas Telford (1757 - 1834) θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους
Βρετανούς Μηχανικούς. Γεννήθηκε στην Σκωτία και άρχισε να ασχολείται με
την γεφυροποιία, λίγα μόνον χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
χυτοσιδηράς γέφυρας Ironbridge. Ο Telford υπήρξε πρωτοπόρος στην
κατασκευή των σιδηρών γεφυρών.
Ενα από τα έργα του είναι η πραγματικά κομψή γέφυρα Craigellachie στον
ποταμό Spey της Σκωτίας, η οποία κατασκευάσθηκε την περίοδο 1812-1814.
Αποτελείται από δικτυωτό τόξο ανοίγματος 46 m με ελαφρώς καμπυλωμένο
ζύγωμα. Ο φορέας εδράζεται σε επικλινή λιθόδμητα βάθρα, τα οποία φέρουν
διακοσμήσεις μεσαιωνικού ρυθμού.
Η γέφυρα διατηρείται σε καλή κατάσταση και παραμένει ανοικτή στην
κυκλοφορία πεζών και μοτό.



Γέφυρα Craigellachie



Γέφυρα Craigellachie



Απεικόνιση γέφυρας Craigellachie από το βιβλίο Atlas to the Life of Thomas Telford, 1838 



Η κρεμαστη γέφυρα στα στενά Menai (Ουαλικά: Pont Grog y Borth) συνδέει το νησί
Anglesey με την ενδοχώρα της Ουαλίας είναι μια από τις πρώτες κρεμαστές γέφυρες στον
κόσμο . Σχεδιάσθηκε από τον Thomas Telford και αποπερατώθηκε το 1826. 
Κλασικά λιθόδμητα ημικυκλικά τόξα οδηγούν στο κεντρικό άνοιγμα μήκους 176 m, το οποίο
αναρτάται από αλυσωτά καλώδια. 
Για την επιλογή των ράβδων σιδήρου για την κατασκευή των κρίκων των αλυσίδων
εφαρμόσθηκε, ίσως για πρώτη φορά, ένα αυστηρό πρόγραμμα δοκιμών. Οι αλυσίδες
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι εφικτή η αντικατάσταση μεμονωμένων στοιχείων.  
Οι εργασίες άρχισαν το 1819 με την κατασκευή των εκατέρωθεν λιθοδμήτων πύργων. 
Ακολούθησαν τα 16 αλυσωτά καλώδια βάρους 121 ton, το καθένα από τα οποία αποτελείτο
από 935 σιδηρές ράβδους. Μεταφέρθηκαν επί τόπου με μαούνες και αναρτήθηκαν από τους
πύργους. Για την αποφυγή σκωρίασης κατά το διάστημα μεταξύ της παραγωγής και της
εγκατάστασης, ο σίδηρος εμβαπτιζόταν σε λινέλαιο, μετά δε την ανέγερση ακολουθούσε η
βαφή. Η φέρουσα ικανότητα των αλυσωτών καλωδίων είχε υπολοφισθεί σε 2,016 ton. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση του έργου αντιμετωπίσθηκαν
προβλήματα κυματισμού λόγω ανέμων. Για την αντιμετώπισή τους ελήφθησαν διάφορα
μέτρα, όπως η διάταξη ελκυστήρων μεταξύ των καλωδίων και η τοποθέτηση δικτυωτού
κιγκλιδώματος, τελικά δε οι σιδηρές αλυσίδες αντικαταστάθηκαν με χαλύβδινες. Η γέφυρα, η
οποία εγκαινιάσθηκε με μεγαλοπρέπεια στις 30 ΙΑΝ 1826 μείωνε τον χρόνο διαδρομής από το
Λονδίνο στο Holyhead από 36 σε 27 ώρες. 
Το ξύλινο κατάστρωμα της γέφυρας υπέστη ζημιές από ισχυρούς ανέμους το 1839, ενώ το
1893 αντικαταστάθηκε πλήρως με χαλύβδινο κατάστρωμα. Με την πάροδο του χρόνου το
αρχικό μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο οχήματος των 4,5 ton δεν ήταν πλέον επαρκές για τις
απαιτήσεις των μεταφορών, οπότε το 1938 οι υπάρχουσες αλυσίδες από σφυρήλατο σίδηρο
αντικαταστάθηκαν με χαλύβδινες, χωρίς να απαιτηθεί για τον σκοπό αυτό η διακοπή της
κυκλοφορίας. Το 1999  εκτελέσθηκαν εργασίες επανεπίστρωσης του καταστρώματος και
δομικών ενισχύσεων. 



Η κρεμαστη γέφυρα στα στενά Menai της Ουαλίας



Η κρεμαστη γέφυρα στα στενά Menai της Ουαλίας



Η κρεμαστη γέφυρα στα στενά Menai της Ουαλίας, φωταγωγημένη



Ο Robert Stephenson (1803 - 1859), γιός του εφευρέτη του ατμοκίνητου
οχήματος “Rocket”, το οποίο στα 1829 επέτυχε την ταχύτητα ρεκόρ για την
εποχή εκείνη, 57,9 km/h, υπήρξε ένας από τους πιό επιφανείς Βρετανούς
μηχανικούς και κατασκεύασε αρκετές σιδηροδρομικές γέφυρες.
Το γνωστότερο από τα έργα του είναι η Britannia Bridge, η οποία γεφυρώνει
τα Στενό Menai στην Ουαλία, σε μικρή απόσταση από την κρεμαστή γέφυρα
που είχε κατασκευάσει ο Τhomas Telford’s to 1826. Η Britannia Bridge 
κατασκευάσθηκε μεταξύ 1846 και 1850 με φορέα αποτελούμενο από τέσσερα
ζεύγη κιβωτιοειδών διατομών από σφυρήλατο σίδηρο (wrought iron). Ο τύπος
του φορέα επιλέχθηκε με κριτήριο την ακαμψία αλλά και την εξασφάλιση του
μεγίστου δυνατού ελευθέρου ύψους για την ναυσιπλοία. 
Κατ’ αρχήν κατασκευάσθηκαν τα ακρόβαθρα και οι τρείς ογκώδεις πύργοι, εκ
των οποίων ο μεσαίος θεμελιώθηκε σε νησίδα του ποταμού. Το ύψος των
πύργων επέτρεπε άνετα την εγκατάσταση αλυσίδων ανάρτησης των φορέων, 
αλλά κάτι τέτοιο δεν απαιτήθηκε, δοθέντος ότι οι δοκιμαστικές φορτίσεις που
έγιναν απέδειξαν ότι οι κιβωτιοειδείς δοκοί ήταν επαρκούς διατομής για την
ανάληψη των μονίμων και κινητών φορτίων.



Britania Bridge, στενά Menai, Ουαλία



Britania Bridge, στενά Menai, Ουαλία. Η αρχική κατασκευή με τους κιβωτιοειδείς φορείς (1852)



Britania Bridge, στενά Menai, Ουαλία. Καρτ-ποστάλ του 1886



Μετα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το 1970 αντικαταστάθηκαν οι φορείς της γέφυρας
με διπλά δικτυωτά τόξα. Η γέφυρα λειτουργεί σήμερα ως σιδηροδρομική και οδική.
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Η καταστροφή της σιδηροδρομικής γέφυρας στο Firth of Tay στην Σκωτία
Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές αστοχίες γεφυρών συνέβη στην Μεγ. Βρετανία
τον Δεκέμβριο του 1879. Η γέφυρα κατά μήκος του ρηχού Firth of Tay είχε
κατασκευασθεί από τον Sir Thomas Bouch κατά το διάστημα 1871-1877 για την
σιδηροδρομική σύνδεση Αγγλίας - Σκωτίας. Περιελάμβανε 85 ανοίγματα, συνολικού
μήκους 3.246 m. 
Ο Bouch είχε σχεδιάσει δικτυωτούς φορείς εδραζόμενους σε λιθόδμητα βάθρα, 
θεμελιωμένα επί χυτοσιδηρών πασσάλων και κιβωτίων. Για την εξασφάλιση
επαρκούς ελευθέρου ύψους για την ναυσιπλοϊα, δεκατρία από τα ανοίγματα είχαν
διαμορφωθεί με υπερυφωμένους δικτυωτούς φορείς, μέσω των οποίων οι συρμοί
περνούσαν σε κάτω διάβαση. Στην γέφυρα, γενικώς, δεν είχαν εφαρμοσθεί
κατασκευαστικές καινοτομίες και το μόνο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ήταν το
μεγάλο συνολικό μήκος της. Κατά την κατασκευή αντιμετωπίσθηκαν σημαντικές
δυσχέρειες στα έργα θεμελίωσης και την ανύψωση των βαριών δικτυωμάτων στα
βάθρα, που είχαν ως αποτέλεσμα αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων.
Κατά την διερεύνηση των αιτίων της κατάρρευσης διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα
μέλη των φορέων είχαν κατασκευασθεί από υλικά χαμηλών προδιαγραφών, αλλά
και ότι η ποιότητα της κατασκευής και η συντήρηση στην συνέχεια δεν ήταν
ιδιαίτερα υψηλής στάθμης. Κατά τον σχεδιασμό της γέφυρας δεν είχαν ληφθεί
επαρκώς υπόψη όλοι οι συνδυασμοί φορτίσεων και δεν είχαν προβλεφθεί επαρκείς
αντιανέμιοι σύνδεσμοι (bracing), με αποτέσλεσμα η διέλευση συρμού κατά την
διάρκεια ισχυρής καταιγίδας να οδηγήσει σε αστοχία των κυρίων δοκών και σε
αλυσωτή κατάρρευση των φορέων από τους οποίους διήρχετο το τραίνο. Κανένας
από τους 75 επιβαίνοντες στο τραίνο δεν διασώθηκε.



H αρχική γέφυρα στο Firth of Tay

Η γέφυρα μετά την καταστροφή στις 28 ΔΕΚ 1879



Η νέα γέφυρα Tay που εγκαινιάσθηκε στις 13 Ιουλίου
1887 και λειτουργεί μέχρι σήμερα



Υπολείμματα της αρχικής Tay Bridge



Eads Bridge, St. Louis, ΗΠΑ

Η γέφυρα πήρε το όνομα του σχεδιαστή και κατασκευαστή της James B. Eads. 
(1820-1887). Κατά την ολοκλήρωσή της το 1874, ήταν η μεγαλύτερη τοξωτή
γέφυρα στον κόσμο, με συνολικό μήκος 1.964 m. Tα χαλύβδινα τόξα με νευρώσεις
και η χρήση του χάλυβα ως βασικού υλικού θεωρήθηκαν τολμηρά για την εποχή: 
ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτο ο χάλυβας σε ένα μεγάλο έργο
γεφυροποιίας.. 
Για την θεμελίωση των μεσοβάθρων και των ακροβάθρων στους βαθείς και
επικλινείς βραχώδεις σχηματισμούς του υποστρώματος απαιτήθηκε η χρήση
κλειστών καταδυομένων κιβωτίων με εξωτερική παροχή αέρα, τα οποία είχαν ήδη
χρησιμοποιηθεί στην Γαλλία. 
Η κατασκευή των θεμελιώσεων άρχισε το 1867. Ευμεγέθη καταδυόμενα κιβώτια, 
κατασκευασμένα από χαλυβδόφυλλα, ρυμουλκύθηκαν και ποντίσθηκαν στις
θέσεις των βάθρων. Ο θάλαμος εργασίας ήταν συμπιεσμένος και η προσπέλαση
γινόταν μέσω αεροβαλβίδων (airlocks). Για την αφαίρεση του μαλακού εδαφικού
υλικού του πυθμένα χρησιμοποιήθηκαν αντλίες άμμου που είχαν πρόσφατα
αναπτυχθεί. Παράλληλα στην στέψη του κιβωτίου κατασκευαζόταν λιθοδομή, η
οποία προκαλούσε την περαιτέρω βύθιση του κιβωτίου.
Πολλοί από τους εργαζόμενους υπέφεραν από την από την ‘’ασθένεια των δυτών’’
και υπήρξαν αρκετές απώλειες. Το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε με την εφαρμογή
τεχνικών βραδείας αποσυμπίεσης και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.



Η Eads Bridge υπό κατασκευή την δεκαετία του 1870



Σχέδιο της Eads Bridge, Camille N. Dry, 1875



Η Eads Bridge, σήμερα, από την πλευρά του Ιλλινόι



Η Eads Bridge από την πλευρά του St. Louis (σήμερα)



Η σιδηροδρομική γέφυρα του Forth στην Σκωτία
Σε σύγκριση με τον στενό κόλπο (firth) του Tay, ο οποίος είναι ρηχός, η δεύτερη σημαντική
σιδηροδρομική διέλευση από την Αγγλία στην Σκωτία διέρχεται από τον βαθύτερο Firth of 
Forth, πράγμα που καθιστούσε την γεφύρωση δυσχερέστερη.
Μετά την καταστροφική αστοχία της Tay Bridge, η αρχική μελέτη που είχε εκπονήσει ο Sir 
Thomas Bouch, μπήκε στο αρχείο. Με βάση την νέα μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από τους Sir 
John Fowler και Sir Benjamin Baker, τα κεντρικά ανοίγματα στηρίζονται σε τρείς μεταλλικούς
πύργους ύψους 100,6 m, από χαλύβδινα σωληνωτά πλαίσια, οι οποίοι εδράζονται σε
κυλινδρικά κιβώτια (caissons). Ενας από τους πύργους θεμελιώθηκε σε υπάρχουσα νησίδα.
Από τους πύργους ξεκινούν δικτυωτοί πρόβολοι, μήκους 207 m, οι οποίοι κατασκευάσθηκαν
συμμετρικά για την εξασφάλιση ευστάθειας κατά την ανέγερση. Τα δικτυώματα διαμορφώνονται
με επικλινές έυθύγραμμο ζύγωμα που αρχίζει από την κορυφή του πυλώνα και καμπύλο προς
τα άνω κάτω πέλμα. Στα άκρα των αντικρυστών προβόλων αναρτώνται δύο μεταλλικοί φορείς
ανοίγματος 107 m, η οποίοι επίσης κατασκευάσθηκαν συμμετρικά με προβολοδόμηση, οπότε
το συνολικό μήκος των δύο μεσαίων ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε 521 m. Οι φορείς της
γέφυρας είναι ισοστατικοί, πράγμα που διευκόλυνε σημαντικά τους υπολογισμούς.
Η γέφυρα, η οποία εξυπηρετεί διπλή σιδηροδρομική γραμμή και παρέχει έλεύθερο ύψος 46 m 
για την ναυσιπλοία, περιλαμβάνει δύο κεντρικά ανοίγματα των 521 m, δύο πλευρικά των 207 m
και 15 ανοίγματα προσπέλασης των 51,2 m. Το συνολικό της μήκος ανέρχεται σε 2,5 km.
Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των ατυχημάτων που συνέβησαν κατά την κατασκευή της (98 
θανατηφόρα, 270 τραυματισμοί).
Η γέφυρα εγκαινιάσθηκε στις 4 Μαρτίου 1890.



Η σιδηροδρομική γέφυρα Forth



Η σιδηροδρομική γέφυρα Forth



Αποψη της σιδηροδρομικής και της οδικής γέφυρας στο Firth of Forth 



Η αστοχία της γέφυρας του Κεμπεκ επί του ποτ. Αγ. Λαυρεντίου
Η γέφυρα σχεδιάσθηκε από τον Theodore Cooper (1839 - 1919), ο οποίος είχε
συνεργασθεί με τον James B. Eads στην γέφυρα του St. Louis και εμφάνιζε ομοιότητες με
την σιδηροδρομική γέφυρα του Forth στην Σκωτία.  
Διέθετε ένα μοναδικό άνοιγμαμε εκατέρωθεν προβόλους μήκους 177 m με ευθύγραμμα
σκέλη. Για την αποφυγή βαθειάς θεμελίωσης των δύο πυλώνων το αρχικό μήκος του
κεντρικού ανοίγματος αυξήθηκε από 448 σε 549 m και το συνολικό μήκος της γέφυρας σε
987 m. 
Η κατασκευή άρχισε το 1904 και τον Αύγουστο του 1907, ενώ η προβολοδόμηση είχε
φθάσει τα 230 m (πρόβολος συν τμήμα κεντρικού φορέα), παρατηρήθηκε λυγισμός στά
ορθογωνικής διατομής ηλωτά σκέλη του κάτω πέλματος του δικτυωτού φορέα του
προβόλου. Μερικές μέρες μετά την εμφάνιση του προβλήματος αυτού, στις 29 ΑΥΓ 1907 
ο νότιος πρόβολος υποχώρησε και κατάρρευσε εντός 15 δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα
τον θάνατο 75 εργαζομένων.
Κατά την διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος διαπιστώθηκε ότι το ίδιο βάρος της
γέφυρας είχε προσδιορισθεί προσεγγιστικά και δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά τα πρόσθετα
φορτία από την αύξηση του μήκους του ανοίγματος.
Η γέφυρα επανασχεδιάσθηκε με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, αλλά με κατά πολύ
ενισχυμένους τους προβόλους.
Μια δεύτερη τραγωδία συνέβη χρόνια αργότερα, το 1916, κατά την φάση ανάρτησης του
μήκους 195 m κεντρικού χαλυβδίνου φορέα του ανοίγματος, ο οπόίος κατέπεσε
προκαλώντας πρόσθετες απώλειες προσωπικού.
Τελικώς η γέφυρα παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 1917.



Αποψη της γέφυρας από το Parc Aquarium du Québec. 



Δυτική άποψη της γέφυρας του Κεμπέκ



Η κατάρρευση του μεσαίου ανοίγματος της γεφ. Κεμπέκ στις 11 Σεπτεμβρίου 1916



Χειμέρινή άποψη της γέφυρας του Quebec και της παρακείμενης Pierre-Laporte



Η κατάρρευση της γέφυρας στα στενα Tacoma 
H γέφυρα Tacoma Narrows, στην πολιτεία Washington, με κεντρικό άνοιγμα 843 m, επί
του πορθμού Sound, παραδόθηκε στην κυκλοφορία την 1η Ιουλίου 1940. Σχεδιάσθηκε
από τον Leon S. Moisseiff (1872 - 1943), ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην κατασκευή
της γέφυρας George Washington και μερικών άλλων σημαντικών έργων. 
Το κιβωτιοειδές κατάστρωμα, πλάτους 11,9 m, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, 
σχεδιάσθηκε με ύψος μόλις 2,4 m, για λόγους οικονομίας, με αποτέλεσμα να είναι μεν
ελαφρό, αλλά και πολύ λυγηρό.
Μετά την ολοκλήρωσή της, διαπιστώθηκε ότι η γέφυρα ήταν ευπαθής ακόμη και σε
ασθενείς ανέμους, οι οποίοι δημιουργούσαν εγκάρσιες ταλαντώσεις αλλά και
κυματισμούς κατά μήκος του καταστρώματος. Παρά την προσθήκη συμπληρωματικών
καλωδίων ανάρτησης, το πρόβλημα δεν λύθηκε.
Στις 7 Νοεμβρίου 1940, ενώ έπνεαν άνεμοι ταχύτητας μόλις 64 km/h, η γέφυρα τέθηκε σε
συντονισμό (φαινόμενο αεροελαστικής ταλάντωσης, aeroelastic fluttering ) και μετά
μερικές ώρες κατέρρευσε.
Στην ίδια θέση κατασκευάσθηκαν αργότερα δύο νέες γέφυρες, η πρώτη το 1950 και η
δεύτερη το 2007)



H γέφυρα στα στενά Ταχόμα της Πολιτείας Washington, λίγο πριν την κατάρρευσή της το 1940



Εικόνα μετά την κατάρρευση



Οι νέες γέφυρες στα στενά Τακόμα



H κρεμαστή γέφυρα Severn (Ουαλικά: Pont Hafren) συνδέει το South Gloucestershire, 
βορείως του Bristol στην Αγγλία, με το Monmouthshire στην Νότιο Ουαλία. Κατασκευάσθηκε
την περίοδο 1961-1966. Το κεντρικό της άνοιγμα είναι μήκους 987,5 m και στο κατάστρωμά
της έχει εφαρμοσθεί η τεχνική aerofoil (Fritz Leonhardt)



Αποψη της Severn Βridge



Αποψη της Severn Βridge



Η γέφυρα Plougastel, ή Albert-Louppe Bridge, διέρχεται από τον
ποταμό Elorn κοντά στην Βρέστη της Βρετάνης στην Γαλλία και συνδέει το
Plougastel-Daoulas με το Le Relecq-Kerhuon.

Η κατασκευή της άρχισε το 1926 και ολοκληρώθηκε στις 9 Οκτωβρίου
1930. Το συνολικό της μήκος ανέρχεται σε 888 m. Το κατάστρωμά της
εδράζεται επί τοξωτών φορέων. Τα τρία κεντρικά τόξα είναι ανοίγματος
188 m. Η γέφυρα μελετήθηκε από τον Eugène Freyssinet, τον
πρωτοπόρο του προεντεταμένου σκυροδέματος και ήταν η πρώτη φορά
που εφαρμόσθηκε η τεχνική αυτή στην γεφυροποιία.

Καταστράφηκε εν μέρει από τους Γερμανούς το 1944 και δόθηκε πάλι
στην κυκλοφορία το 1949, αφού επισκευάσθηκε και διαπλατύνθηκε.



Γέφυρα Plougastel (Γαλλία), η πρώτη που κατασκευάσθηκε με προεντεταμένο σκυρόδεμα. 



Η γέφυρα Plougastel σήμερα



Η γέφυρα Theodor Heuss, γνωστή επίσης και ως Nordbrücke (Βόρεια
Γέφυρα) είναι καλωδιωτή και διέρχεται από τον Ρήνο στην περιοχή του
Düsseldorf. Κατασκευάσθηκε την περίοδο 1953 – 1957 και ήταν η πρώτη
καλωδιωτή γέφυρα στην Γερμανία. Το κεντρικό της άνοιγμα είναι 260 m, ενώ τα
δύο πλευρικά ανοίγματα είναι των 108 m. Οι πυλώνες και το κατάστρωμά της
είναι από χάλυβα.
Νοτίως της έχουν κατασκευασθεί δύο ακόμη καλωδιωτές γέφυρες, η γέφυρα
Oberkassel (1969-1973, κεντρικού ανοίγματος 257,75 m, με πυλώνες και
κατάστρωμα από χάλυβα) και η γέφυρα Kniebrücke (1965-1969, κεντρικού
ανοίγματος 319 m, με πυλώνες και κατάστρωμα από χάλυβα).
Και οι τρείς αυτές γέφυρες μελετήθηκαν από τον Fritz Leonhardt.
Για την αντιμετώπιση του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου κατασκευάσθηκε και
τέταρτη γέφυρα, βορείως της Theodor Heuss, η Flughafenbrücke, η οποία
αποδόθηκε στην κυκλοφορία το 2002. Το συνολικό της μήκος ανέρχεται σε
1286,5 m και περιλαμβάνει τα εξής αμοίγματα: 7 x 64.20 m - 6 x 63.00 m -
287.50 m - 8 x 63.00 m - 55.20 m 



Theodor-Heuss-Brücke



Theodor-Heuss-Brücke (Nordbrücke)



Κρεμαστή γέφυρα Oberkassel στον Ρήνο
Μελετητής Fritz Leonhardt, 1952



Kniebrücke



Flughafenbrücke



Η καλωδιωτή οδογέφυρα General Rafael Urdaneta, συνολικού μήκους 8.678 
m, βρίσκεται στις εκβολές της λίμνης Μaracaibο, στην δυτική Βενεζουέλα. 

Είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα. Τα πέντε
κύρια ανοίγματά της μήκους 235 m, αναρτώνται από πύργους ύψους 92 m, 
εξασφαλίζοντας ελεύθερο ύψος 46 m για την ναυσιπλοία. 

Η γέφυρα μελετήθηκε από τον Ιταλό Μηχανικό Riccardo Morandi.

Η κατασκευή άρχισε το 1958 και ολοκληρώθηκε το 1962

Το 1964, μετά από πρόσκρουση πλοίου κατέρρευσαν μερικοί πυλώνες και
ανοίγματα της γέφυρας.



Γέφυρα Μαρακαϊμπο, Βενεζουέλα



Γέφυρα Μαρακαϊμπο, Βενεζουέλα



Η κρεμαστή γέφυρα Golden Gate Bridge διέρχεται πάνω από το ομώνυμο
στενό που συνδέει τον Κόλπο του Αγ. Φραγκίσκου με τον Ειρηνικό
Ωκεανό. Οταν ολοκληρώθηκε, το 1937, ήταν η μεγαλύτερη κρεμαστή
γέφυρα του κόσμου. Αποτελεί το σύμβολο αναγνώρισης της πόλεως του
San Francisco στην California, αλλά και μια από τις πιο χαρακτηριστικές
εικόνες των ΗΠΑ συνολικώς.

Το μήκος της έχει πλέον ξεπεραστεί από επτά άλλες γέφυρες, μεταξύ των
οποίων η Verrazano-Narrows Bridge στην Νέα Υόρκη.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών των ΗΠΑ (American Society of Civil 
Engineers) την έχει ανακηρύξει ως ένα από τα οκτώ σύγχρονα θαύματα
του κόσμού. Είναι μια από τις πιό όμορφες γέφυρες του κόσμού και, 
οπωσδήποτε, η πιό πολυφωτογραφημένη.



Golden Gate Bridge



Το στενό Golden Gate το 1891, πριν από την κατασκευή της γέφυρας



118.000 οχήματαΗμερήσια κίνηση

27 Μαϊου 1937 Εγκαίνια
5 ΙΑΝ 1933 – 19 ΑΠΡ 1937Κατασκευή

67,1 m (με ανωτάτη στάθμη θάλασσας) Ελεύθερο ύψος
ναυσιπλοίας

4,3 mΜέγιστο ύψος
οχήματος

1.280,2 mΜέγιστο άνοιγμα
227,4 m Υψος πυλώνων

27,4 m με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια και
ποδηλατόδρομοΠλάτος

2.737,4 mΣυνολικό μήκος

ΧάλυβαςΥλικό
κατασκευής

Ανάρτηση, δικτυωτά τόξα, δικτυωτές δοκοίΣτατικό σύστημα

Joseph Strauss, Irving Morrow, and Charles EllisΜελετητές

Χαρακτηριστικά της Golden Gate Bridge



Χαρακτηριστικές απόψεις της γέφυρας Golden Gate



Η γέφυρα Golden Gate φωταγωγημένη



Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου "Χαρίλαος Τρικούπης"



• Το μήκος της γέφυρας που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, ανέρχεται στα
2.280 m, ενώ μαζί με τις προσβάσεις φτάνει γύρω στα 2.880 m. Tο μέγιστο
βάθος θεμελίωσης φθάνει τα 65 m υπό την επιφάνεια της θάλασσας. 

• Η απόσταση μεταξύ των 4 πυλώνων που στηρίζουν τη γέφυρα είναι 560 m. 
Κάθε πυλώνας έχει βάρος 170.100 ton και ύψος 227 m.

• Διάμετρος πέλματος βάθρου 90 m.
• Το οδόστρωμα της γέφυρας βρίσκεται 48 m πάνω από την επιφάνεια της

θάλασσας.
• Σχεδιάστηκε ώστε να αντέχει σε σεισμό μεγαλύτερο από αυτόν που

σημειώθηκε στις 17-08-99 στο Ισμίτ της Τουρκίας, ο οποίος ήταν μεγέθους
7,4 της Κλίμακας Ρίχτερ. 

• Έχει υπολογιστεί ώστε να αντέχει σε ενδεχόμενη σύγκρουση τάνκερ
εκτοπίσματος 180.000 ton με ταχύτητα 16 κόμβων, καθώς και σε ταχύτητα
ανέμου 265 km/h, η οποία αντιστοιχεί σε τυφώνα Κατηγορίας 5, το ανώτατο
δυνατό επίπεδο στην Κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον. 

• Η γέφυρα είναι σχεδιασμένη να απορροφά πιθανές μετατοπίσεις μεταξύ δύο
βάθρων, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και φέρει σεισμική μόνωση στην
θεμελίωση καθώς και υδραυλικούς σεισμικούς αποσβεστήρες στις εδράσεις
του καταστρώματος επί των πυλώνων

• Για την κατασκευή της αναλώθηκαν 265.000 m3 σκυροδέματος. Tο συνολικό
μήκος των καλωδίων ανάρτησης ανέρχεται σε 40.000 m.

• Η γέφυρα εγκαινιάσθηκε στις 12 ΑΥΓ 2004  

Τεχνικά χαρακτηριστικά της γέφυρας Ρίου - Αντιρίου



Η γέφυρα από την πλευρά της Πελοποννήσου



Γέφυρα Ρίου - Αντιρίου



Αεροφωτογραφία της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου



Το κατάστρωμα της γέφυρας



Η στέψη ενός από τους πυλώνες της γέφυρας Ρίου - Αντιρίου



Αποψη από την κατασκευή
μεσοβάθρου της γέφυρας
Ρίου - Αντιρρίου



Δείγμα καλωδίου αγκύρωσης στο μουσείο της γέφυρας στο Αντίρριο


