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Για να κατανοήσoυμε την μορφολογία, την στατική

λειτουργία και τις πιθανές βλάβες και την διάρκεια ζωής

μιας λίθινης γέφυρας, πρέπει εκτός από τις ιδιότητες των

υλικών κατασκευής της και της εδαφικής διαμόρφωσης του

τόπου όπου κατασκευάστηκε, να γνωρίζουμε και τον τρόπο-

μέθοδο κατασκευής της, που απέχει από τις σύγχρονες

μεθόδους ανεγέρσεως των γεφυρών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η κατασκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1.   Επιλογή του τόπου. Κριτήρια επιλογής ήταν:

(α) Το μικρότερο πλάτος κοίτης
(β) Η ύπαρξη σταθερού εδάφους θεμελίωσης, κυρίως των

ακροβάθρων και δευτερευόντως (εάν υπήρχαν) των
μεσοβάθρων.

2.    Σχεδιασμός της γέφυρας. Περιελάμβανε τα εξής στάδια:
(α) Πρόσκληση μαστόρων (σημερινή διακήρυξη)
(β)  Υποβολή σχεδίων και κόστους (σημερινό σύστημα μελέτη-
κατασκευή)
(γ) Αξιολόγηση και επιλογή συνεργείου (μπουλουκιού)

Προετοιμασία
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3.  Προετοιμασία:
Αναζήτηση γειτονικής περιοχής με κατάλληλο πέτρωμα
(σε υψηλότερο επίπεδο, σε μικρή απόσταση, να διαθέτει

κατάλληλη σύσταση – κατά προτίμηση σχιστόλιθος)

Στην διαστασιολόγηση ακουλουθούντο οι εξής εμπειρικοί κανόνες:
(α) 1/6 ανοίγματος τόξου < πάχος βάθρων < 1/4  ανοίγματος τόξου
(β)  βέλος τόξου > 1/3 της διαμέτρου του τόξου
(γ)  ελάχιστο πάχος τουλάχιστον ίσο με το 1/10 της ακτίνας του

(ώστε η γραμμή ωθήσεως να βρίσκεται εντός του πάχους του
τόξου)
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Προετοιμασία

Σκαριφημα (όψη+κάτοψη) πεντάτοξης σιδηροδρ. γέφυρας μεταξύ
Λιανοκλαδίου - Δαδιού (1904).
Εργολάβος: το μπουλούκι της οικογένειας Νίκου Δήμου Κούστα από
Πεντάλοφο Κοζάνης



Κατασκευή ακροβάθρων Θέση με σταθερό έδαφος

Κοίτη χαμηλή (φθινόπωρο)

Σκάβουμε έως το υγιές έδαφος,

διαφορετικά εμπήγνυνται δρύινοι

πάσσαλοι με σιδηρά μύτη

Ενίοτε εκτροπή της κοίτης με

κατασκευή αναχώματος

Κατασκευή

Θέση με σταθερό έδαφος

Κοίτη χαμηλή (φθινόπωρο)

Σκάβουμε έως το υγιές έδαφος,

διαφορετικά εμπήγνυνται δρύινοι

πάσσαλοι με σιδηρά μύτη

Ενίοτε εκτροπή της κοίτης με

κατασκευή αναχώματος

Κατασκευή μεσοβάθρων



Διαμόρφωση μετώπων μεσοβάθρων

Κατασκευή

Κατασκευή μετόπων έως το ύψος της πλημμυρικής στάθμης.

Διαμόρφωση με τριγωνική ή ημικυκλική μορφή ώστε να είναι ορθότερη

η υδροδυναμική μορφή και να αποφεύγεται κατα το δυνατό ο στροβιλισμός

του νερού και η εξ αυτού φθορά ή υποσκαφή των βάθρων.



Κατασκευή στηρίξεων ξυλοτύπων

Κατασκευή

Στήριξη σε εσοχές (δοκοθήκες ή

σκαλότρυπες) στις γενέσεις των

τόξων ή σε προβόλους.

Κατασκευή ξυλοτύπων ανάλογα

με το άνοιγμα της γέφυρας και

τον τρόπο έδρασης του

ξυλότυπου.

Κατασκευή ξυλοτύπων

Στήριξη σε εσοχές (δοκοθήκες ή

σκαλότρυπες) στις γενέσεις των

τόξων ή σε προβόλους.

Κατασκευή ξυλοτύπων ανάλογα

με το άνοιγμα της γέφυρας και

τον τρόπο έδρασης του

ξυλότυπου.



Κατασκευή φερόντων τόξων

Κατασκευή

Η πρώτη σειρά θολιτών

ονομάζεται στεφάνι ή διάζωμα.

Τοποθέτηση κλειδών (ιερή

πέτρα).

Πλευρικά ψευδότοξα με σκοπό

την μείωση του βάρους της

ανωδομής και ροή ύδατος σε

περίπτωση πλημμυρίδας

Τοποθέτηση κλειδών και
κατασκευή πλευρικών ψευδοτόξων

Η πρώτη σειρά θολιτών

ονομάζεται στεφάνι ή διάζωμα.

Τοποθέτηση κλειδών (ιερή

πέτρα).

Πλευρικά ψευδότοξα με σκοπό

την μείωση του βάρους της

ανωδομής και ροή ύδατος σε

περίπτωση πλημμυρίδας



Κατασκευή πτερυγοτοίχων και λοιπής
ανωδομής

Κατασκευή

Κατασκευή ανακουφιστικών

τόξων πάνω από μεσόβαθρα για

μέιωση βάρους.

Το κατάστρωμα είχε την μορφή

από καλντερίμι.

Κατασκευή στηθαίων (αρκάδες),

λόγω ύψους της γέφυρας.

Κατασκευή καταστρώματος, πλευρικών
στηλίσκων, διακοσμητικών

Κατασκευή ανακουφιστικών

τόξων πάνω από μεσόβαθρα για

μέιωση βάρους.

Το κατάστρωμα είχε την μορφή

από καλντερίμι.

Κατασκευή στηθαίων (αρκάδες),

λόγω ύψους της γέφυρας.



Σταδιακή αφαίρεση ξυλοτύπων

Κατασκευή

Πρώτα ο ακραίος ξυλότυπος του

τόξου που ήταν στην πλημμυρική

κοίτη.

Στην συνέχεια ο άλλος ακραίος

ξυλότυπος

Τέλος ο ξυλότυπος του

μεγαλύτερου τόξου ήταν κατά

κανόνα στην βαθειά κοίτη.

Τοποθέτηση καμπάνας

Πρώτα ο ακραίος ξυλότυπος του

τόξου που ήταν στην πλημμυρική

κοίτη.

Στην συνέχεια ο άλλος ακραίος

ξυλότυπος

Τέλος ο ξυλότυπος του

μεγαλύτερου τόξου ήταν κατά

κανόνα στην βαθειά κοίτη.



Τα μέρη μίας γεφύρας

Κατάστρωμα Στηθαίο
ασφαλείας

Υλικό
πληρώσεως

Πτερυγότοιχος
Ακρόβαθρο

Θολίτες

Κλείδα Τύμπανο

Αντιρρίδα

Μεσόβαθρο

Κατάστρωμα Στηθαίο
ασφαλείας

Υλικό
πληρώσεως

Πτερυγότοιχος
Ακρόβαθρο

Θολίτες

Κλείδα Τύμπανο

Αντιρρίδα

Μεσόβαθρο



Α. Κατασκευαστικοί λόγοι:  1. Αρχικά κατασκευαστικά σφάλματα
2. Πλημμύρες και υποσκαφή βάθρων
3. Πτώση δένδρων-βράχων-κατολίσθηση πρανών
4. Καθιζήσεις βάθρων-σεισμικές δονήσεις
5. Ρήγματα-διάβρωση δομικών υλικών
6. Ανάπτυξη βλάστησης γύρω-πάνω στη γέφυρα

Β. Αναλγησία-Αδιαφορία:     1. Ανατινάξεις στη διάρκεια πολέμων
2. Καταβύθιση σε τεχνητές λίμνες
3. Μετατροπή σε οδογέφυρα-Εγκιβωτισμός παλαιάς
4. Δονήσεις από κατασκευή σύγχρονης οδού
5. Ελλειπής συντήρηση

Παράδειγμα:  Γέφυρα Μουκόσι στην Πεύκη Καλαμπάκας. Κατέρρευσε το 2004
άν και κηρύχτηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο δύο φορές (1999
και 2000)
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1. Υποσκαφή θεμελίων

Βλάβες (αιτίες)

Μηχανισμός υποσκαφής

Οι θεμελιώσεις στις γέφυρες αυτές είναι συνήθως ρηχές (αβαθείς) και άρα

ευεπηρέαστες σε υποσκαφή.



Βλάβες (αιτίες)

Η υποσκαφή είναι εντονότερη όταν ο ποταμός είναι σε πλημμυρίδα και

επιτείνεται από την παράσυρση κορμών δένδρων και άλλων φερτών

υλικών. Ακόμη, πολλές φορές, οι υποσκαφθείσες θεμελιώσεις γεμίζουν από

φερτά υλικά, που καθιστούν συχνά δύσκολο τον εντοπισμό τους.



2.  Ζημιές στό τόξο

Βλάβες (αιτίες)

2.1 Ρηγμάτωση στην βάση των τυμπάνων.

Ζημίες τέτοιου τύπου, συχνά επιταχύνονται

είτε λόγω καταπόνησης του υλικού

πληρώσεως από φορτία κυκλοφορίας είτε

από το βρόχινο νερό που εισερχόμενο στους

αρμούς προκαλεί φθορές στα σημεία

εδράσεως των τυμπάνων στα τόξα.

Ζημίες τέτοιου τύπου, συχνά επιταχύνονται

είτε λόγω καταπόνησης του υλικού

πληρώσεως από φορτία κυκλοφορίας είτε

από το βρόχινο νερό που εισερχόμενο στους

αρμούς προκαλεί φθορές στα σημεία

εδράσεως των τυμπάνων στα τόξα.



2.2 Ρηγμάτωση λόγω υποχωρήσεως εδράσεων

Βλάβες (αιτίες)

Η επιρροή της μετακινήσεως των ακροβάθρων,

τότε μόνο πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν όταν

επιφέρει αξιόλογες μεταβολές στην γεωμετρία

του τόξου. Η μετακίνηση αυτή, προκύπτει από

ανεπάρκεια των βάθρων να παραλάβουν τις

ωθήσεις του τόξου



Θα πρέπει να πραγματοποιείται αξιολόγηση ρηγματώσεων

α. Μεταπίπτει σε στατικά ωρισμένο σύστημα,

τριαρθρωτό τόξο - ακίνδυνο

β. Μεταπίπτει σε μηχανισμό - επικίνδυνο

Βλάβες (αιτίες)

Θα πρέπει να πραγματοποιείται αξιολόγηση ρηγματώσεων

α. Μεταπίπτει σε στατικά ωρισμένο σύστημα,

τριαρθρωτό τόξο - ακίνδυνο

β. Μεταπίπτει σε μηχανισμό - επικίνδυνο

(α)                                   (β)



3. Ζημιές στα τύμπανα

Βλάβες (αιτίες)

Λόγοι:                  Κακή απορροή υδάτων (εσφαλμένες κλίσεις)
Καταστροφή αρμολογήματος
Αναπτυσσόμενα εγκάρσια φορτία

Αποτελέσματα:   Εκτροπή από την κατακόρυφο και στροφή
Κύρτωση
Μετάθεση όλου του τυμπάνου χωρίς παραμόρφωση
Θραύση από απώλεια συνοχής τόξου



4. Το υλικό πληρώσεως

 Ο μεγαλύτερος εχθρός των λιθίνων γεφυρών είναι το νερό.

 Τα μεγαλύτερα προβλήματα προέρχονται από κακή υδατοστεγάνωση ή

ρηγμάτωση λόγω των φορτίων κυκλοφορίας που επιτρέπει την είσοδο του

νερού στο υλικό πληρώσεως.

 Το νερό γεμίζει τα δημιουργούμενα κενά, διαποτίζει το υλικό πληρώσεως

και αυξάνει το νεκρό βάρος.

 Το χειρότερο όμως όλων, είναι ότι οι χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες

παγώνουν το νερό, που διογκούμενο προκαλεί ρωγμές και θραύσεις.

Βλάβες (αιτίες)
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ρηγμάτωση λόγω των φορτίων κυκλοφορίας που επιτρέπει την είσοδο του
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 Το νερό γεμίζει τα δημιουργούμενα κενά, διαποτίζει το υλικό πληρώσεως

και αυξάνει το νεκρό βάρος.

 Το χειρότερο όμως όλων, είναι ότι οι χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες

παγώνουν το νερό, που διογκούμενο προκαλεί ρωγμές και θραύσεις.



5. Οι λίθοι

Βλάβες (αιτίες)

Οι φυσικοί λίθοι ανθίστανται εξαιρετικά σε οποιαδήποτε διάβρωση ή

ατμοσφαιρική μόλυνση αλλάζοντας μόνο την εμφάνισή τους.

Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν μερικές από τις κατασκευαστικές

τους ιδιότητες:

Οι φυσικοί λίθοι ανθίστανται εξαιρετικά σε οποιαδήποτε διάβρωση ή

ατμοσφαιρική μόλυνση αλλάζοντας μόνο την εμφάνισή τους.

Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν μερικές από τις κατασκευαστικές

τους ιδιότητες:



5.1 Κρυστάλλωση του άλατος:

 Σημαντική φθορά ιδίως σε κατασκευές πλησίον θαλάσσης, με πορώδεις

λίθους.

Εμφανίζεται με τον σχηματισμό εξανθημάτων που εξαπλούμενα

δημιουργούν μία λεπτή στρώση ελαφρά χρωματισμένη.

 Η στρώση αυτή στη συνέχεια ξηραίνεται και μετασχηματίζεται σε σκόνη,

που εύκολα πλένεται ή απολεπίζεται παρασύροντας συχνά μικρά κομμάτια

λίθου.

Βλάβες (αιτίες)

5.1 Κρυστάλλωση του άλατος:

 Σημαντική φθορά ιδίως σε κατασκευές πλησίον θαλάσσης, με πορώδεις

λίθους.

Εμφανίζεται με τον σχηματισμό εξανθημάτων που εξαπλούμενα

δημιουργούν μία λεπτή στρώση ελαφρά χρωματισμένη.

 Η στρώση αυτή στη συνέχεια ξηραίνεται και μετασχηματίζεται σε σκόνη,

που εύκολα πλένεται ή απολεπίζεται παρασύροντας συχνά μικρά κομμάτια

λίθου.



5.2 Ατμοσφαιρική μόλυνση

Αέριοι ρύποι και όξινη βροχή, ιδίως πλησίον βιομηχανικών περιοχών.

Οι επιφάνειες της γεφύρας αμαυρώνονται από λεπτή πισσώδη στρώση,

που συχνά εισέρχεται στους πόρους του λίθου, απορροφάται και

καθαρίζεται δύσκολα.

Μάρμαρο και ασβεστολιθοι προσβάλλονται κυρίως από όξινη βροχή.

Βλάβες (αιτίες)

5.2 Ατμοσφαιρική μόλυνση

Αέριοι ρύποι και όξινη βροχή, ιδίως πλησίον βιομηχανικών περιοχών.

Οι επιφάνειες της γεφύρας αμαυρώνονται από λεπτή πισσώδη στρώση,

που συχνά εισέρχεται στους πόρους του λίθου, απορροφάται και

καθαρίζεται δύσκολα.

Μάρμαρο και ασβεστολιθοι προσβάλλονται κυρίως από όξινη βροχή.



5.3 Πάγος

Κίνδυνος η παγοποίηση του ύδατος.

Συγκέντρωση ύδατος χωρίς δυνατότητα

απορροής του.

Πλέον επικίνδυνα σημεία οι άνω επιφάνειες

σκαλοπατιών ή στηθαίων.

Προκαλείται απολέπιση του λίθου ή

θρυμματισμός που γίνεται αντιληπτός μόνον όταν

ο πάγος λειώσει.

Σπανιότερα ο λίθος θραύεται σε δύο τμήματα

καθιστώντας τη γέφυρα ασταθή.

Βλάβες (αιτίες)

5.3 Πάγος

Κίνδυνος η παγοποίηση του ύδατος.

Συγκέντρωση ύδατος χωρίς δυνατότητα

απορροής του.

Πλέον επικίνδυνα σημεία οι άνω επιφάνειες

σκαλοπατιών ή στηθαίων.

Προκαλείται απολέπιση του λίθου ή

θρυμματισμός που γίνεται αντιληπτός μόνον όταν

ο πάγος λειώσει.

Σπανιότερα ο λίθος θραύεται σε δύο τμήματα

καθιστώντας τη γέφυρα ασταθή.



5.4 Βλάστηση

Οι ρίζες φυτών ή αναρριχωμένων, εισχωρούν

στους αρμούς της τοιχοποιΐας και τους διευρύνουν.

Δημιουργούνται σημεία όπου συγκεντρώνεται

νερό – πάγος κλπ.

Βλάβες (αιτίες)
5.4 Βλάστηση

Οι ρίζες φυτών ή αναρριχωμένων, εισχωρούν

στους αρμούς της τοιχοποιΐας και τους διευρύνουν.

Δημιουργούνται σημεία όπου συγκεντρώνεται

νερό – πάγος κλπ.

6. Κυκλοφοριακά φορτία

Επιφέρουν μόνον φθορές στην επιφάνεια των λίθων του καταστρώματος

που λόγω της τριβής αποκτά μία γυαλιστερή επιφάνεια.

Σπανιότερα παρουσιάζεται ρηγμάτωση ή διάνοιξη αρμών που

διευκολύνει την είσοδο του ύδατος κλπ.



Πρίν από κάθε επέμβαση και επιλογή τεχνικής ή υλικών, πρέπει να

διερευνηθεί η αιτία που προκάλεσε την ζημιά.

Με οπτική παρατήρηση, μπορούμε να διαπιστώσουμε τα ακόλουθα:

α. Ύπαρξη ρωγμής περί την κλείδα σημαίνει μετακίνηση ακροβάθρων

επικίνδυνη ή όχι ανάλογα με το μέγεθος. Η μετακίνηση των

ακροβάθρων συχνά διαπιστώνεται και από την παραμόρφωση των

στηθαίων ασφαλείας.

β. Αποδιοργάνωση τυμπάνων διαπιστώνεται από συνεχείς κάθετες ρωγμές

στην κυλινδρική επιφάνεια της αψίδας κάτω από τα τόξα ή μεταξύ των

τυμπάνων.

Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης)

Πρίν από κάθε επέμβαση και επιλογή τεχνικής ή υλικών, πρέπει να

διερευνηθεί η αιτία που προκάλεσε την ζημιά.

Με οπτική παρατήρηση, μπορούμε να διαπιστώσουμε τα ακόλουθα:

α. Ύπαρξη ρωγμής περί την κλείδα σημαίνει μετακίνηση ακροβάθρων

επικίνδυνη ή όχι ανάλογα με το μέγεθος. Η μετακίνηση των

ακροβάθρων συχνά διαπιστώνεται και από την παραμόρφωση των

στηθαίων ασφαλείας.

β. Αποδιοργάνωση τυμπάνων διαπιστώνεται από συνεχείς κάθετες ρωγμές

στην κυλινδρική επιφάνεια της αψίδας κάτω από τα τόξα ή μεταξύ των

τυμπάνων.



γ. Βλάβες στο κατάστρωμα σημαίνουν συνήθως και προβλήματα στο

υλικό πληρώσεως

Υπάρχει όμως ένας αριθμός βλαβών που δεν μπορεί να διαπιστωθεί

οπτικά.

Τότε χρησιμοποιούνται μέθοδοι, που κατατάσσονται σε καταστροφικές και

σε μη καταστροφικές μεθόδους.

Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης)

γ. Βλάβες στο κατάστρωμα σημαίνουν συνήθως και προβλήματα στο

υλικό πληρώσεως

Υπάρχει όμως ένας αριθμός βλαβών που δεν μπορεί να διαπιστωθεί

οπτικά.

Τότε χρησιμοποιούνται μέθοδοι, που κατατάσσονται σε καταστροφικές και

σε μη καταστροφικές μεθόδους.



1. Καταστροφικές Μέθοδοι

Απαιτείται τμηματική απογύμνωση ή κατεδάφιση

τμήματος της κατασκευής όπου έχουμε ενδείξεις.

Η εφαρμογή γίνεται και σε δοκίμια από τα βλαβέντα σημεία

που αφαιρούνται με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί η

ευστάθεια της κατασκευής.

Μέθοδοι μη πρακτικές ή εξαιρετικά δαπανηρές.

Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης)

1. Καταστροφικές Μέθοδοι

Απαιτείται τμηματική απογύμνωση ή κατεδάφιση

τμήματος της κατασκευής όπου έχουμε ενδείξεις.

Η εφαρμογή γίνεται και σε δοκίμια από τα βλαβέντα σημεία

που αφαιρούνται με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί η

ευστάθεια της κατασκευής.

Μέθοδοι μη πρακτικές ή εξαιρετικά δαπανηρές.



2. Μη καταστροφικές μέθοδοι

2.1 Μέθοδος Υπερήχων. Βασίζεται στην διερεύνηση των δονήσεων που

προκαλούνται σε τμήμα της κατασκευής από υπερηχητικά κύματα.

2.2 Μέθοδος Ραδιογραφίας. Βασίζεται στον διαφορετικό βαθμό

απορρόφησης της ραδιενεργού ακτινοβολίας από διάφορα υλικά.

Αποτέλεσμα ο διαφορετικός βαθμός προσβολής του φωτογραφικού φίλμ.

2.3 Θερμογραφική μέθοδος. Βασίζεται στο ότι η θερμοκρασία μιάς

επιφανείας εξαρτάται από το υλικό που έχει πίσω της και ότι κάθε υλικό

έχει διαφορετική ικανότητα θερμοκρασιακής εκπομπής.

Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης)

2. Μη καταστροφικές μέθοδοι

2.1 Μέθοδος Υπερήχων. Βασίζεται στην διερεύνηση των δονήσεων που

προκαλούνται σε τμήμα της κατασκευής από υπερηχητικά κύματα.

2.2 Μέθοδος Ραδιογραφίας. Βασίζεται στον διαφορετικό βαθμό

απορρόφησης της ραδιενεργού ακτινοβολίας από διάφορα υλικά.

Αποτέλεσμα ο διαφορετικός βαθμός προσβολής του φωτογραφικού φίλμ.

2.3 Θερμογραφική μέθοδος. Βασίζεται στο ότι η θερμοκρασία μιάς

επιφανείας εξαρτάται από το υλικό που έχει πίσω της και ότι κάθε υλικό

έχει διαφορετική ικανότητα θερμοκρασιακής εκπομπής.



2.4 Χρήση Ραντάρ. Έλεγχος εσωτερικής δομής με χρήση ραδιοκυμάτων.

2.5 Μέθοδος Ενδοσκοπήσεως. Μέθοδος δανεική από Ιατρική.

Με διάνοιξη μικρών οπών (2 έως 15 mm) εισάγονται σωλήνες οπτικών

ινών μέσω των οποίων παρατηρείται και καταγράφεται η εσωτερική

δομή και η τυχόν βλάβη.

Βλάβες (τρόποι διαπίστωσης)

2.4 Χρήση Ραντάρ. Έλεγχος εσωτερικής δομής με χρήση ραδιοκυμάτων.

2.5 Μέθοδος Ενδοσκοπήσεως. Μέθοδος δανεική από Ιατρική.

Με διάνοιξη μικρών οπών (2 έως 15 mm) εισάγονται σωλήνες οπτικών

ινών μέσω των οποίων παρατηρείται και καταγράφεται η εσωτερική

δομή και η τυχόν βλάβη.



Συνήθως, οι παραπάνω ζημιές επισκευάζονται σχετικά εύκολα.

Οι υπάρχουσες τεχνικές διακρίνονται αναλόγως των χρησιμοποιουμένων

υλικών σε:

-Παραδοσιακές τεχνικές. Αυτές χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους

κατασκευής πανομοιότυπες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην

κατασκευή της γεφύρας.

- Σύγχρονες τεχνικές. Προσπαθούν να εφαρμόσουν μεθόδους πλέον

αποτελεσματικές από τις παραδοσιακές, χρησιμοποιώντας μοντέρνα υλικά

και συσκευές.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Συνήθως, οι παραπάνω ζημιές επισκευάζονται σχετικά εύκολα.

Οι υπάρχουσες τεχνικές διακρίνονται αναλόγως των χρησιμοποιουμένων

υλικών σε:

-Παραδοσιακές τεχνικές. Αυτές χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους

κατασκευής πανομοιότυπες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην

κατασκευή της γεφύρας.

- Σύγχρονες τεχνικές. Προσπαθούν να εφαρμόσουν μεθόδους πλέον

αποτελεσματικές από τις παραδοσιακές, χρησιμοποιώντας μοντέρνα υλικά

και συσκευές.



Η επιλογή είναι δυσχερής.

Εφόσον είναι δυνατή η επίτευξη ικανοποιητικού οικονομικού

αποτελέσματος, συνιστάται η πρώτη μέθοδος όχι μόνον για αισθητικούς

λόγους αλλά και για λόγους συμβατότητος νέων και παλαιών στοιχείων της

γέφυρας.

Η συχνότερη αιτία που καταφεύγομε στις σύγχρονες τεχνικές, είναι η

ανάγκη σημαντικής επαύξησης της αντοχής, που δεν μπορεί να επιτευχθεί

με τα παραδοσιακά υλικά.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Η επιλογή είναι δυσχερής.

Εφόσον είναι δυνατή η επίτευξη ικανοποιητικού οικονομικού

αποτελέσματος, συνιστάται η πρώτη μέθοδος όχι μόνον για αισθητικούς

λόγους αλλά και για λόγους συμβατότητος νέων και παλαιών στοιχείων της

γέφυρας.

Η συχνότερη αιτία που καταφεύγομε στις σύγχρονες τεχνικές, είναι η

ανάγκη σημαντικής επαύξησης της αντοχής, που δεν μπορεί να επιτευχθεί

με τα παραδοσιακά υλικά.



1. Επισκευή μεσοβάθρων.

Είναι μία από τις δυσχερέστερες και δαπανηρότερες επισκευές.

Η διαδοχή των εργασιών είναι:

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

1.1 Συνήθως απαιτείται είτε η εκτροπή

των υδάτων, είτε η περιμετρική

πασσαλόπηξη και άντληση των

υδάτων ώστε οι εργασίες να

εκτελούνται σε στεγνό περιβάλλον.



1.2 Αναπλήρωση του ελλείποντος υλικού και συμπίεση. Ενίσχυση του

ανάντι μετώπου του μεσοβάθρου με λιθοδέματα ή εναλλακτικά με

ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

,



1.3 Σε κοίτη με ασταθή σύσταση γίνεται

ενίσχυση με σιμεντενέσεις και στη συνέχεια

αναπλήρωση υλικού.

Όχι σπάνια επιλέγεται η κοιτόστρωση

ανάντι και κατάντι του μεσοβάθρου είτε

λιθόστρωση (καλντερίμι), είτε πλάκα από

ωπλισμένο σκυρόδεμα – λύση ριζική.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

1.3 Σε κοίτη με ασταθή σύσταση γίνεται

ενίσχυση με σιμεντενέσεις και στη συνέχεια

αναπλήρωση υλικού.

Όχι σπάνια επιλέγεται η κοιτόστρωση

ανάντι και κατάντι του μεσοβάθρου είτε

λιθόστρωση (καλντερίμι), είτε πλάκα από

ωπλισμένο σκυρόδεμα – λύση ριζική.



1.4 Αποκατάσταση τυχόν ζημιών του τριγωνικού ή ημικυκλικού

μετώπου του μεσοβάθρου, από φερτές ύλες ή κορμούς.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης



2. Επισκευή τυμπάνων και πτερυγοτοίχων.

2.1 Ενέσιμα υλικά

Συνήθεις μικρές σχετικά ρηγματώσεις

αντιμετωπίζονται με ενέσιμα υλικά

όπως ρευστοκονίαμα ή ρητίνες.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

2.1 Ενέσιμα υλικά

Συνήθεις μικρές σχετικά ρηγματώσεις

αντιμετωπίζονται με ενέσιμα υλικά

όπως ρευστοκονίαμα ή ρητίνες.



Ελκυστήρες: Σκαρίφημα και φωτογραφίες
ορθού και κεκλιμμένου

2.2 Χρήση Ελκυστήρων
Εργασία δαπανηρή που ενίοτε απαιτεί μερική καθαίρεση και επαναδόμηση

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Ελκυστήρες: Σκαρίφημα και φωτογραφίες
ορθού και κεκλιμμένου

Τοποθέτηση
ελκυστήρων στο

τύμπανο



3. Επισκευή του τόξου.
Εργασία, που απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη,

προσοχή και ορθή εκτίμηση των αιτίων που

προκάλεσαν τη ζημιά.

Κατά κανόνα απαιτείται υποστύλωση του

τόξου και η κατασκευή ξυλοτύπου. Το είδος

και ο βαθμός επεμβάσεως, εξαρτάται από το

είδος και την μορφή της ζημιάς. Δύο είναι τα

είδη ζημιάς που μπορούν να παρατηρηθούν:

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

3. Επισκευή του τόξου.
Εργασία, που απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη,

προσοχή και ορθή εκτίμηση των αιτίων που

προκάλεσαν τη ζημιά.

Κατά κανόνα απαιτείται υποστύλωση του

τόξου και η κατασκευή ξυλοτύπου. Το είδος

και ο βαθμός επεμβάσεως, εξαρτάται από το

είδος και την μορφή της ζημιάς. Δύο είναι τα

είδη ζημιάς που μπορούν να παρατηρηθούν:



3.1 Απώλεια συνοχής των τόξων μεταξύ τους.

Εφαρμόζονται εγκάρσιοι ελκυστήρες και στην συνέχεια ρητίνες.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Απώλεια συνοχής μεταξύ
των τόξων

Διάταξη τοποθέτησης ελκυστήρων



Διάνοιξη οπών

και τοποθέτηση

ελκυστήρων

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Διάνοιξη οπών

και τοποθέτηση

ελκυστήρων



Ειδικά αγκύρια-ελκυστήρες

3.2 Απώλεια συνοχής τόξου-τυμπάνου.
Εφαρμόζεται παρόμοια λύση και τεχνική.
Αγκύρια-ελκυστήρες ειδικής μορφής τοποθετούνται στους θολίτες.

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Ειδικά αγκύρια-ελκυστήρες

Τοποθέτηση ειδικών αγκυρίων -
ελκυστήρων στους θολίτες



4. Επισκευή καταστρώματος και αποκατάσταση υλικού πληρώσεως.

Όταν παρατηρούμε: Ζημιές στα τύμπανα ή στους πτερυγοτοίχους με την

εμφάνιση αποκολλήσεων ή κυρτώσεων ή εκτροπή από την κατακόρυφο

ή την δημιουργία μεγάλων εμφανών ρωγμών ή αποκολλήσεων

Πρέπει συν τοις άλλοις: Να ενισχυθεί το υλικό πληρώσεως

Να εξασφαλιστεί η σωστή απορροή του τυχόν

εισερχομένου ύδατος

Να επισκευαστεί η τελική επιφάνεια του

καταστρώματος (καλντερίμι) με

αντικατάσταση λίθων και σωστό αρμολόγημα

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Όταν παρατηρούμε: Ζημιές στα τύμπανα ή στους πτερυγοτοίχους με την

εμφάνιση αποκολλήσεων ή κυρτώσεων ή εκτροπή από την κατακόρυφο

ή την δημιουργία μεγάλων εμφανών ρωγμών ή αποκολλήσεων

Πρέπει συν τοις άλλοις: Να ενισχυθεί το υλικό πληρώσεως

Να εξασφαλιστεί η σωστή απορροή του τυχόν

εισερχομένου ύδατος

Να επισκευαστεί η τελική επιφάνεια του

καταστρώματος (καλντερίμι) με

αντικατάσταση λίθων και σωστό αρμολόγημα



Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

- Αντικατάσταση υλικού πληρώσεως

- Σακιά άμμου τοποθετούμενα πλευρικά

- Επισκευή καταστρώματος, π.χ. Με την κατασκευή λεπτής πλάκας από

σκυρόδεμα και συμπλήρωση του υλικού πληρώσεως με ορθή

διαβάθμιση.



Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Ανακατασκευή υλικού
πληρώσεως

Εξασφάλιση απορροής και
πρόβλεψη οπών ανακουφίσεως



Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

- Επισκευή καταστρώματος



Επεμβάσεις αποτελεσματικές, που πρέπει όμως να αποφεύγονται

διότι αλλοιώνουν την αισθητική των λίθινων γεφυρών.

5.   Ιδιαίτερες επεμβάσεις.

Πλήρης κάλυψη με πλάκα από
σκυρόδεμα

Τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης

Πλήρης κάλυψη με πλάκα από
σκυρόδεμα

Ελαφρό σκυρόδεμα για υλικό πληρώσεως
και κάλυψη με πλάκα από σκυρόδεμα



Η συνήθης περιοδική συντήρηση και έλεγχος, πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Απομάκρυνση τυχόν αναπτυχθείσας βλάστησης

2. Επιδιόρθωση και συντήρηση βλαβέντων αρμολογημάτων

3. Γενική επισκόπηση και έλεγχος τυχόν υπαρχουσών ρωγμών

4. Επιδιόρθωση τυχόν βλαβών στο κατάστρωμα

Συνήθης συντήρηση

Η συνήθης περιοδική συντήρηση και έλεγχος, πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Απομάκρυνση τυχόν αναπτυχθείσας βλάστησης

2. Επιδιόρθωση και συντήρηση βλαβέντων αρμολογημάτων

3. Γενική επισκόπηση και έλεγχος τυχόν υπαρχουσών ρωγμών

4. Επιδιόρθωση τυχόν βλαβών στο κατάστρωμα
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