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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση και η ενίσχυση βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ ενός
υφιστάμενου τριώροφου κτιρίου, που είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα,
χρησιμοποιώντας την ανελαστική στατική μέθοδο Pushover. Η εργασία γίνεται στα πλαίσια
του Μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης ‘’Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών’’ του
τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την περαίωση της εργασίας
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό BIAX του Καθηγητή κ. Σφακιανάκη Μανόλη και το λογισμικό
ETABS 17 της Computers and Structures. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο Κανονισμό
Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) και περιγράφεται η δομή της διπλωματικής εργασίας. Έπειτα,
αναλύονται οι βασικές αρχές της αποτίμησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα βάσει
ΚΑΝ.ΕΠΕ και παρουσιάζονται οι στρατηγικές επέμβασης σε υφιστάμενα κτίρια. Ακολουθεί η
παρουσίαση του υφιστάμενου κτιρίου και χαρακτηριστικών παραμέτρων όπως τα σεισμικά
χαρακτηριστικά της περιοχής όπου βρίσκεται το κτίριο, τα εδαφικά στοιχεία, τα υφιστάμενα
υλικά κ.λπ που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση. Στη συνέχεια, παρατίθεται
το θεωρητικό πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ για την ανελαστική στατική ανάλυση τύπου Pushover
και η βηματική εφαρμογή της μεθόδου. Έχοντας περιγράψει τη διαδικασία εφαρμογής της
μεθόδου, πραγματοποιείται η ανάλυση σε κάθε διεύθυνση στο πρόγραμμα ETABS 17 για να
αποδειχθεί η καθολική ανεπάρκεια του κτιρίου σε όλες τις διευθύνσεις, όπως προκύπτει από
την σύγκριση του φάσματος απαίτησης και του φάσματος ικανότητας, καθώς και της
στοχευόμενης μετακίνησης με την ικανότητα μετακίνησης της κατασκευής για την στάθμη
επιτελεστικότητας Β. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι τοπικοί έλεγχοι για ένα υποστύλωμα και
μια δοκό, κάτι που πρέπει να γίνεται για όλα τα δομικά μέλη. Η καθολική ανεπάρκεια της
κατασκευής μας οδηγεί στη λήψη απόφασης περί ενίσχυσής της, αυξάνοντας τη δυσκαμψία
των τεσσάρων κατακόρυφων στοιχείων στις γωνίες της κατασκευής, με τη χρήση μανδύα
οπλισμένου σκυροδέματος περιμετρικά των στοιχείων, με στόχο τη συνολική αύξηση της
δυσκαμψίας της κατασκευής και τη διερεύνηση της επίδρασης που θα έχει στη συνολική
συμπεριφορά της. Τέλος, μέσα από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, συμπεραίνουμε ότι η
στρατηγική αύξησης της δυσκαμψίας της κατασκευής βελτιώνει μεν τη συμπεριφορά της και
μειώνει τις ανεπάρκειες, αλλά συγκρίνοντας το φάσμα απαίτησης και ικανότητας στην
ενισχυμένη κατάσταση παρατηρούμε οριακή επάρκεια για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β στη
διεύθυνση Χ και οριακή ανεπάρκεια στη διεύθυνση Y, κάτι που δείχνει την ανάγκη ενίσχυσης
περισσότερων υποστυλωμάτων και τη διερεύνηση επιλογής άλλης στρατηγικής ενίσχυσης
εφαρμόζοντας τοπικούς ελέγχους σε όλα τα δομικά στοιχεία.
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Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

Εισαγωγή στο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ)

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται για την υψηλή σεισμική της δραστηριότητα, κάτι που απαιτεί τα νέα
κτίρια να κατασκευάζονται ώστε να πληρούν αυστηρά κριτήρια των νέων κανονισμών. Στην
Ελλάδα όμως υπάρχουν και υφιστάμενα κτίσματα που δημιουργήθηκαν με βάση παλαιότερους
κανονισμούς (παλαιός του 1954 ή ο κανονισμός του 1984) και έχουν καταπονηθεί από πολλούς
μεγάλους σεισμούς. Η έντονη σεισμική δραστηριότητα της χώρας μας καθώς και η ύπαρξη
τέτοιων κτιρίων γέννησαν την ανάγκη σύνταξης ενός κανονισμού ο οποίος θα δίνει τη
δυνατότητα στον υπεύθυνο μηχανικό να μελετά το υφιστάμενο κτίσμα, να το αποτιμά και να
βγάζει σημαντικά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του έναντι ενός μεγάλου σεισμού.
Επίσης σε πολλές υφιστάμενες κατασκευές μετά από μεγάλα σεισμικά γεγονότα στον Ελλαδικό
χώρο δημιουργήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης ή επισκευής τους κάτι που ήταν πιο δύσκολο ακόμα
και από τη δημιουργία ενός καινούργιου κτιρίου λόγω της έλλειψης ενός κανονισμού που θα
καθοδηγεί τον υπεύθυνο μηχανικό στην πιο ορθολογική λύση. Έτσι το Μάρτιο του 2004
δημιουργήθηκε το πρώτο σχέδιο του κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) και τέθηκε στη
κρίση γνωστών διακεκριμένων μηχανικών της χώρας. Μέχρι και το 2017 είχε συνταχθεί η 2η
Αναθεώρηση του πέμπτου σχεδίου του Κανονισμού (ΦΕΚ 2984 / 30.08.2017) το οποίο
αποτελεί και το τελικό μέχρι σήμερα.
Στόχος του ΚΑΝ.ΕΠΕ είναι η θεσμοθέτηση κριτηρίων για την αποτίμηση της φέρουσας
ικανότητας υφισταμένων κτιρίων και κανόνων εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό
τους, καθώς και για τις πιθανές επεμβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις. Για να γίνει αυτό ο
κανονισμός περιέχει διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής που καθορίζουν:
•
•
•
•

Τα κριτήρια αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου
Τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας ανασχεδιασμένων
κτιρίων ή μελών τους
Τον ακριβή προσδιορισμό των τρόπων με τους οποίους μπορεί να γίνει η επέμβαση
Τη συσχέτιση του ΚΑΝ.ΕΠΕ με άλλους κανονισμούς (υλικών, φορτίσεων κ.λπ.)
(Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

Ο Κανονισμός Επεμβάσεων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον υπεύθυνο μηχανικό
καθώς ο ανασχεδιασμός ή η ενίσχυση ενός κτιρίου είναι μια πρόκληση γι’ αυτόν. Αυτό
οφείλεται στο ότι δεν σχεδιάζει ένα φορέα εκ του μηδενός, στον οποίο θα δώσει τα στοιχεία
που επιθυμεί, αλλά επεμβαίνει σε έναν υφιστάμενο φορέα στον οποίο η οποιαδήποτε
τροποποίηση δεν γνωρίζει τι αποτέλεσμα θα έχει. Επίσης σε έναν υφιστάμενο φορέα μπορεί να
υπάρχουν αβεβαιότητες, από τον υπεύθυνο μηχανικό, για το κατά πόσο τα εγκεκριμένα σχέδια
που υπάρχουν για το κτίσμα ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα, για το αν
χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά που έχουν δηλωθεί κ.α. Όλες αυτές οι αβεβαιότητες
περιλαμβάνονται στις στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων. Επίσης ο κανονισμός περιλαμβάνει και
κάποιους ακόμα σημαντικούς όρους που επηρεάζουν την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας
ενός κτίσματος και είναι οι στάθμες επιτελεστικότητας και οι στόχοι αποτίμησης. Επιπλέον στο
κανονισμό συναντάμε κάποιες θεμελιώδεις έννοιες τις οποίες είναι βασικό να τις
κατανοήσουμε.
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•

Επέμβαση είναι η οποιαδήποτε εργασία που οδηγεί στη στοχευόμενη μεταβολή των
υφιστάμενων μηχανικών χαρακτηριστικών ενός στοιχείου ή δομήματος και έχει σαν
αποτέλεσμα τη τροποποίηση της απόκρισής του.

•

Επισκευή είναι η διαδικασία της επέμβασης σε ένα δόμημα που έχει βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία, η οποία αποκαθιστά τα προ της βλάβης μηχανικά χαρακτηριστικά
των δομικών στοιχείων του δομήματος και το επαναφέρει στην αρχική του φέρουσα
ικανότητα.

•

Ενίσχυση είναι η διαδικασία της επέμβασης σε ένα δόμημα με ή χωρίς βλάβες, που
αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα ή πλαστιμότητα του στοιχείου ή φορέα σε στάθμη
υψηλότερη από αυτήν του αρχικού σχεδιασμού.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μελέτη για την αποτίμηση και τον
ανασχεδιασμό ενός κτιρίου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Στη παρούσα εργασία
χρησιμοποιήθηκε η στατική ανελαστική ανάλυση Pushover που έχει ως στόχο την εκτίμηση
του μεγέθους των ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία
όταν το κτίριο υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται η αποτίμηση ή ο
ανασχεδιασμός. (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

1.2.

Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια εισαγωγή στο Κανονισμό Επεμβάσεων και αναλύονται βασικοί
όροι και έννοιες όπως είναι η επέμβαση, η επισκευή και η ενίσχυση.
Στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι βασικές αρχές του ΚΑΝ.ΕΠΕ στην αποτίμηση κατασκευών
οπλισμένου σκυροδέματος. Τέτοιες είναι οι στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού, οι στάθμες
επιτελεστικότητας, η διάκριση κύριων και δευτερευόντων στοιχείων, οι Στάθμες Αξιοπιστίας
Δεδομένων (Σ.Α.Δ), οι ανισώσεις ασφαλείας και οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας.
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στις κύριες μεθόδους ενίσχυσης μεμονωμένων μελών αλλά
και ολόκληρης της κατασκευής.
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται σημαντικά δεδομένα του κτιρίου, όπως οι κατόψεις και τα
σχέδια ξυλοτύπων των ορόφων του, τα υφιστάμενα υλικά του, τα φορτία της αρχικής μελέτης
και τα σεισμικά χαρακτηριστικά της κατασκευής.
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται βηματικά η εφαρμογή της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης
τύπου Pushover. Η παρουσίαση ξεκινά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου, την
εισαγωγή και προσομοίωση του μοντέλου στο πρόγραμμα ETABS 17 και καταλήγει στη
ρύθμιση σημαντικών παραμέτρων της ανάλυσης με τη χρήση του προγράμματος BIAX, την
εφαρμογή της μεθόδου και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή
συμπερασμάτων της αντισεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής.
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης Pushover για κάθε διεύθυνση
και η επεξεργασία τους με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την επάρκεια ή ανεπάρκεια
της κατασκευής.
Στο κεφάλαιο 7 επιλέγεται η μέθοδος ενίσχυσης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
ανάλυσης Pushover για κάθε διεύθυνση για την ενισχυμένη κατάσταση και η επεξεργασία τους
με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την επάρκεια ή ανεπάρκεια της κατασκευής.
18

Στο κεφάλαιο 8 γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στην υφιστάμενη κατάσταση
και την ενισχυμένη κατάσταση για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη μέθοδο
ενίσχυσης που επιλέχθηκε και την επίδρασή της στη συμπεριφορά της κατασκευής ανά
διεύθυνση.
Στο κεφάλαιο 9 παρατίθενται συνοπτικά τα συμπεράσματα της εργασίας.
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Κεφάλαιο 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ο/Σ
ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ
Σκοπός της αποτίμησης ενός υφιστάμενου δομήματος είναι η εκτίμηση της διαθέσιμης
φέρουσας ικανότητάς του και ο έλεγχος ικανοποίησης των ελαχίστων υποχρεωτικών
απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς. Για να γίνει αυτό θα πρέπει, αρχικά, ο
υπεύθυνος μηχανικός να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα διαμορφώσουν μια
σαφή εικόνα για το δόμημα και θα δικαιολογήσουν τις τυχόν παραδοχές που θα ληφθούν
υπόψη, έπειτα να γίνουν οι αναλύσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σεισμική
συμπεριφορά του κτιρίου και τέλος, να γίνει ο έλεγχος των οριακών καταστάσεων.
Καθώς αναφερόμαστε σε υφιστάμενο δόμημα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ύπαρξη τυχόν
αμφιβολιών κατά τη συλλογή στοιχείων για τα υλικά, τη γεωμετρία, την εφαρμογή ή μη της
υπάρχουσας μελέτης από την άδεια του κτιρίου και άλλων σημαντικών παραμέτρων που
δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα. Για να ληφθούν υπόψη διάφορες αμφιβολίες σχετικά με
το στόχο της αποτίμησης, την αξιοπιστία των δεδομένων, τα μηχανικά χαρακτηριστικά των
υλικών και τα γεωμετρικά δεδομένα του κτιρίου, ο Κανονισμός Επεμβάσεων (Κανονισμός
Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017) έχει εισάγει κάποιες βασικές αρχές και
κριτήρια που είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού
Στάθμες επιτελεστικότητας
Εντοπισμός κύριων και δευτερευόντων στοιχείων
Στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων
Ανισώσεις ασφαλείας
Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας.

2.1 Στόχοι Αποτίμησης και Ανασχεδιασμού
Ο Κανονισμός Επεμβάσεων, μέσω των στόχων αποτίμησης και ανασχεδιασμού, δημιουργεί
συνδυασμούς μιας στάθμης επιτελεστικότητας και μιας σεισμικής δράσης, με στόχο τον ορισμό
μιας ανεκτής πιθανότητας υπέρβασης του σεισμού σχεδιασμού κατά τη τεχνική διάρκεια ζωής
του δομήματος. Αυτό εξυπηρετεί ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες, καθώς ανάλογα
με τη στάθμη επιτελεστικότητας που έχουμε επιλέξει, αποτιμούμε μέσα στα πλαίσια της
ασφαλείας συντηρητικά ή μη το κτίριο.
Οι στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού δεν είναι κατ’ ανάγκη ίδιοι, και συνήθως οι στόχοι
ανασχεδιασμού είναι υψηλότεροι (πιο συντηρητικοί) έναντι των στόχων αποτίμησης. Βέβαια,
πρέπει να επισημάνουμε ότι ο στόχος αποτίμησης επιλέγεται από τον κύριο του έργου και δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από τον ελάχιστο δυνατό που ορίζει η Δημόσια Αρχή. Η επιλογή
του στόχου αποτίμησης εξαρτάται από:
•
•

Την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου και
Τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα του άμεσα σχετιζόμενου κοινωνικού συνόλου.

Γενικώς είναι κοινά αποδεκτό να ορίζουμε την ονομαστική τεχνική διάρκεια ζωής ενός κτιρίου
ίση με τον συμβατικό χρόνο ζωής των 50 ετών, ανεξαρτήτως της υπολειπόμενης πραγματικής
διάρκειας ζωής του, εξαιρουμένων ορισμένων περιπτώσεων.
Σχηματικά, οι στόχοι αποτίμησης παρουσιάζονται στο Πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η
αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

Συνοπτικά, να τονίσουμε ότι η επιλογή στόχου αποτίμησης ή ανασχεδιασμού με πιθανότητα
υπέρβασης της σεισμικής δράσης 50% οδηγεί εν γένει σε πιο συχνές, πιο εκτεταμένες και πιο
έντονες βλάβες έναντι ενός αντίστοιχου στόχου με πιθανότητα υπέρβασης της σεισμικής
δράσης 10%. Επίσης, η πιθανότητα υπέρβασης του σεισμού σχεδιασμού αντιστοιχεί σε μια
περίοδο επαναφοράς. Ουσιαστικά, η πιθανότητα υπέρβασης 50% σε 50 έτη αντιστοιχεί σε
μέση περίοδο επαναφοράς περίπου 70 ετών, ενώ η πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 έτη
αντιστοιχεί σε μέση περίοδο επαναφοράς περίπου 475 ετών.
Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να παρουσιάσουμε τους ελάχιστους ανεκτούς στόχους ανάλογα με τη
κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου, μέσω του Πίνακα 2, για αποτίμηση ή ανασχεδιασμό
σύμφωνα με το παράρτημα 2.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Πίνακας 2: Ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση
Αύγουστος 2017)

2.2 Στάθμες Επιτελεστικότητας
Οι στάθμες επιτελεστικότητας για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό της κατασκευής
διακρίνονται με βάση το είδος και το επίπεδο των βλαβών που αναπτύσσονται στη κατασκευή,
δηλαδή στο φέροντα και μη φέροντα οργανισμό, από το σεισμό σχεδιασμού και ορίζονται με
βάση την οριακή γωνία στροφής χορδής ως εξής:
•

‘’Περιορισμένες βλάβες’’ (Α): Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί μόνο
ελαφριές βλάβες (αραιές τριχοειδείς ρωγμές), με τα δομικά στοιχεία να μην έχουν
διαρρεύσει σε σημαντικό βαθμό και να διατηρούν την αντοχή και τη δυσκαμψία τους.
Αντίστοιχα, οι βλάβες στο μη φέροντα οργανισμό είναι ελάχιστες. Οι μόνιμες σχετικές
μετακινήσεις ορόφων είναι αμελητέες (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση
Αύγουστος 2017) (Σπυράκος, Αθήνα 2004). Σύμφωνα με την LH Λογισμική ( 2013) η
απαίτηση σε όρους γωνίας στροφής χορδής για κύρια και δευτερεύοντα μέλη είναι:
𝜃 < 𝜃𝐷𝐿 = 𝜃𝑦

•

(1)

‘’Σημαντικές βλάβες’’ (Β): Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί σημαντικές
και εκτεταμένες αλλά επισκευάσιμες βλάβες, ενώ τα δομικά στοιχεία διαθέτουν
εναπομένουσα αντοχή και δυσκαμψία και είναι σε θέση να παραλάβουν τα
προβλεπόμενα κατακόρυφα φορτία. Οι μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων είναι
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μετρίου μεγέθους και ο φέρων οργανισμός μπορεί να αντέξει μετασεισμούς μέτριας
έντασης. Αυτή η στάθμη επιτελεστικότητας επιτρέπει την εμφάνιση βλαβών στον
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και σε διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία
και περιορισμένη πιθανότητα πτώσης μη αγκυρούμενων αντικειμένων (Κανονισμός
Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017) (Σπυράκος, 2004). Σύμφωνα με την
LH Λογισμική (Απρίλιος 2013) η απαίτηση σε όρους γωνίας στροφής χορδής για κύρια
και δευτερεύοντα μέλη είναι:
𝜃 < 𝜃𝑆𝐷 =

(𝜃𝑦 + 𝜃𝑢 )
𝛾𝜄𝛼 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜀ύ𝜊𝜈𝜏𝛼 𝜇έ𝜆𝜂
2𝛾𝑅𝑑
(2)

𝜃 < 𝜃𝑆𝐷 =
•

(𝜃𝑦 + 𝜃𝑢 )
𝛾𝜄𝛼 𝛿𝜀𝜐𝜏𝜀𝜌𝜀ύ𝜊𝜈𝜏𝛼 𝜇έ𝜆𝜂
2

‘’Οιωνεί κατάρρευση’’ (Γ): Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί εκτεταμένες
και σοβαρές ή βαριές (μη επισκευάσιμες κατά πλειονότητα) βλάβες. Οι βλάβες που
παρουσιάζονται θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών. Οι μόνιμες
σχετικές μετακινήσεις ορόφων είναι μεγάλες και ο φέρων οργανισμός έχει ακόμη την
ικανότητα να φέρει τα προβλεπόμενα κατακόρυφα φορτία χωρίς να διαθέτει άλλο
ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας έναντι ολικής ή μερικής κατάρρευσης, ακόμη και για
μετασεισμούς μέτριας έντασης (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος
2017) (Σπυράκος, 2004).
Σύμφωνα με την LH Λογισμική (2013) η απαίτηση σε όρους γωνίας στροφής χορδής
για κύρια και δευτερεύοντα μέλη είναι:
𝜃 < 𝜃𝑁𝐶 =

𝜃𝑢
𝛾𝜄𝛼 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜀ύ𝜊𝜈𝜏𝛼 𝜇έ𝜆𝜂
𝛾𝑅𝑑

(3)

𝜃 < 𝜃𝑁𝐶 = 𝜃𝑢 𝛾𝜄𝛼 𝛿𝜀𝜐𝜏𝜀𝜌𝜀ύ𝜊𝜈𝜏𝛼 𝜇έ𝜆𝜂
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το παράρτημα 9Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ στις στάθμες
επιτελεστικότητας Β, Γ οι δευτερεύουσες δοκοί επιτρέπεται να μην ελέγχονται.
Στο Σχήμα 2-1 παρατηρούμε συνοπτικά τις προαναφερθείσες στάθμες επιτελεστικότητας όπως
αναφέρονται στο ΚΑΝ.ΕΠΕ. Στο κόκκινο πλαίσιο ορίζεται ο βασικός στόχος σχεδιασμού και
αποτίμησης στον οποίο βασίζονται οι διατάξεις του EC8 και του ΕΑΚ2000. Ο στόχος αυτός
είναι η προστασία ζωής των ενοίκων σε ένα σεισμικό γεγονός που έχει περίοδο επαναφοράς
10% στα 50 χρόνια. Επίσης παρατηρούμε ότι ανάλογα με τη σπουδαιότητά της μια υφιστάμενη
κατασκευή παρουσιάζει διαφορετικούς στόχους αποτίμησης για διάφορες στάθμες
επιτελεστικότητας.
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Σχήμα 2-1: Στόχοι αποτίμησης σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ (LH Λογισμική, 2013)

Γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό των
περισσότερων συνήθων οικοδομικών έργων, που αντιστοιχούν σε κατηγορία σπουδαιότητας
Σ2 με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ2000), επιλέγεται η δεύτερη στάθμη
επιτελεστικότητας. Για κατασκευές υψηλής σπουδαιότητας συνιστάται η υιοθέτηση
αυστηρότερων κριτηρίων επιτελεστικότητας σε συνεργασία με τον Κύριο του έργου
(Σπυράκος, 2004).

2.3 Κύρια και Δευτερεύοντα στοιχεία
Η αποτίμηση ενός υφιστάμενου δομήματος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που εξαρτάται από
πολλές παραμέτρους. Μελετώντας μεμονωμένα τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού, ο
υπεύθυνος μηχανικός θα μπορούσε να κρίνει κατά πόσο ένα στοιχείο είναι κρίσιμο ή όχι στην
αντίσταση του κτιρίου έναντι κατάρρευσης. Αυτός ο διαχωρισμός των στοιχείων σε κύρια και
δευτερεύοντα βοηθάει τον μηχανικό να επικεντρωθεί στα στοιχεία που είναι σημαντικότερα
για το κτίριο και δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης των ελέγχων για κάθε κατηγορία
στοιχείων. Η σημασία αυτής της διάκρισης είναι εμφανής σε περιπτώσεις όπως οι εξής:
•

•

Σε έναν γενικώς επαρκή φορέα (από αντισεισμικής πλευράς), μπορεί να υπάρχουν
μεμονωμένα στοιχεία που είναι πρακτικώς αδύνατο να ικανοποιούν τα κριτήρια
επιτελεστικότητας και τους ελέγχους ασφαλείας του ΚΑΝ.ΕΠΕ, αλλά αυτό δεν
επηρεάζει τη συνολική αδυναμία του κτιρίου. Τότε τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν
να χαρακτηριστούν δευτερεύοντα και ο έλεγχος της επάρκειας του φορέα να γίνει χωρίς
αυτά, αλλά με τη θεώρηση αρθρωτής συνδέσεώς τους με τον κύριο φορέα. Τέτοια
στοιχεία μπορεί να είναι οι δοκοί συζεύξεως τοιχωμάτων και γενικά οι σχετικά μικρού
μήκους δοκοί που συμβάλλουν σε τοιχώματα, οι δοκοί με έμμεσες στηρίξεις επί δοκών,
τα φυτευτά υποστυλώματα σε περιπτώσεις ρετιρέ κ.λπ.
Σε μια μελέτη ανασχεδιασμού του κτιρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν νέοι φορείς
ανάληψης του συνόλου σχεδόν των σεισμικών δράσεων. Τότε, ο υφιστάμενος φορέας
μπορεί να χαρακτηρισθεί δευτερεύον.
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Ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε τα εξής:
•
•

Κύρια (ή πρωτεύοντα) είναι τα στοιχεία ή οι επιμέρους φορείς που συμβάλλουν στην
αντοχή και ευστάθεια του κτιρίου υπό σεισμικά φορτία.
Δευτερεύοντα είναι τα στοιχεία που συμβάλλουν στην ανάληψη κατακόρυφων
φορτίων, και συγχρόνως δεν συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην αντίσταση έναντι
σεισμού ή ο βαθμός συνεισφοράς τους είναι μάλλον αναξιόπιστος, λόγω χαμηλής
δυσκαμψίας ή αντοχής ή πλαστιμότητας. Η βασική συνέπεια αυτού του
χαρακτηρισμού, είναι ότι στους επιμέρους ελέγχους τα στοιχεία αυτά μπορούν να
υποστούν μεγαλύτερες μετακινήσεις και βλάβες απ’ ότι τα πρωτεύοντα στοιχεία.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι στη περίπτωση επιλογής ως στάθμης
επιτελεστικότητας της στάθμης Β (Περιορισμένες βλάβες), δεν επιτρέπεται από το Κανονισμό
Επεμβάσεων η διάκριση ανάμεσα σε κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία. Τέλος, στις
τοιχοπληρώσεις που δεν φέρουν κατακόρυφα φορτία, δεν ισχύει η ανωτέρω διάκριση και στη
περίπτωση συνεκτίμησής τους στην ανάληψη σεισμικών δράσεων αντιμετωπίζονται και
ελέγχονται ιδιαιτέρως (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017).

2.4 Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ)
Η συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων για να κατανοήσουμε σε βάθος το υπό μελέτη
υφιστάμενο δόμημα, είναι το πιο βασικό βήμα πριν την αποτίμηση του κτιρίου. Οι αριθμητικές
τιμές που υπεισέρχονται στην αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό ενδέχεται να υπόκεινται σε
πιθανά σφάλματα, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μελέτη. Για να γίνει αυτό πράξη,
ο ΚΑΝ.ΕΠΕ έχει δημιουργήσει τις Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ) οι οποίες
εκφράζουν, ουσιαστικά, την επάρκεια των πληροφοριών περί του υφιστάμενου κτιρίου. Όταν
μελετάμε ένα υφιστάμενο κτίριο, οι άγνωστες παράμετροι είναι ποικίλες, γι’ αυτό και η στάθμη
αξιοπιστίας δεδομένων μπορεί να μην είναι ενιαία για όλη τη κατασκευή.
Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ διακρίνει τρείς Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ):
•
•
•

Υψηλή
Ικανοποιητική
Ανεκτή

Να επισημάνουμε ότι τα δευτερεύοντα φέροντα στοιχεία, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη
ακόμα και με ανεπαρκέστερα δεδομένα, αρκεί να λαμβάνεται ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας
δεδομένων.
Η επιλογή Σ.Α.Δ επηρεάζει τη μελέτη αποτίμησης, καθώς μεταβάλλει συντελεστές ασφαλείας
α) για ορισμένες δράσεις με αβέβαιες τιμές και β) για τα δεδομένα των υφιστάμενων υλικών.
Αυτές οι παράμετροι είναι θεμελιώδεις για τη μελέτη αποτίμησης υφιστάμενου δομήματος, και
πιθανή αλλαγή τους τροποποιεί τα όποια αποτελέσματα – συμπεράσματα για το κτίριο.
Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε το τρόπο καθορισμού της Σ.Α.Δ για τα μηχανικά
χαρακτηριστικά των υλικών και για τα γεωμετρικά στοιχεία του δομήματος.
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2.4.1
Ελάχιστες απαιτήσεις διερεύνησης για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των
υλικών και προσδιορισμός Σ.Α.Δ
Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις διερεύνησης για τα χαρακτηριστικά των υλικών,
όπως του σκυροδέματος, του χάλυβα και του τοίχου πλήρωσης.
2.4.1.1

Σκυρόδεμα

Η διερεύνηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος έγκειται στο προσδιορισμό
της θλιπτικής αντοχής του, καθώς οι υπόλοιπες ιδιότητές του μπορούν να προσδιοριστούν
εμμέσως από αυτή. Στο πεδίο εξετάζουμε τις κρίσιμες περιοχές των δομικών στοιχείων, για να
χρησιμοποιήσουμε την επιτόπου αντοχή του σκυροδέματος στην αποτίμηση και τον
ανασχεδιασμό. Κρίσιμες περιοχές νοούνται, στα μεν ραβδόμορφα στοιχεία (υποστυλώματα ή
δοκοί) τα δύο άκρα και στα δε τοιχώματα η περιοχή αμέσως πάνω από τη πάκτωση (βάση
τοιχώματος). Στη περίπτωση κοντού υποστυλώματος, κρίσιμη περιοχή είναι όλο το μήκος του
στοιχείου.
Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη διερεύνηση του
σκυροδέματος, είναι η αναμενόμενη συστηματική διαφοροποίηση της αντοχής του
σκυροδέματος από στοιχείο σε στοιχείο, ανάλογα με τη χαρακτηριστική του θέση στο φορέα,
τις συνθήκες σκυροδέτησης, συμπύκνωσης και συντήρησης. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να
επισημάνουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης σημαντικών διαφορών στην αντοχή του
σκυροδέματος στις πλάκες, στις δοκούς, στα πάνω και κάτω τμήματα των υποστυλωμάτων
(σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ μια ενδεικτική αναλογία είναι 0,70/0,80/0,90/1,00).
Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρει, σχετικά με τις μεθόδους εκτίμησης της αντοχής του σκυροδέματος, ότι
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά τόσο μη καταστροφικές μέθοδοι για την αποφυγή
της δημιουργίας πληγών στο φορέα, όσο και πυρηνοληψίες για να ελεγχθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες θέσεις, με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αυτός ο συνδυασμός μεθόδων βοηθάει και
στη βαθμονόμηση των οργάνων των εμμέσων μεθόδων και κατ’ επέκταση στην εξαγωγή
ακριβέστερων αποτελεσμάτων. Ο κανονισμός προτείνει τη χρήση του σχεδίου ΕΛΟΤ 344, για
τη μετατροπή της αντοχής των πυρήνων στη πραγματική επιτόπου αντοχή, με χρήση
κατάλληλων διορθωτικών συντελεστών. Οι συντελεστές αυτοί λαμβάνουν υπόψη το λόγο του
ύψους προς τη διάμετρο του πυρήνα, τη διάμετρό του, το πάχος του στοιχείου από το οποίο
ελήφθη και τη διαταραχή από τη πυρηνοληψία.
Η διερεύνηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του σκυροδέματος αποσκοπεί στην επιλογή
κατάλληλης Σ.Α.Δ, για να ληφθούν υπόψη τυχόν αβεβαιότητες στη μελέτη αποτίμησης.
Γι’ αυτό ο ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρει το απαιτούμενο πλήθος δοκιμών (είτε έμμεσων μεθόδων είτε
καταστροφικών μεθόδων) για την επιλογή της κατάλληλης Σ.Α.Δ.
•

•

Όσον αφορά τις πυρηνοληψίες, για μικρά (μέχρι διώροφα) κτίρια το απαιτούμενο
ελάχιστο πλήθος πυρήνων είναι τρία, από ομοειδή δομικά στοιχεία. Στη περίπτωση
μεγαλύτερου κτιρίου, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τρεις πυρήνες ανά δυο ορόφους και
οπωσδήποτε τρεις πυρήνες στο κρίσιμο όροφο. Ως κρίσιμος ορίζεται ο όροφος στον
οποίο αναμένεται η δυσμενέστερη σεισμική καταπόνηση. Συνήθως, κρίσιμος όροφος
είναι το ισόγειο, ιδιαίτερα όταν υφίσταται πυλωτή στο δόμημα.
Όσον αφορά τις μη καταστροφικές μεθόδους, ισχύουν τα εξής:
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Α) Υψηλή Σ.Α.Δ θεωρείται όταν οι θέσεις εφαρμογής των εμμέσων μεθόδων
καλύπτουν σε κάθε όροφο επαρκές ποσοστό για κάθε είδους δομικό στοιχείο και
ειδικότερα, το 45% των κατακόρυφων στοιχείων και το 25% των οριζόντιων στοιχείων
(δοκοί ή πλάκες).
Β) Ικανοποιητική Σ.Α.Δ θεωρείται όταν οι θέσεις εφαρμογής των εμμέσων μεθόδων
καλύπτουν ένα μικρότερο αλλά επαρκές ποσοστό για κάθε είδος δομικού στοιχείου και
ειδικότερα, το 30% των κατακόρυφων στοιχείων και το 15% των οριζόντιων στοιχείων
(δοκοί ή πλάκες). Στη περίπτωση, δε, που τα αποτελέσματα εμφανίζουν ικανοποιητική
σύγκλιση (με τυπική απόκλιση S  0, 20 X ) μπορεί η Σ.Α.Δ να θεωρηθεί υψηλή.
Γ) Ανεκτή Σ.Α.Δ θεωρείται όταν η μέθοδος εφαρμόζεται στα μισά ποσοστά από την
παράγραφο Β, εκτός αν τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκλιση
(με τυπική απόκλιση S  0, 20 X ). Τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ικανοποιητική
Σ.Α.Δ.
Δ) Στη περίπτωση κτιρίων, που υπάρχουν διαθέσιμες υπεύθυνες και αξιόπιστες
πληροφορίες για το τρόπο κατασκευής τους (όπως φάκελος μελέτης που έχει
εφαρμοστεί, αποδείξεις συνεχούς επίβλεψης και αποτελέσματα δοκιμών σκυροδέματος
κατά τη κατασκευή), οι δοκιμές για την επαλήθευση των διατιθέμενων πληροφοριών
περιορίζονται στην ελάχιστη πυρηνοληψία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε ομοειδή
στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι η επαρκής σύγκλιση των
αποτελεσμάτων (η απόκλιση αντοχής κάθε πυρήνα να είναι μικρότερη από το 15% της
μέσης τιμής). Σε αυτή τη περίπτωση είναι δυνατή η θεώρηση ικανοποιητικής Σ.Α.Δ.
Εάν όμως εκτελεστεί το πλήθος δοκιμών της παραγράφου Β, η Σ.Α.Δ μπορεί να
θεωρηθεί υψηλή. Τέλος, στη περίπτωση που η σύγκλιση των αποτελεσμάτων δεν είναι
ικανοποιητική, τότε επιβάλλεται η εφαρμογή των παραγράφων Α, Β, Γ (Κανονισμός
Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017).
2.4.1.2

Χάλυβας

Μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού
αποτελεί ο προσδιορισμός του χάλυβα οπλισμού του δομήματος. Η κατάταξη του χάλυβα
μπορεί να γίνει με οπτική αναγνώριση της επιφάνειας και τυχόν αναγνωρίσιμης σήμανσης στην
επιφάνεια του οπλισμού, συνδυαστικά και με τη περίοδο κατασκευής του κτιρίου. Σε αυτή τη
περίπτωση η Σ.Α.Δ θεωρείται ικανοποιητική. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρει ότι συνήθως αναμένεται
σχετική ομοιομορφία στην κατηγορία οπλισμού σε ένα κτίριο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις
(ειδικά τη περίοδο 1970 – 1985) που χρησιμοποιούσαν δυο κατηγορίες οπλισμών στο ίδιο
κτίριο, συχνά κατά διακριτές ομάδες δομικών στοιχείων. Η συσχέτιση της κατηγορίας του
χάλυβα με το χρόνο κατασκευής, όπως επίσης με τη μορφή των νευρώσεων, γίνεται μέσω του
Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (2008).
Όσον αφορά τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα, επιτρέπεται να λαμβάνονται από τον
αντίστοιχο κανονισμό για τη κατηγορία χάλυβα που προσδιορίστηκε με τον οπτικό έλεγχο. Σε
περίπτωση χρήσης χαρακτηριστικών διαφορετικών από τα αναφερόμενα για τη συγκεκριμένη
κατηγορία χάλυβα, τότε πρέπει να διερευνηθούν οι απαιτήσεις για τα μήκη αγκυρώσεων, των
ενώσεων με παράθεση κ.λπ. Στη περίπτωση ύπαρξης αμφιβολιών για την αξιοπιστία της
κατηγορίας του χάλυβα, πρέπει να γίνει διερεύνηση των πραγματικών χαρακτηριστικών του
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(όπως το όριο διαρροής, η αντοχή και η ολκιμότητα). Η διερεύνηση θα περιλαμβάνει δοκιμή
σε τρία τουλάχιστον δείγματα περίπου ίδιας διαμέτρου από δομικά στοιχεία του κρίσιμου
ορόφου. Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών χάλυβα, τότε ο έλεγχος θα πρέπει
να επεκταθεί, ώστε να διαπιστωθεί η κατηγορία χάλυβα κάθε δομικού μέλους. Μόνο τότε θα
μπορεί να θεωρηθεί ως Σ.Α.Δ, η υψηλή.
Στη περίπτωση του ανασχεδιασμού, αν προβλέπεται συγκόλληση παλαιού και νέου οπλισμού,
τότε θα πρέπει να γίνει έρευνα για τη συγκολλησιμότητά τους μέσω του Κανονισμού
Τεχνολογίας Χαλύβων (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017).
2.4.1.3

Τοίχοι πλήρωσης

Στη περίπτωση συνεκτίμησης των τοίχων πλήρωσης στην ανάληψη σεισμικών δράσεων θα
πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ:
•

Στην αποτύπωση του φορέα, θα πρέπει σε τουλάχιστον δυο θέσεις κάθε ορόφου να
αποκαλύπτεται η τοιχοποιία σε μια επιφάνεια περίπου 0,70x0,70m. Από την
αποκάλυψη της τοιχοποιίας, θα λαμβάνονται πληροφορίες για:
Α) το σύστημα και τη ποιότητα δόμησης
Β) το πάχος του τοίχου
Γ) το είδος και τη ποιότητα των υλικών δόμησης (τούβλα και κονίαμα)
Δ) το πάχος των αρμών και το βαθμό πλήρωσης με κονίαμα, τόσο για τους
οριζόντιους όσο και για τους κατακόρυφους αρμούς
Ε) τη σφήνωση της τοιχοποιίας στη περίμετρο
ΣT) τα διαζώματα (κάθε είδους)

•

Για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των τοιχοποιιών, πρέπει να προσδιορίσουμε τη
θλιπτική αντοχή, τη διατμητική αντοχή και τα αντίστοιχα μέτρα ελαστικότητας. Σε
περίπτωση που δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, τα ανωτέρω χαρακτηριστικά
μπορούν να προσδιοριστούν μέσω ημιεμπειρικών σχέσεων, με βάση την αντοχή των
λιθοσωμάτων, την αντοχή του κονιάματος, το πάχος των αρμών, το πάχος και την
αντοχή του επιχρίσματος κ.λπ. Στη περίπτωση αυτή ο κανονισμός μας επιτρέπει να
θεωρήσουμε ικανοποιητική Σ.Α.Δ. Αν όμως τα μηχανικά χαρακτηριστικά της
τοιχοποιίας, προκύπταν από διερεύνηση ή/και επιτόπου εργαστηριακές δοκιμές
επαρκούς αριθμού δοκιμίων (κατά τη κρίση του μηχανικού), η Σ.Α.Δ θα μπορούσε να
είναι υψηλή.

Στη δική μας περίπτωση, θεωρήσαμε ικανοποιητική Σ.Α.Δ για τα μηχανικά χαρακτηριστικά
των υλικών.
2.4.2

Στάθμη αξιοπιστίας γεωμετρικών δεδομένων

Τα γεωμετρικά δεδομένα του δομήματος είναι:
•
•
•
•
•

Το είδος και η γεωμετρία του φορέα της θεμελίωσης
Το είδος και η γεωμετρία του φορέα της ανωδομής
Το είδος και η γεωμετρία των τοιχοπληρώσεων
Οι επιστρώσεις, επενδύσεις κ.λπ.
Η όπλιση.
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Η επιλογή της κατάλληλης Σ.Α.Δ εξαρτάται από τη προέλυση του δεδομένου και
διαφοροποιείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Πίνακα 3 (Πίνακας 3.2
του ΚΑΝ.ΕΠΕ).
Πίνακας 3: Στάθμη αξιοπιστίας γεωμετρικών δεδομένων σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων,
2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

Στο Πίνακα 3 θα πρέπει να αναφέρουμε ορισμένες παρατηρήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ:
1) Διατίθενται πλήρη σχέδια της αρχικής μελέτης για τη κατασκευή ή σχέδια που
ταυτίζονται με το πως κατασκευάστηκε το κτίριο. Επίσης, στη διερεύνηση που
πραγματοποίησε ο μηχανικός, έκανε δειγματοληπτική επαλήθευση της εφαρμογής των
σχεδίων και συμπέρανε ότι η αρχική μελέτη έχει πλήρως εφαρμοστεί. Όσον αφορά την
όπλιση, η δειγματοληπτική επαλήθευση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την αποκάλυψη
του οπλισμού στο 10% των κατακόρυφων στοιχείων ανά όροφο και γενικότερα σε
τουλάχιστον ένα κατακόρυφο στοιχείο. Σε περίπτωση ομοιομορφίας, το ποσοστό αυτό
μπορεί να μειώνεται. Κατά τη διερεύνηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη
καταστροφικές μέθοδοι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την άμεση
διερεύνηση του οπλισμού με αποκαλύψεις (‘’χαντρώματα’’).
Ως πλήρη σχέδια της αρχικής μελέτης νοούνται:
• Για το είδος και τη γεωμετρία του φορέα θεμελίωσης και ανωδομής, τα
λεπτομερή σχέδια διαστάσεων του φορέα.
• Για το είδος και τη γεωμετρία των τοιχοπληρώσεων, καθώς και για τα ίδια βάρη
των επιστρώσεων, επενδύσεων κ.λπ., η πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη με
λεπτομέρειες επιστρώσεων, επενδύσεων κ.λπ.
• Για την όπλιση, τα αναπτύγματα οπλισμών ή κατασκευαστικές λεπτομέρειες
οπλισμών.
• Για κάθε ένα από τα επιμέρους δεδομένα της όπλισης (όπως η διάταξη
οπλισμού, η διάμετρος και το πλήθος των ράβδων, οι αγκυρώσεις, οι ενώσεις
και οι αναμονές, οι λεπτομέρειες και το κλείσιμο των συνδετήρων κ.λπ.), το
αντίστοιχο σχέδιο.
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2)

3)
4)
5)

6)

Τα ίδια απαιτούνται και στη περίπτωση που έχουν επέλθει πολύ περιορισμένες αλλαγές
στα αρχικά σχέδια της μελέτης.
Διατίθενται πλήρη σχέδια της αρχικής μελέτης. Κατά τη κατασκευή του έργου έγιναν
περιορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες εντοπίσθηκαν, αποτυπώθηκαν πλήρως και
ενημερώθηκαν τα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης με αξιόπιστο τρόπο. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι σημειώσεις της παραγράφου 1.
Ανεξάρτητα αν η αρχική μελέτη έχει εφαρμοστεί (παράγραφος 1) ή όχι (παράγραφος
2), θα ισχύσουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο.
Πρακτικώς δεν διατίθενται σχέδια της αρχικής μελέτης, οπότε τα δεδομένα προκύπτουν
από διερεύνηση – αποτύπωση.
Το δεδομένο προέκυψε με έμμεσο αλλά επαρκώς αξιόπιστο τρόπο (όπως είναι η
περίπτωση ομοιομορφίας, συμμετρίας, διαστάσεις θεμελίων που δίνουν οριακή
ικανότητα και με τη προυπόθεση ότι δεν έχει παρατηρηθεί αστοχία στη θεμελίωση
ή/και στο έδαφος κ.λπ.). Η επιλογή ανεκτής Σ.Α.Δ ή ικανοποιητικής εναπόκειται στη
κρίση του μηχανικού, ο οποίος θα πρέπει να τεκμηριώσει καταλλήλως την επιλογή του.
Επιτρέπεται η εφαρμογή της στις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο ΚΑΝ.ΕΠΕ. Η
επιλογή ανεκτής Σ.Α.Δ ή ικανοποιητικής εναπόκειται στη κρίση του μηχανικού, ο
οποίος θα πρέπει να τεκμηριώσει καταλλήλως την επιλογή του.

2.5 Ανίσωση ασφαλείας
Η ανίσωση ασφαλείας που εφαρμόζεται κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό
υφιστάμενων κτιρίων, έχει την ίδια γενική μορφή που προβλέπεται στους Ευρωκώδικες (ΕΚ):

Sd  Rd

(4)

Με Sd =  Sd  S ( Sk   f )
Όπου:
•
•

Sd -> οι τιμές σχεδιασμού (και επανελέγχου) των εντατικών ή παραμορφωσιακών
μεγεθών που προκαλούνται από τις δράσεις
Sk -> οι αντιπροσωπευτικές τιμές των βασικών και τυχηματικών δράσεων, για τις
οποίες υπάρχει ορισμένη πιθανότητα υπερβάσεως σε 50 έτη
 1   Rk 
 R

  Rd    m 

και Rd = 
Όπου:
•
•
•

•

Rd -> οι τιμές σχεδιασμού (και επανελέγχου) των διαθέσιμων αντίστοιχων αντιδράσεων
(εντατικών ή παραμορφωσιακών μεγεθών)
Rk -> οι αντιπροσωπευτικές τιμές των ιδιοτήτων των υλικών που διαμορφώνουν τις
αντιστάσεις και έχουν ορισμένη πιθανότητα υποσκελίσεως.
γf, γm -> επιμέρους συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις και τις ιδιότητες των
υλικών, με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες δυσμενείς αποκλίσεις των
αντίστοιχων μεταβλητών από τις αντιπροσωπευτικές τιμές
γSd, γRd -> επιμέρους συντελεστές ασφαλείας με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι
αυξημένες αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων, μέσω των οποίων εκτιμώνται οι
συνέπειες των δράσεων και οι κάθε είδους αντιστάσεις.
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Η ανίσωση ασφαλείας στοχεύει να αποδείξει ότι το επιβαλλόμενο κρίσιμο μέγεθος (εντατικό
ή και παραμορφωσιακό) είναι αξιόπιστα μικρότερο από την αντίστοιχη διαθέσιμη ικανότητα.

2.6 Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας
Στην ανίσωση ασφαλείας περιγράψαμε ορισμένους συντελεστές ασφαλείας για τα
προσομοιώματα, τις δράσεις και τις ιδιότητες των υλικών. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι
υπολογιστικές αρχές του ΚΑΝ.ΕΠΕ για τους παραπάνω συντελεστές ασφαλείας.
2.6.1

Για τα προσομοιώματα

Για τα προσομοιώματα ανάλυσης και συμπεριφοράς, καθώς και για τους ελέγχους
χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας γSd και γRd, για να ληφθούν υπόψη οι
αυξημένες αβεβαιότητες που τα συνοδεύουν. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
•

•

•

Όταν το σύνολο σχεδόν των σεισμικών δράσεων (ποσοστό μεγαλύτερο από 75%)
αναλαμβάνεται κυρίως από νέους, ικανούς και επαρκείς φορείς, θα θεωρείται γενικώς
γSd = 1,00.
Όταν οι σεισμικές δράσεις αναλαμβάνονται και από το υφιστάμενο δόμημα (ή μόνον
από αυτό) και δεν γίνονται παραμετρικές διερευνήσεις και έλεγχοι (ώστε να εκτιμηθεί
η ενδεχόμενη ευαισθησία έναντι μεταβαλλόμενων τιμών ορισμένων παραγόντων), οι
τιμές γSd που θα χρησιμοποιούνται θα εξαρτώνται από τη σοβαρότητα (την ένταση) και
την έκταση των βλαβών ή/και των επεμβάσεων.
Στη περίπτωση που δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του Πίνακα 4 (Πίνακας 4.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ).
Πίνακας 4: Τιμές του συντελεστή γSd σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η
αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

2.6.2

Για τις δράσεις (οριακές καταστάσεις αστοχίας)

Για τις μεταβλητές δράσεις χρησιμοποιούνται οι συντελεστές γf και ψi των Κανονισμών.
Για τις μόνιμες δράσεις, ανάλογα τη στάθμη αξιοπιστίας των γεωμετρικών δεδομένων, οι
τιμές γg θα λαμβάνονται ως εξής:
Α) Για τους βασικούς συνδυασμούς και για δυσμενείς επιρροές της δράσεως:
•
•

γg = 1,35 για ικανοποιητική Σ.Α.Δ
γg = 1,50 ή 1,20 για ανεκτή ή υψηλή Σ.Α.Δ

Β) Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνδυασμών και επιρροών της δράσεως:
•
•

γg = 1,10 για ικανοποιητική Σ.Α.Δ
γg = 1,20 ή 1,00 για ανεκτή ή υψηλή Σ.Α.Δ
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Όσον αφορά τα νέα στοιχεία, τις νέες κατασκευές κ.λπ., χρησιμοποιούνται γενικώς οι
καθιερωμένες τιμές γg.
2.6.3

Για τις ιδιότητες των υλικών (οριακές καταστάσεις αστοχίας)

Οι ιδιότητες των υλικών είναι από τους βασικότερους παράγοντες μιας μελέτης αποτίμησης.
Για να ληφθούν υπόψη τυχόν αβεβαιότητες χρησιμοποιούνται συντελεστές ασφαλείας στις
ιδιότητές τους. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ, μέσω του Πίνακα του παραρτήματος 4.1, καθοδηγεί το μηχανικό
στην επιλογή του κατάλληλου συντελεστή ανάλογα το είδος του ελέγχου (όροι δυνάμεων ή
παραμόρφωσης), τη χρήση ή μη κανονισμών και την ιδιότητα του υλικού (υφιστάμενο ή
προστιθέμενο).
Πίνακας 5: Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας στις ιδιότητες των υλικών (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η
αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

Στο Πίνακα 5 θα πρέπει να αναφέρουμε ορισμένες παρατηρήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
1) Ο πίνακας, γενικά, ισχύει και για τις γραμμικές και για τις μη γραμμικές μεθόδους
ανάλυσης.
2) Έλεγχοι σε όρους δυνάμεων γίνονται κυρίως στις γραμμικές μεθόδους ανάλυσης, αλλά
και στις μη γραμμικές για στοιχεία με οιωνεί – ψαθυρή συμπεριφορά (μθ ή
μd < 2,0 ή μ1/r < 3,0) ή για ενδεχόμενους ψαθυρούς μηχανισμούς αστοχίας (π.χ λόγω
διάτμησης) ή για στοιχεία υπογείων, θεμελίων κ.λπ. Αυτό ισχύει και για τους ελέγχους
καμπτικής αντοχής με τη μέθοδο q που είναι μέθοδος ελέγχου δυνάμεων.
3) Έλεγχοι σε όρους παραμορφώσεων γίνονται κυρίως στις μη – γραμμικές μεθόδους
ανάλυσης και για στοιχεία με οιωνεί – πλάστιμη συμπεριφορά ή για πλάστιμους
μηχανισμούς αστοχίας. Αυτό αφορά και τους ελέγχους καμπτικής αντοχής με τη μέθοδο
m, που είναι μέθοδος (έμμεσου) ελέγχου παραμορφώσεων, αν και οι έλεγχοι γίνονται
σε όρους Μ, Ν.
4) Οι γ’m διαμορφώνονται για μεν τα υφιστάμενα υλικά αναλόγως της στάθμης
αξιοπιστίας δεδομένων, για δε τα προστιθέμενα υλικά αναλόγως της διατομής και της
προσπελασιμότητας της θέσης επέμβασης.
5)  = μέση τιμή, Χk = χαρακτηριστική τιμή, s = τυπική απόκλιση.
6) Σε ορισμένες περιπτώσεις (κεφάλαιο 9, ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017), ο έλεγχος σε όρους δυνάμεων
γίνεται με τις μέσες τιμές, όπως γίνεται σε όρους παραμορφώσεων.
Στη συνέχεια, είναι ενδιαφέρον να αναλύσουμε ανά κατηγορία υλικού (υφιστάμενο ή
προστιθέμενο) ορισμένα στοιχεία για τους συντελεστές ασφαλείας και τις στάθμες αξιοπιστίας
δεδομένων παρατηρώντας και το Πίνακα 5.
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•

Υφιστάμενα υλικά

Όταν η αντιπροσωπευτική τιμή είναι ίση με τη μέση μείον μια τυπική απόκλιση, ισχύουν τα
εξής:
Α) για ικανοποιητική Σ.Α.Δ, οι τιμές γm θα λαμβάνονται γc = 1,30 και γs = 1,15.
Β) για ανεκτή Σ.Α.Δ, οι τιμές γm θα λαμβάνονται αυξημένες σε σχέση με αυτές που
προβλέπονται για την ικανοποιητική στάθμη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακριβέστερων
στοιχείων, γc = 1,45 και γs = 1,25.
Γ) για υψηλή Σ.Α.Δ, οι τιμές γm θα λαμβάνονται μειωμένες σε σχέση με αυτές που
προβλέπονται για την ικανοποιητική στάθμη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακριβέστερων
στοιχείων, γc = 1,15 και γs = 1,05.
Δ) στη περίπτωση που οι τοιχοπληρώσεις ληφθούν υπόψη στην αποτίμηση ή τον
ανασχεδιασμό, τότε οι τιμές γm θα διαμορφώνονται αναλόγως τη Σ.Α.Δ. Ειδικότερα, για
ικανοποιητική Σ.Α.Δ γm = 1,50, ενώ για ανεκτή και υψηλή Σ.Α.Δ γm = 1,70 και γm = 1,30
αντίστοιχα.
•

Προστιθέμενα υλικά

Όταν η αντιπροσωπευτική τιμή είναι ίση με τη χαρακτηριστική, ισχύουν τα εξής:
Α) Νέα υλικά τα οποία καλύπτονται από ισχύοντες κανονισμούς.
Για το σκυρόδεμα και το χάλυβα σιδηροπλισμών χρησιμοποιούνται επιμέρους συντελεστές
γ’m, γενικώς μεγαλύτεροι των καθιερωμένων, ώστε να καλυφθούν τυχόν αβεβαιότητες σχετικές
με:
i)
ii)

Την ποικιλία των τεχνικών επεμβάσεως και τη μικρή ενδεχομένως διατομή των
προστιθέμενων νέων υλικών, και
Τη δυσκολία προσπελασιμότητας (και ελέγχου) και ως αποτέλεσμα αυτής, την
ενδεχόμενη απόκλιση ομοιομορφίας και ποιότητας.

Σε περίπτωση που δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ προτείνει την εφαρμογή
των τιμών του Πίνακα 6 (Πίνακας Σ4.3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ).
Πίνακας 6: Τιμές του λόγου γ'm/γm για προστιθέμενα συμβατικά υλικά (σκυρόδεμα ή χάλυβας, κατά τους
Κανονισμούς Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Χάλυβα), (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος
2017)

Β) Νέα υλικά τα οποία δεν καλύπτονται από ισχύοντες κανονισμούς.
Τέτοια υλικά επεμβάσεων είναι για παράδειγμα τα τσιμεντοκονιάματα (περιλαμβανομένου του
εκτοξευόμενου και του ινοπλισμένου), τα ινοπλισμένα πολυμερή, τα ελάσματα, υφάσματα,
φύλλα, οι κόλλες κ.λπ. Για τη διαμόρφωση των τιμών των συντελεστών ασφαλείας σε αυτά τα
υλικά θα λαμβάνεται υπόψη η διαθέσιμη πείρα από τη χρήση αυτών, καθώς και οι πρόσθετες
αβεβαιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω για συνήθη υλικά.
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Γ) Νέες τοιχοπληρώσεις
Για νέες άοπλες έως και με διάσπαρτον οπλισμό ή ελαφρούς μανδύες, ισχύουν οι τιμές γm κατά
τον οικείο κανονισμό.
Όσον αφορά τον υπολογισμό των αντιστάσεων, όταν χρησιμοποιείται η μέση τιμή της
ιδιότητας των υλικών, ο συντελεστής γm είναι περίπου ίσος με τη μονάδα και αυξάνεται
καταλλήλως προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν αβεβαιότητες σχετικές με τις γεωμετρικές
διαστάσεις (υφιστάμενα) ή και δυσχέρειες στην επιτόπου επίτευξη και στον έλεγχο των
αντοχών (προστιθέμενα).
Αναλυτικότερα, στα υφιστάμενα υλικά για την ικανοποιητική Σ.Α.Δ και αν η τυπική απόκλιση
των επιμέρους τιμών είναι σχετικά μικρή, μπορεί να ληφθεί γm = 1,00. Στη πράξη, όμως, ο
ΚΑΝ.ΕΠΕ συνιστά τη χρήση του γm = 1,10. Για υψηλή και ανεκτή Σ.Α.Δ, μπορεί να ληφθεί
γm = 1,00 και γm = 1,20, αντίστοιχα.
Τέλος, στα προστιθέμενα υλικά, μπορεί να ληφθεί γm = 1,15 για κανονική (συνήθη) διατομή
και προσπελασιμότητα ή γm = 1,25 για μειωμένη διατομή ή προσπελασιμότητα, ανεξαρτήτως
του αν τα υλικά καλύπτονται ή όχι από Κανονισμούς.

2.7 Μέθοδοι Ανάλυσης – Pushover
Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα είναι οι εξής:
•
•
•
•

Ελαστική στατική
Ελαστική δυναμική
Ανελαστική στατική (Pushover)
Ανελαστική δυναμική

Οι ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης αναφέρονται σε γραμμική σχέση έντασης – παραμόρφωσης
για τα δομικά στοιχεία της κατασκευής και τροποποιούν κατάλληλα τις μετακινήσεις και τα
κριτήρια επιτελεστικότητας ώστε να λαμβάνεται υπόψιν η πιθανή εκδήλωση μη γραμμικής
συμπεριφοράς για το σεισμό σχεδιασμού. Η ελαστική στατική ανάλυση αντιστοιχεί στην
απλοποιημένη φασματική μέθοδο και η ελαστική δυναμική ανάλυση στη δυναμική φασματική
μέθοδο των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών (Σπυράκος, 2004).
Η ανελαστική δυναμική ανάλυση (ανάλυση χρονοϊστορίας) θεωρείται η πιο πλήρης και
ρεαλιστική μέθοδος ανάλυσης για ένα δόμημα, αλλά απαιτεί κριτική ικανότητα και εμπειρία
από το μηχανικό που διενεργεί τον έλεγχο αποτίμησης και ανασχεδιασμού της υφιστάμενης
κατασκευής, καθώς και αξιόπιστη γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών. Για
τους λόγους αυτούς δεν θεωρείται πρακτική για γενική χρήση. Όσον αφορά την ανελαστική
στατική μέθοδο (Pushover),τείνει να καθιερωθεί ως η κατεξοχήν χρησιμοποιούμενη σε
περιπτώσεις αποτίμησης και ανασχεδιασμού. Χρησιμοποιεί μια σειρά από διαδοχικές
ελαστικές αναλύσεις για να προσεγγίσει την ελαστοπλαστική συμπεριφορά της κατασκευής.
Κάθε ελαστική ανάλυση αποτελεί ξεχωριστό υπολογιστικό βήμα. Τα αποτελέσματα κάθε
βήματος προστίθενται στα αποτελέσματα του προηγούμενου έτσι ώστε να προσεγγιστεί το
συνολικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης (V) – μετακίνησης στη κορυφή της κατασκευής (δ) η
οποία ονομάζεται καμπύλη ικανότητας. Μετά από κάθε ανάλυση το αναλυτικό προσομοίωμα
τροποποιείται (δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων) ώστε να ληφθεί υπόψιν η πραγματική
εντατική κατάσταση (ανακατανομή έντασης) και η μείωση της δυσκαμψίας των στοιχείων που
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έχουν διαρρεύσει. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μια νέα κατανομή μονοτονικά αυξημένων
πλευρικών φορτίων και η ελαστική ανάλυση επαναλαμβάνεται μέχρι να διαρρεύσει μια νέα
ομάδα δομικών στοιχείων. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου η κατασκευή γίνει
ασταθής ή η συνολική μετακίνηση της κατασκευής γίνει ίση με μια προκαθορισμένη οριακή
τιμή (Σπυράκος, 2004). Οι παραμορφώσεις που προκύπτουν μετά από κάθε ανάλυση
συγκρίνονται με τα όρια που θέτουν οι στάθμες επιτελεστικότητας.
Οι στόχοι της μεθόδου είναι:
•

Η δημιουργία της καμπύλης αντίστασης της κατασκευής, η οποία εκφράζει τη μηγραμμική σχέση μεταξύ του επιβαλλόμενου οριζόντιου φορτίου και της μετατόπισης
κορυφής. Η καμπύλη αυτή αποτελεί τη βάση για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους
ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας.

•

Η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς υπεραντοχής στο κτίριο (λόγος αu/α1).

•

Η εποπτεία της συμπεριφοράς των στοιχείων της κατασκευής ως προς τη σειρά και τα
σημεία δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων. Με αυτό το τρόπο αποτυπώνεται η
κατανομή των ζημιών στη κατασκευή και γίνεται κατανοητός ο μηχανισμός
απορρόφησης της ενέργειας καθώς και ο έλεγχος των επί μέρους σχεδιαστικών
απαιτήσεων, όπως η δημιουργία ισχυρού υποστυλώματος έναντι ασθενής δοκού.

Η μέθοδος Pushover προτείνεται έναντι των ελαστικών μεθόδων ανάλυσης καθώς έχει
ορισμένα πλεονεκτήματα τα οποία την ισχυροποιούν και είναι τα εξής:
•

Σαν μέθοδος είναι πιο ακριβής διότι εκτός από την δυσκαμψία των μελών χρησιμοποιεί
και την αντοχή τους. Επίσης, καθιστά δυνατό τον έλεγχο της δυνατότητας
παραμόρφωσης όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση π.χ τη περίσφιξη και τη
λεπτομέρεια όπλισης.

•

Εξασφαλίζει οπτικά την κατανομή των βλαβών στο φορέα.

•

Απαλλάσσει από ικανοτικά προσομοιώματα.

•

Μπορεί ο υπεύθυνος μηχανικός να ελέγξει ταυτόχρονα την επάρκεια του φορέα για
πολλές διαφορετικές στάθμες επιτελεστικότητας.

•

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ανεπάρκεια του μέλους και καθοδηγεί προς την
ενίσχυση του μέλους είτε με αύξηση της αντοχής είτε με αύξηση της πλαστιμότητας ή
με συνδυασμό τους. (LH Λογισμική, 2013)
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Κεφάλαιο 3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Σε παγκόσμιο επίπεδο ένας μεγάλος αριθμός κατασκευών, με ή χωρίς βλάβες, πλησιάζουν τη
συμβατική διάρκεια ζωής τους με αποτέλεσμα να χρειάζονται έλεγχο και ενδεχομένως
επέμβαση για αποκατάσταση της στατικής τους επάρκειας. Ένας άλλος παράγοντας που
προϋποθέτει τον έλεγχο της κατασκευής είναι η αλλαγή χρήσης της καθώς και η αύξηση της
σεισμικής απαίτησης που επιβάλλεται από τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς. Ιδιαίτερα
στην Ελλάδα που είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμική δραστηριότητα και πολλά παλιά
υφιστάμενα κτίρια ο έλεγχος στατικής επάρκειας και η πιθανή επέμβαση είναι πιο επίκαιρα
από ποτέ.
Αρχικά ο μελετητής θα πρέπει να αποφασίσει ποια ενέργεια είναι κατάλληλη για το κτίριο που
μελετά. Διότι οι πιθανές ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε ένα υφιστάμενο κτίριο με ή χωρίς
βλάβες είναι οι εξής:
•
•
•

Επισκευή των βλαβών
Ενίσχυση των μελών και όλης της κατασκευής
Κατεδάφιση και ανακατασκευή

Η τελική απόφαση είναι μια συνάρτηση του κόστους της κάθε λύσης, της γνώμης του Κύριου
του έργου και φυσικά της γνώσης του εκάστοτε μελετητή.
Σε ένα κτίριο που χρειάζεται επέμβαση ο μελετητής έχει μια πληθώρα στοιχείων να εξετάσει
πριν λάβει τη τελική απόφαση για επέμβαση τα οποία είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.

Αποτίμηση της αντοχής των υφιστάμενων υλικών με τους ελέγχους που
προαναφέρθηκαν
Ρύθμιση στάθμης επιτελεστικότητας και θέσπιση στόχων συμπεριφοράς - μετακίνησης
Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υφιστάμενου κτιρίου με χρήση της
ανελαστικής στατικής ανάλυσης Pushover
Διερεύνηση αστοχίας μελών και δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων
Επιλογή των χαρακτηριστικών των νέων υλικών
Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου επέμβασης για κάθε μέλος
Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υφιστάμενου κτιρίου με τις επεμβάσεις
Αξιολόγηση και σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικών μεθόδων επέμβασης και
χρήση της καταλληλότερης με γνώμονα τόσο την ασφάλεια της κατασκευής όσο και
την οικονομία του έργου

Στρατηγικές επέμβασης

Για να μειωθεί η σεισμική διακινδύνευση μπορούν να εφαρμοστούν στρατηγικές

τεχνικής φύσης
διαχειριστικής φύσης

Οι στρατηγικές τεχνικής φύσης στοχεύουν στη μεταβολή των βασικών παραμέτρων τόσο της
σεισμικής απαίτησης όσο και της συμπεριφοράς του κτιρίου για το σεισμό σχεδιασμού. Αυτές
μπορεί να είναι:
•
•

Αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας του κτιρίου
Αύξηση της ικανότητας παραμόρφωσης
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•

Μείωση της σεισμικής απαίτησης

Διεθνώς έχει επικρατήσει η φιλοσοφία επιλογής των επεμβάσεων με βασικό κριτήριο το
περιορισμό των βλαβών που υφίστανται τα πρωτεύοντα καθώς και τα δευτερεύοντα μέλη της
κατασκευής σε ανεκτά επίπεδα για τη δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας. Ως πρωτεύοντα
ορίζονται τα στοιχεία και οι φορείς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντοχή του κτιρίου
έναντι κατάρρευσης υπό σεισμική δράση.
Οι στρατηγικές διαχειριστικής φύσης περιλαμβάνουν θέματα όπως:
•

Πιθανή αλλαγή χρήσης του κτιρίου ώστε να είναι αποδεκτή η σεισμική διακινδύνευσή
του χωρίς επεμβάσεις

•

Προοδευτική εφαρμογή των επεμβάσεων σε μεγάλης διάρκειας χρονικό περιθώριο ή
λήψη προσωρινών μέτρων ενίσχυσης έως ότου αντικατασταθεί η κατασκευή

•

Να υλοποιηθούν οι επεμβάσεις ενώ το κτίριο παραμένει σε χρήση ή να εκκενωθεί το
κτίριο έως ότου γίνουν οι εργασίες ενίσχυσης

•

Να κατεδαφιστεί το κτίριο και να αντικατασταθεί από άλλο

•

Απόφαση τέλεσης επεμβάσεων στο εξωτερικό του κτιρίου ώστε να μειωθούν οι
αρνητικές επιπτώσεις στους ενοίκους του κτιρίου ή τέλεση επεμβάσεων στο εσωτερικό
του κτιρίου ώστε να μην τροποποιηθεί η εξωτερική όψη του κτιρίου.

Γενικότερα αν και οι στρατηγικές διαχειριστικής φύσης δεν έχουν να κάνουν τόσο με
υπολογιστικά ζητήματα εν τέλει μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικοί παράμετροι τόσο
στην εφαρμοσιμότητα όσο και στο κόστος της προτεινόμενης τεχνικής στρατηγικής των
επεμβάσεων. (Σπυράκος, 2004)

3.2

Συστήματα επεμβάσεων

Το σύστημα των επεμβάσεων είναι η μέθοδος επεμβάσεων που έχει επιλεγεί και
χρησιμοποιείται για την επίτευξη της στρατηγικής που έχει αποφασιστεί. Μια κατασκευή για
να μπορέσει να έχει αξιόπιστη σεισμική συμπεριφορά πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες σύστημα
ανάληψης των σεισμικών φορτίων, το οποίο να μπορεί να περιορίζει τις μετακινήσεις σε
αποδεκτά όρια που εξαρτώνται από την αντίστοιχη στάθμη επιτελεστικότητας. Οι κύριοι
παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητα του συστήματος ανάληψης σεισμικών φορτίων
είναι:
•
•
•

Η μάζα, η δυσκαμψία, η απόσβεση και η διαμόρφωση του φέροντος και μη φέροντος
οργανισμού
Η ικανότητα παραμόρφωσης του φέροντος και μη φέροντος οργανισμού
Η ενέργεια και το είδος της σεισμικής διέγερσης στην οποία υποβάλλεται η
κατασκευή(Σπυράκος, 2004)
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Διακρίνουμε τέσσερις στρατηγικές αντισεισμικής ενίσχυσης ανάλογα με τη σεισμική
συμπεριφορά της κατασκευής που θέλουμε να έχουμε:
•
•
•
•

Αύξηση της δυσκαμψίας και της αντοχής της κατασκευής με ενίσχυση υφιστάμενων
μελών ή με προσθήκη νέων στοιχείων στη κατασκευή
Αύξηση της ικανότητας παραμόρφωσης της κατασκευής και της ικανότητας
απορρόφησης ενέργειας με ενίσχυση υφιστάμενων μελών
Μείωση της σεισμικής απαίτησης του δομήματος με προσθήκη για παράδειγμα
σεισμικής μόνωσης
Τοπικές επεμβάσεις στο φορέα

Γενικότερα, όπως είδαμε, υπάρχουν δύο ενναλακτικές λύσεις για την επέμβαση σε έναν φορέα:
•
•

Τοπικές επεμβάσεις σε μεμονωμένα μέλη του δομήματος που παρουσίασαν βλάβες
Συνολική ενίσχυση του κτιρίου (παράγραφος 3.2.2)
(Σπυράκος, 2004)

3.2.1

Τοπικές επεμβάσεις σε μεμονωμένα μέλη

Οι τοπικές επεμβάσεις εφαρμόζονται σε φορείς που μπορεί μεν να διαθέτουν τα βασικά
στοιχεία ενός επαρκούς συστήματος ανάληψης σεισμικών φορτίων αλλά στερούνται
ορισμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών που είναι απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση του
συστήματος και την εξασφάλιση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Αυτές οι κατασκευές μπορεί
να εμφανίζουν ικανότητα μετακίνησης που ικανοποιεί τη σεισμική απαίτηση αλλά πριν
εμφανίσουν τη στοχευόμενη μετακίνηση παρατηρούνται τοπικές αστοχίες σε διάφορα μέλη
της. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που στερούνται αυτές οι κατασκευές μπορεί να είναι:
•
•

Ανεπαρκές μήκος έδρασης στις θέσεις των στηρίξεων προκατασκευασμένων στοιχείων
Ανεπαρκής αγκύρωση ή σύνδεση των στοιχείων του φέροντος οργανισμού τόσο μεταξύ
τους όσο και με τα στοιχεία του μη φέροντος οργανισμού

Οι τοπικές επεμβάσεις για τη διόρθωση αυτών των κατασκευαστικών ατελειών θα επέτρεπε
στη κατασκευή να συμπεριφερθεί με τον επιθυμητό τρόπο. (Σπυράκος, 2004)

3.2.2

Συνολική ενίσχυση του κτιρίου

Η συνολική ενίσχυση της κατασκευής είναι η μόνη λύση όταν εμφανίζονται βλάβες σε πολλά
μέλη της κατασκευής διότι θα πρέπει να αλλάξουν τα συνολικά χαρακτηριστικά της για να
επέλθει βελτίωση. Ανάλογα με το στόχο που έχει τεθεί για τη συμπεριφορά της κατασκευής
μετά την επέμβαση καταλήγουμε σε συγκεκριμένες μορφές επέμβασης:
Α) Κατασκευή τοιχωμάτων εντός των πλαισίων του φέροντα οργανισμού της κατασκευής.
Η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας και της αντοχής της
κατασκευής
Β) Κατασκευή δικτυωτών συστημάτων εντός των πλαισίων του φέροντα οργανισμού της
κατασκευής. Η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα τη μέτρια αύξηση της αντοχής και κυρίως την
αύξηση της δυσκαμψίας και της πλαστιμότητας του δομήματος.
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Σχήμα 3-1: Κατασκευή τοιχωμάτων και δικτυωτών συνδέσμων εντός πλαισίων του φέροντα
οργανισμού (Δρίτσος, 2003)

Γ) Κατασκευή τοιχωμάτων – πτερυγίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνέχεια των ήδη
υφιστάμενων υποστυλωμάτων της κατασκευής. Η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα τη μέτρια
αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας και τη βελτίωση της πλαστιμότητας της κατασκευής.
Δ) Προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων στη κατασκευή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη
μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας, της αντοχής και της πλαστιμότητας της κατασκευής.
Ε) Επιλεκτική ενίσχυση αδύναμων στοιχείων του φορέα με στόχο την αποφυγή πρόωρων
αστοχιών και την αύξηση της πλαστιμότητας της κατασκευής. Τέτοιες ενισχύσεις μπορεί να
είναι η κατασκευή μανδύα από ινοπλισμένα πολυμερή ή από χαλύβδινα στοιχεία σε
κατακόρυφα μέλη. Σε περίπτωση που χρειάζεται και μικρή αύξηση της αντοχής
κατασκευάζονται μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα.
ΣΤ) Ενσωμάτωση στη κατασκευή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας, ιξώδους ή
υστερητικής συμπεριφοράς που έχει ως στόχο τη μείωση της εισαγόμενης σεισμικής έντασης
της κατασκευής. (Δρίτσος, 2003)
Γενικότερα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πληθώρα στρατηγικών ενίσχυσης που έχει να κάνει
είτε με την αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας είτε με την αύξηση της ικανότητας της
κατασκευής για μεγάλες ανελαστικές παραμορφώσεις είτε με τη μείωση της εισαγόμενης
σεισμικής δράσης. Στο Σχήμα 3-2 παρουσιάζονται ποιοτικά διαγράμματα
Τέμνουσας βάσης – Μετακίνησης που αναφέρονται στην υφιστάμενη κατάσταση και στη
κατάσταση της υπό ενίσχυση κατασκευής.
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Σχήμα 3-2: Ποιοτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης - μετακίνησης για κάθε στρατηγική
ενίσχυσης (Δρίτσος, 2003)

Η καμπύλη (s) υποδηλώνει το όριο ανάμεσα στην ασφαλή και την ανασφαλή επιλογή της λύσης
ενίσχυσης. Δηλαδή μια κατασκευή θεωρείται ασφαλής όταν η καμπύλη που αναφέρεται στη
συμπεριφορά της βρίσκεται στη περιοχή πάνω από τη καμπύλη (s). Σε διαφορετική περίπτωση
απαιτείται ενίσχυση. (Δρίτσος, 2003)

3.3

Ανάλυση μεθόδων συνολικής ενίσχυσης κτιρίου

Στη συνέχεια θα αναλυθεί κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνολική ενίσχυση ενός
δομήματος. Οι μέθοδοι που θα αναλυθούν είναι:
•
•
•
•
•
•

Κατασκευή τοιχωμάτων εντός των πλαισίων
Κατασκευή δικτυωτών συστημάτων εντός των πλαισίων
Κατασκευή τοιχωμάτων – πτερυγίων
Προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων
Ενσωμάτωση στη κατασκευή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας
Επιλεκτική ενίσχυση αδύναμων στοιχείων όπου θα μελετήσουμε τη χρήση μανδύα σε
στοιχεία του κτιρίου και τη χρήση σύνθετων υλικών

Επισημαίνεται ότι η προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων και η ενσωμάτωση συστημάτων
απορρόφησης ενέργειας δεν θα αναλυθούν παρακάτω διότι δεν αποτελούν συνήθεις μεθόδους
ενίσχυσης καθώς μεταβάλλουν εξ’ ολοκλήρου το στατικό σύστημα του κτιρίου και
χρησιμοποιούνται μόνο όταν χρειάζεται εκτεταμένη ενίσχυση του δομήματος. (Δρίτσος, 2003)
3.3.1

Κατασκευή τοιχωμάτων εντός πλαισίων

Η κατασκευή τοιχωμάτων εντός πλαισίων του φέροντα οργανισμού της κατασκευής έχει ως
αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας και της αντοχής της κατασκευής. Η μέθοδος
εφαρμόζεται και στη περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων σχεδιασμού που έχουν να κάνουν με τη
μόρφωση του φορέα και πιο συγκεκριμένα με την έντονη ασσυμετρία κατανομής δυσκαμψίας
ή αντοχής καθ’ ύψος ή με την εκκεντρότητα δυσκαμψίας σε κάτοψη.
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Τα είδη των τοιχωμάτων που χρησιμοποιούνται είναι:
•
•
•

Τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (έγχυτο ή εκτοξευόμενο)
Προκατασκευασμένα τοιχώματα (panels)
Τοιχοποιία από συμπαγείς οπτόπλινθους ή τσιμεντόπλινθους.
(Δρίτσος, 2003)

Στη συνέχεια μελετώνται οι δυο πρώτες τεχνικές. Η τρίτη τεχνική δεν χρησιμοποιείται συχνά
στις κατασκευές που χρειάζονται ενίσχυση, γι’ αυτό και δεν αναλύεται.
3.3.1.1

Τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα (έγχυτο ή εκτοξευόμενο)

Η μέθοδος έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας και της αντοχής της
κατασκευής. Σε περιπτώσεις που επιδιώκεται μια πιο πλάστιμη συμπεριφορά του δομήματος η
σύνδεση γίνεται μόνο στις δοκούς, δηλαδή στο άνω και κάτω άκρο του τοιχώματος, ενώ στα
πλάγια αφήνεται ένα κενό ανάμεσα στο τοίχωμα και στο υποστύλωμα. Επίσης σημαντικό είναι
η θεμελίωση των νέων τοιχωμάτων να συνδέεται με την υπάρχουσα θεμελίωση.
Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της μεθόδου είναι η εξασφάλιση της μεταφοράς των οριζόντιων
δράσεων στα νέα τοιχώματα. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί σε κάθε στάθμη ορόφου αν οι δοκοί
που συντρέχουν στο τοίχωμα, κατά την ισχυρή του διεύθυνση, έχουν τον απαιτούμενο διαμήκη
οπλισμό για τη μεταβίβαση των οριζόντιων δράσεων του ορόφου. Αν αυτός ο οπλισμός κριθεί
ανεπαρκής τότε πρέπει να γίνει προσθήκη νέων οριζόντιων στοιχείων σύνδεσης. Η μέθοδος
που ακολουθείται για να γίνει αυτό παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Κατασκευαστική μέθοδος: Στην αρχή αγκυρώνουμε νέες οριζόντιες διαμήκεις ράβδους στο
νέο τοίχωμα στις στάθμη κάθε ορόφου με διεύθυνση τον ισχυρό άξονα του τοιχώματος. Έπειτα
οι οπλισμοί αυτοί συγκολλούνται σε ισχυρές μεταλλικές πλάκες που έχουν αγκυρωθεί πάνω
στις δοκούς που συντρέχουν στο τοίχωμα και έχουν την ίδια διεύθυνση που προαναφέρθηκε.
Τέλος, οι οπλισμοί καλύπτονται με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αφού πρώτα η επιφάνεια της
δοκού εκτραχυνθεί και καθαριστεί. (Δρίτσος, 2003)
3.3.1.2
Προκατασκευασμένα τοιχώματα (panels)
Η τεχνική αυτή παρουσιάζει ορισμένα θετικά και ορισμένα αρνητικά σημεία. Στα θετικά
περιλαμβάνονται το μικρότερο κόστος και η πιο εύκολη τοποθέτησή τους, ενώ στα αρνητικά
περιλαμβάνονται η μικρότερη αύξηση αντοχής και δυσκαμψίας της κατασκευής σε σύγκριση
με τη προηγούμενη τεχνική. Τα τοιχώματα αυτά συνδέονται με τις δοκούς και τα
υποστυλώματα με τεχνικές αγκυρώσεις. Τα προκατασκευασμένα τοιχώματα μπορεί να είναι
είτε συμπαγή είτε τύπου ‘’σάντουϊτς’’.
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3.3.2

Κατασκευή δικτυωτών συστημάτων εντός των πλαισίων

Η τεχνική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μέτρια αύξηση της αντοχής και την αύξηση της
δυσκαμψίας και της πλαστιμότητας της κατασκευής. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται
είναι κυρίως μεταλλικά καθώς η δυνατότητα ανελαστικής παραμόρφωσης των μεταλλικών
στοιχείων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην απορρόφηση σεισμικής ενέργειας. Μερικά
συστήματα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά αυτά παρατηρούνται σπανίως στις
οικοδομές. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των μεταλλικών στοιχείων είναι το μικρό ίδιο βάρος, η
ταχύτητα κατασκευής και ότι δεν αποτελούν εμπόδιο στην ύπαρξη ανοιγμάτων στο κτίριο.
Ορισμένα κρίσιμα σημεία της μεθόδου είναι :
•
•

•

Η αξιολόγηση ανακατανομής της έντασης: Νέα εντατικά μεγέθη εντοπίζονται ιδιαίτερα
στα στοιχεία του περιβάλλοντος του πλαισίου.
Η ύπαρξη επαρκής αντοχής των κόμβων: Αυτό πρέπει να ικανοποιείται καθώς οι κόμβοι
είναι οι περιοχές αλληλεπίδρασης των παλαιών με τα νέα στοιχεία. Πιθανή ανεπάρκεια
απαιτεί τη τροποποίηση της κατασκευαστικής διάταξης της σύνδεσης των μεταλλικών
στοιχείων στο φέροντα οργανισμό της κατασκευής.
Έλεγχος λυγισμού στα μεταλλικά στοιχεία των δικτυωτών συστημάτων.

3.3.3

Κατασκευή τοιχωμάτων – πτερυγίων

Η τεχνική αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μέτρια αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας και τη
βελτίωση της πλαστιμότητας της κατασκευής. Αποτελεί οικονομικότερη μέθοδο ενίσχυσης
από τις υπόλοιπες. Τα τοιχώματα που κατασκευάζονται αποτελούν συνέχεια των υφιστάμενων
υποστυλωμάτων και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αντοχής τους. Η προσθήκη τοιχώματος
πρέπει να γίνει προς την επιδιωκόμενη διεύθυνση αύξησης της αντίστασης της κατασκευής.
Πολύ συχνά σε γωνιακά υποστυλώματα γίνεται προσθήκη τοιχωμάτων και προς τις δυο
διευθύνσεις. Η σύνδεση του τοιχώματος με το υφιστάμενο υποστύλωμα γίνεται με δυο
τρόπους:
•
•

Μονολιθική σύνδεση των υφιστάμενων υποστυλωμάτων με τα τοιχία
Σύνδεση των υφιστάμενων υποστυλωμάτων με τα τοιχώματα με χρήση βλήτρων

Κατασκευαστική μέθοδος για προσθήκη πλευρικών τοιχίων σε υποστύλωμα για κάθε
προαναφερθέν τρόπο:
•

Αρχικά αποκολλάται μέρος του παλιού σκυροδέματος του υφιστάμενου
υποστυλώματος ώστε να υπάρχει καλή συνάφεια μεταξύ παλιού και νέου στοιχείου.
Για την επίτευξη της μονολιθικής ενίσχυσης θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και
τα πλευρικά τοιχία κάτι που επιτυγχάνεται με αύξηση του πάχους και πλευρική
ενίσχυση.
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Σχήμα 3-3:Τοίχωμα με πτερύγια με τη χρήση μονολιθικής σύνδεσης (Κούλης, 2008)

•

Η σύνδεση των υπαρχόντων υποστυλωμάτων με τα πλευρικά τοιχία γίνεται με τη χρήση
βλήτρων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η τοποθέτηση των βλήτρων να γίνει μέσα στο
πυρήνα των δοκών και των υποστυλωμάτων ώστε να επιτευχθεί ισχυρή σύνδεση.
(Κούλης, 2008)

Σχήμα 3-4: Τοίχωμα με πτερύγια με τη χρήση βλήτρων για τη σύνδεση (Κούλης, 2008)

Η μέθοδος της κατασκευής τοιχωμάτων – πτερυγίων έχει κάποια σημεία που πρέπει να
προσεχθούν κατά την εφαρμογή της που είναι:
Α) Δεν εφαρμόζεται σε κτίρια που η απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων είναι μικρή. Αυτό
έχει να κάνει με την αποφυγή αστοχίας λόγω τέμνουσας των δοκαριών, καθώς τα πρόσθετα
πτερύγια μειώνουν αισθητά το καθαρό άνοιγμα των δοκαριών.
Β) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνδεση του υφιστάμενου υποστυλώματος με τα
πτερύγια ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση εκτός του επιπέδου τους. Πιο συγκεκριμένα
όσον αφορά στο πρώτο κατασκευαστικό τρόπο, που μελετήσαμε, τα πτερύγια τοποθετούνται
έκκεντρα στο υποστύλωμα με συνέπεια να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τρόπος αυτός στη
περίπτωση που η δοκός δεν είναι έκκεντρη. Επίσης στο πρώτο τρόπο πρέπει να τονιστεί ότι θα
υπάρχει και μια αύξηση του πάχους του υφιστάμενου υποστυλώματος της τάξης των πέντε
εκατοστών. Όσον αφορά το δεύτερο κατασκευαστικό τρόπο επειδή ουσιαστικά η σύνδεση που
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γίνεται ανάμεσα στα νέα και παλιά στοιχεία δεν είναι εντελώς μονολιθική θα πρέπει να ληφθεί
υπόψιν ότι η συμπεριφορά του υποστυλώματος μπορεί να διαφέρει σημαντικά από
οποιοδήποτε άλλο υποστύλωμα. Τέλος, θα πρέπει να προσεχθεί η ακρίβεια τοποθέτησης των
βλήτρων.
3.3.4

Ενίσχυση υποστυλωμάτων

Η αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων για την
συμπεριφορά του κτιρίου καθώς και μεμονωμένων μελών υπό σεισμικά και στατικά φορτία.
Όταν προκύπτει ότι τα μέλη παραλαμβάνουν φορτία μεγαλύτερα της αντοχής τους
δημιουργείται η ανάγκη ενίσχυσης αυτών. Οι μέθοδοι ενίσχυσης των υποστυλωμάτων είναι
δύο ειδών και έχουν να κάνουν με το αν γίνεται αύξηση της διατομής του υποστυλώματος ή
όχι. Όσον αφορά τη πρώτη κατηγορία η ενίσχυση γίνεται με τη κατασκευή μανδύα γύρω από
το υφιστάμενο στοιχείο με τη προσθήκη νέων στρώσεων σκυροδέματος και πρόσθετου
οπλισμού. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, αυτή γίνεται με ενεργό περίσφιξη του στοιχείου
διατηρώντας αμετάβλητες τις διαστάσεις του στοιχείου. (Σπυράκος, Αθήνα 2004)
3.3.4.1

Ενίσχυση υποστυλωμάτων με αύξηση της διατομής

Η τεχνική αυτή αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο ενίσχυσης υφιστάμενων υποστυλωμάτων που
παρουσιάζουν ανεπάρκεια στην αντοχή, τη δυσκαμψία και τη πλαστιμότητά τους. Βασικά
πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η αύξηση της δυσκαμψίας του στοιχείου και η μείωση της
λυγηρότητας με την αύξηση της διατομής, η αύξηση της πυροπροστασίας καθώς και η
αμετάβλητη αρχιτεκτονική όψη της ενισχυμένης κατασκευής. Ανάλογα με το είδος του
οπλισμένου σκυροδέματος που χρησιμοποιείται για τη κατασκευή του μανδύα στη πράξη
διακρίνονται ορισμένα είδη μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος:
1) Μανδύες από έγχυτο σκυρόδεμα: Αυτός ο τύπος σκυροδέματος χρησιμοποιείται όταν
ο μανδύας που θα κατασκευαστεί έχει πάχος μεγαλύτερο από 8cm. Σε αυτή τη
περίπτωση χρησιμοποιείται ξυλότυπος για τη σκυροδέτηση.
2) Μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα: Αυτός ο τύπος σκυροδέματος
χρησιμοποιείται όταν ο μανδύας που θα κατασκευαστεί έχει πάχος μικρότερο από
10cm. Αν και δεν απαιτείται ξυλότυπος χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση
της κατακόρυφης επιφάνειας του μανδύα. Γι’ αυτό συνίσταται η χρήση οδηγών. Στη
κατηγορία αυτή παίζει σημαντικό ρόλο η συστολή ξήρανσης η οποία θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί μέσω κατάλληλης συντήρησης όπως θα δούμε παρακάτω.
3) Μανδύες από σκυροτσιμεντόπηγμα: Το πιο βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής
είναι η εύκολη σκυροδέτηση ακόμα και υπό τη παρουσία πυκνών διαμήκων και
εγκάρσιων οπλισμών. Αρχικά τοποθετούνται τα αδρανή σε καλούπια και στη συνέχεια
ακολουθεί η πλήρωση των μεταξύ τους κενών με υγροποιημένο σκυρόδεμα υπό πίεση.
Τα αδρανή πρέπει να έχουν ελάχιστο μέγεθος κόκκων 10-15mm. Η συγκεκριμένη
τεχνική μειώνει σημαντικά το πρόβλημα της συστολής ξήρανσης καθώς, τα αδρανή
βρίσκονται ήδη σε επαφή περιορίζοντάς τη στο ελάχιστο. Παρά τα τόσα πλεονεκτήματά
της, η τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου
προσωπικού και του υψηλού κόστους.
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4) Μανδύες από ειδικά σκυροδέματα ή τσιμεντοκονιάματα: Αυτοί οι τύποι
σκυροδέματος χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μανδύα πολύ μικρού πάχους.
Μεγάλο μειονέκτημα της τεχνικής το υψηλό κόστος.
Ο μανδύας μπορεί να περιβάλλει όλη τη διατομή (κλειστός μανδύας) ή ένα τμήμα της (ανοικτός
μανδύας). Στο Σχήμα 3-5 και 3-6 παρατηρούμε ένα κλειστό μανδύα.

Σχήμα 3-6: Ενίσχυση υποστυλώματος με
χρήση κλειστού μανδύα (Σπυράκος, 2004)

Σχήμα 3-5: Ενίσχυση υποστυλώματος με
χρήση κλειστού μανδύα (Σπυράκος, 2004)

Στη 1η περίπτωση γίνεται κατασκευή του μανδύα σε εσωτερικό υποστύλωμα, ενώ στη 2η
περίπτωση σε περιμετρικό υποστύλωμα. Και στις δυο περιπτώσεις το συμβιβαστό των
παραμορφώσεων ικανοποιείται με ηλεκτροσυγκόλληση του νέου οπλισμού στο παλιό ή με τη
χρήση βλήτρων. Στα δυο Σχήματα παρατηρείται η χρήση βλήτρων. Αξίζει να τονιστεί ότι για
να εξασφαλιστεί η απόδοση της ενίσχυσης θα πρέπει να εκτραχυνθεί η επιφάνεια του
σκυροδέματος, ώστε να απομακρυνθεί η εξωτερική στρώση του τσιμεντοπολτού και να
αποκαλυφθούν τα αδρανή. Στη συνέχεια καθαρίζεται επιμελώς η εκτραχυμένη επιφάνεια με
αέρα υπό πίεση. Η εκτράχυνση πρέπει να έχει βάθος περίπου 6mm και να πρέπει να γίνει με
ειδικό μηχανικό εξοπλισμό. Τέλος, η επιφάνεια του παλιού σκυροδέματος θα πρέπει να
διαβρέχεται πριν τη σκυροδέτηση του μανδύα.
Στις περιπτώσεις που ο μανδύας δεν μπορεί να περιβάλλει περιμετρικά όλη τη διατομή
επιλέγεται η λύση του ανοικτού μανδύα. Στο Σχήμα 3-7 και 3-8 φαίνονται δυο συνήθεις
περιπτώσεις αυτού του μανδύα.

Σχήμα 3-7: Ενίσχυση υποστυλώματος με μανδύα
ανοικτού τύπου και αγκύρωση συνδετήρων με
συγκόλληση σε γωνιακά βλητρωμένα στο υπάρχον
στοιχείο (Σπυράκος, 2004)

Σχήμα 3-8: Ενίσχυση υποστυλώματος με μανδύα
ανοικτού τύπου και αγκύρωση συνδετήρων με
διαμπερή οπή και συγκόλληση (Σπυράκος, 2004)
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Τέλος, το ελάχιστο πάχος του μανδύα θα πρέπει να είναι το λιγότερο 5cm για μανδύες από
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, 8-12cm για μανδύες από έγχυτο σκυρόδεμα με μία σειρά οπλισμών
και 12cm για μανδύες από έγχυτο σκυρόδεμα με δυο σειρές οπλισμών.
3.3.4.2

Ενίσχυση υποστυλωμάτων με περίσφιξη

Η ενίσχυση των υποστυλωμάτων μπορεί να γίνει χωρίς να αυξηθεί η διατομή τους. Σε αυτή τη
περίπτωση χρησιμοποιούνται επικολλητές χαλύβδινες διατομές. Η πλέον διαδεδομένη τεχνική
είναι αυτή με τη χρήση μεταλλικού κλωβού, που υλοποιείται με τη τοποθέτηση τεσσάρων
μεταλλικών γωνιακών στις κορυφές του υφιστάμενου υποστυλώματος, τα οποία συσφίγγονται
με ειδικά κλειδιά ώστε να επιτευχθεί η περίσφιξη. Η σύνδεση των γωνιακών με το υποστύλωμα
μπορεί να γίνει με είτε με συγκόλληση είτε με χρήση κατάλληλων χημικώς πακτωμένων
αγκυρίων. Πάνω στα γωνιακά συγκολλούνται οριζόντια μεταλλικά ελάσματα. Έτσι με
κατάλληλη θέρμανση των ελασμάτων (200-400οC) μπορούμε να πετύχουμε τη σύσφιξη των
γωνιακών μέσω της απόψυξης των ελασμάτων. Το κενό μεταξύ του μεταλλικού κλωβού και
του υποστυλώματος καλύπτεται με χρήση μη συρρικνωμένης κονίας. Η διαμόρφωση της
τελικής επιφάνειας γίνεται με χρήση ισχυρής τσιμεντοκονίας που οπλίζεται με δομικό πλέγμα.
Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι σε κοντά υποστυλώματα (h/d ≤ 3) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πλήρη χαλύβδινα φύλλα, αντί για μεταλλικά ελάσματα. (Σπυράκος, 2004)
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες: Με βάση πειραματικά αποτελέσματα έχει αποδειχθεί ότι η
διατομή των γωνιακών πρέπει να είναι τουλάχιστον L50x5. Επίσης το πάχος των οριζόντιων
μεταλλικών ελασμάτων είναι συνήθως ίδιο με των γωνιακών, ενώ το πλάτος τους κυμαίνεται
μεταξύ 25 και 60mm. Η μεταξύ τους απόσταση d για διατομή bxh πρέπει:
𝑑 ≤ min(𝑚𝑖𝑛(𝑏, ℎ) , 15𝑐𝑚)

(4)

Επιπλέον, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο μεταλλικός κλωβός μπορεί να αντικατασταθεί από
επικολλητά χαλύβδινα κολάρα με πάχος 1-2mm εντός των οποίων εγκιβωτίζεται όλη η διατομή
του ενισχυόμενου υποστυλώματος. Η απόδοση της περίσφιξης αυξάνει εφόσον τα μεταλλικά
κολάρα είναι προεντεταμένα.
3.3.5

Ενίσχυση τοιχωμάτων

Η ενίσχυση τοιχωμάτων γίνεται είτε με αύξηση της διατομής είτε με επιβολή εξωτερικής
περίσφιξης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνυπολογίζονται η ιδιαίτερη συμπεριφορά των
τοιχωμάτων στο σεισμό και οι γεωμετρικοί περιορισμοί που υπάρχουν.
3.3.5.1

Ενίσχυση τοιχωμάτων με αύξηση της διατομής

Η τεχνική αυτή αποτελεί τη πιο συνηθισμένη και αποδοτική μέθοδο ενίσχυσης τοιχωμάτων.
Συνήθως οι μανδύες που κατασκευάζονται είναι ανοικτού τύπου σε αντίθεση με τα
υποστυλώματα, όπου επιλέγεται συνήθως ο κλειστός τύπος μανδύα. Αυτό έχει να κάνει με το
μεγάλο λόγο του μήκους του τοιχώματος ως προς το πλάτος του, που είναι μεγαλύτερος ή ίσος
του τέσσερα. Για το λόγο αυτό συνήθως το τοίχωμα ενισχύεται διατμητικά με την αύξηση του
πάχους του. Όσον αφορά τη καμπτική ενίσχυση του τοιχώματος, γίνεται με τη κατασκευή δυο
κρυφοϋποστυλωμάτων. Στο Σχήμα 3-10 παρουσιάζεται η διατμητική ενίσχυση τοιχώματος με
κατασκευή ανοικτού μανδύα και στο Σχήμα 3-9 η καμπτική ενίσχυση του τοιχώματος με
κατασκευή κρυφοϋποστυλωμάτων. (Σπυράκος, 2004)
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Σχήμα 3-10: Καμπτική ενίσχυση τοιχώματος
(Σπυράκος, 2004)

Σχήμα 3-9: Διατμητική ενίσχυση τοιχώματος με
μανδύα ανοικτού τύπου(Σπυράκος, 2004)

3.3.5.2

Ενίσχυση τοιχωμάτων με περίσφιξη

Η μέθοδος αυτή κατασκευαστικά δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά γενικά δεν
χρησιμοποιείται τόσο πολύ όσο η μέθοδος αύξησης της διατομής. Αυτό οφείλεται στο ότι η
αποδοτικότητα της περίσφιξης μειώνεται λόγω του μεγάλου λόγου του μήκους του τοιχώματος
ως προς το πλάτος του . Για τη μέθοδο της περίσφιξης χρησιμοποιείται η τεχνική του
μεταλλικού κλωβού. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι η αυξημένη ικανότητα
παραλαβής τέμνουσας, αλλά και η χρήση της ως προσωρινής λύσης στη περίπτωση
τοιχωμάτων που δεν μπορούν να φέρουν τα κατακόρυφα φορτία λόγω βλαβών που έχουν
υποστεί. Ο μεταλλικός κλωβός παραλαμβάνει τα κατακόρυφα φορτία αντικαθιστώντας έτσι τη
λειτουργία του βλαμμένου τοιχώματος. Όταν χρησιμοποιείται ο μεταλλικός κλωβός μπορούμε
να αυξήσουμε την απόδοση της περίσφιξης τοποθετώντας διαμπερής συνδέσμους Σχήματος Π
ή Ζ σε αποστάσεις της τάξης των 30cm μεταξύ τους, που ηλεκτροσυγκολλούνται στα
αντιδιαμετρικά ελάσματα του κλωβού. (Σπυράκος, 2004)
3.3.6

Ενίσχυση δοκών

Η επιλογή της μεθόδου ενίσχυσης των δοκών εξαρτάται άμεσα από το στόχο που έχουμε θέσει.
Με βάση τα αποτελέσματα της αποτίμησης εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα για την
καμπτική και διατμητική αντοχή των δοκών με βάση τις απαιτήσεις της εκάστοτε στάθμης
επιτελεστικότητας που έχει οριστεί. Ένας συνήθης λόγος που απαιτεί ενίσχυση των δοκών είναι
η αύξηση των φορτίων που καλείται να παραλάβει η δοκός λόγω πιθανής αλλαγής χρήσης του
κτιρίου. Γενικότερα, οι δοκοί ενισχύονται καμπτικά με:
•
•
•
•
•
•

πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος
προσθήκη νέων μεταλλικών μελών
μείωση του ανοίγματος της δοκού
προσθήκη κοχλιωμένου εφελκυόμενου οπλισμού
προσθήκη επικολλητών χαλύβδινων ελασμάτων
κατασκευή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος (ενίσχυση τόσο καμπτική όσο και
διατμητικά)

Όσον αφορά τη διατμητική ενίσχυση των δοκών, παρατηρούμε ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν παρόμοιες τεχνικές με αυτές της καμπτικής ενίσχυσης. Για παράδειγμα θα
μπορούσαν να τοποθετηθούν μεταλλικά ελάσματα στις πλευρικές παρειές της δοκού και να
συνδεθούν με τη δοκό μέσω κοχλιών που τη διαπερνούν εγκάρσια σε δυο τουλάχιστον θέσεις.
Μια άλλη μέθοδος που εφαρμόζεται για την διατμητική ενίσχυση των δοκών είναι η προσθήκη
νέων χαλύβδινων συνδετήρων που θα περισφίξουν τη δοκό εξωτερικά. Οι συνδετήρες μπορούν
να τοποθετηθούν είτε κατακόρυφοι είτε υπό γωνία 45ο. Ορισμένες δοκοί που παρουσιάζουν
διατμητική ανεπάρκεια εμφανίζουν ρωγμές που ξεκινούν από την εσωτερική παρειά των
στηρίξεων με κατεύθυνση προς το μέσον της δοκού. ‘Εφόσον οι ρωγμές έχουν άνοιγμα
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μεγαλύτερο από 0,5mm, ο μηχανισμός αλληλοεμπλοκής αδρανών μπορεί να μην είναι σε θέση
να αποτρέψει τη σχετική ολίσθηση μεταξύ των παρειών των ρωγμών.’ (Σπυράκος Κ, 2004) Σε
αυτή τη περίπτωση η προσθήκη είτε πλευρικών ελασμάτων είτε εξωτερικών συνδετήρων δεν
θα επαρκεί για την επισκευή της δοκού, καθώς απαιτείται η σύσφιξη των στοιχείων ενίσχυσης
μέχρι αρνήσεως.
Κατασκευαστική περιγραφή για τη διατμητική ενίσχυση: Ζεύγη κοχλιών τοποθετούνται σε
κάθε πλευρά της ρηγματωμένης δοκού και εντείνονται αποτρέποντας τη διάρρηξη του
σκυροδέματος κατά μήκος της ρωγμής. Ο μηχανισμός των αδρανών που περιγράψαμε
παραπάνω μπορεί να αποκατασταθεί και με ρητινενέσεις μέσα στις ρωγμές. (Σπυράκος, 2004)
3.3.6.1

Ενίσχυση σε κάμψη με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος

Η τεχνική αυτή γίνεται με προσθήκη νέων διαμήκων οπλισμών στην εφελκυόμενη ίνα της
δοκού, οι οποίοι καλύπτονται από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε όλο το πλάτος της δοκού και
εφαρμόζεται σε δοκούς που αστοχούν καμπτικά. Το πάχος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος
είναι συνήθως 7-10cm, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις ενίσχυσης της θλιβόμενης ίνας
χρησιμοποιείται έγχυτο σκυρόδεμα. Η ενίσχυση του κάτω πέλματος διακρίνεται στο Σχήμα
3-11. Σημαντικό είναι να γίνεται αποφόρτιση πριν την ενίσχυση της δοκού στο μέγιστο βαθμό.

Σχήμα 3-11: Ενίσχυση κάτω πέλματος (Σπυράκος, 2004)

Παρατηρούμε στο Σχήμα 3-11 ότι η σύνδεση του παλιού με το νέο οπλισμό γίνεται με τη χρήση
παρεμβλημάτων, τα οποία μπορεί να είναι καβίλιες (μεταλλικοί αποστατήρες) ή αναρτήρες.
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μονότμητα ή δίτμητα βλήτρα, ειδικά όταν το πάχος
της νέας στρώσης είναι μεγάλο. Πλεονέκτημα της δεύτερης σύνδεσης είναι ότι αποφεύγονται
οι αρνητικές συνέπειες της ηλεκτροσυγκόλλησης στις ιδιότητες του χάλυβα. Σημαντικό σημείο
της μεθόδου είναι η εκτράχυνση του πέλματος της δοκού μέχρι να αποκαλυφθούν τα αδρανή.
Αυτό γίνεται είτε με υδροβολή είτε με ειδικό μηχανικό εξοπλισμό. Ένα ακόμα σημείο που
πρέπει να προσεχθεί είναι η σωστή προετοιμασία της διεπιφάνειας για τη σύνδεση του παλιού
με το νέο οπλισμό, ώστε να αποφευχθεί η αποκόλληση των πρόσθετων στρώσεων
σκυροδέματος τη στιγμή που η ενισχυμένη δοκός θα κληθεί να παραλάβει τα επιπλέον φορτία.
(Σπυράκος, 2004)
Όσον αφορά τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτά είναι τα εξής:
•

Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για τη προσθήκη των νέων στρώσεων υπόκειται σε
συστολή ξήρανσης, ενώ οι διαστάσεις του αρχικού στοιχείου παραμένουν σταθερές.
Αυτό δημιουργεί στη διεπιφάνεια εφελκυστικές τάσεις διότι το παλιό και το νέο
στοιχείο συνδέονται και λειτουργούν σαν ενιαία διατομή. Σε περίπτωση που αυτές οι
τάσεις είναι σημαντικές τότε προκαλείται είτε ρηγμάτωση του προστιθέμενου στοιχείου
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•

είτε αποκόλλησή του από την υφιστάμενη διατομή. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με
τη χρήση σκυροδέματος από κατάλληλα χημικά πρόσθετα ή με την αντικατάσταση του
σκυροδέματος με μη συρρικνωμένη κονία.
Ο νέος οπλισμός και τα βλήτρα που βρίσκονται σε επαφή με το παλιό σκυρόδεμα
μπορούν να διαβρωθούν λόγω ηλεκτροχημικής διάβρωσης του σκυροδέματος αυτού.
(Σπυράκος, 2004)

3.3.6.2

Ενίσχυση με προσθήκη νέων μεταλλικών μελών

Η μέθοδος αυτή είναι τόσο οικονομική όσο και αποδοτική και προτιμάται ιδιαίτερα για την
ενίσχυση δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα μεταλλικά μέλη μπορούν να τοποθετηθούν είτε
μεταξύ των υφιστάμενων δοκών είτε σε επαφή με τις πλευρικές παρειές της ανάλογα με την
αντοχή της υπερκείμενης πλάκας και είναι πάχους 1-5mm. Στη πρώτη περίπτωση το κύριο
πλεονέκτημα είναι η μείωση του ανοίγματος της πλάκας κάτι που αυξάνει αρκετά τη φέρουσα
ικανότητα τόσο της πλάκας όσο και των δοκών. Στη δεύτερη περίπτωση το κύριο πλεονέκτημα
είναι ότι δημιουργείται μια σύμμεικτη διατομή ισχυρότερη και πιο άκαμπτη από την αρχική. Η
σωστή εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί την ανύψωση της πλάκας με γρύλους ώστε να
αναιρεθούν οι παραμορφώσεις που έχουν προκύψει από τα φορτία βαρύτητας και στη συνέχεια
να τοποθετηθούν τα νέα μεταλλικά μέλη. Πρακτικά αυτό όμως δεν ωφελεί ιδιαίτερα και είναι
αρκετά επίπονο.
Στη τοποθέτηση νέων μεταλλικών μελών στις πλευρικές παρειές της δοκού χρησιμοποιούνται
διατομές U. Παρατηρούμε στο Σχήμα 3-12 ότι για να συμμετέχουν σαν μια διατομή οι τρεις
δοκοί συνδέονται μεταξύ τους με αγκύρια που διαπερνούν το σώμα της δοκού και
κοχλιώνονται στα νέα μέλη που προσθέσαμε.

Σχήμα 3-12: Ενίσχυση δοκού με διατομή U (Σπυράκος, 2004)

Γενικότερα η χρήση δύσκαμπτων διατομών U έχει ως μειονέκτημα το μεγάλο βάρος και
έχοντας υπόψιν ότι η δυσκαμψία του νέου μέλους δεν χρειάζεται να είναι παρόμοια με του
υφιστάμενου μέλους από σκυρόδεμα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται εύκαμπτες
διατομές U, οι οποίες ανακουφίζουν εν μέρει τα υφιστάμενα μέλη από μέρος των φορτίων που
παραλαμβάνουν.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι σε περιπτώσεις που η ενισχυμένη δοκός έχει αυξημένες
απαιτήσεις πυροπροστασίας, που λόγοι αισθητικής επιβάλλουν τη παρουσία σκυροδέματος ή
που το κόστος μεταφοράς του χάλυβα προκύπτει μεγαλύτερο από το κόστος κατασκευής επί
τόπου του σκυροδέματος τότε επιλέγεται η πρώτη τεχνική που μελετήθηκε, δηλαδή η
προσθήκη νέων στρώσεων σκυροδέματος στην εφελκυόμενη παρειά της δοκού. (Σπυράκος Κ,
2004) (Σιδέρης, Ενίσχυση Κατασκευών)
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3.3.6.3

Ενίσχυση με μείωση του ανοίγματος δοκού

Όταν εντοπίζουμε δοκούς που αστοχούν καμπτικά η λύση που προτείνεται είναι η μείωση του
ανοίγματος των δοκών και με τη προϋπόθεση ότι βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου αυτό
μπορεί να γίνει με προσθήκη νέων υποστυλωμάτων. Αυτή η λύση, όμως, είναι απαγορευτική
αν αναλογιστούμε την ανάγκη θεμελίωσης των νέων μελών που συνεπάγεται την ανάγκη
απομάκρυνσης τμήματος της πλάκας ισογείου λόγω του μεγάλου κόστους. Επίσης έχουμε
αναφέρει παραπάνω ότι η προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων μεταβάλλουν εξ’
ολοκλήρου το στατικό σύστημα του κτιρίου γι’ αυτό και καλό είναι να αποφεύγεται. Η λύση
που προτιμάται είναι η τοποθέτηση διαγώνιων συνδέσμων (Σχήμα 3-13) από τη βάση των
υφιστάμενων υποστυλωμάτων έως κάποιο σημείο της κάτω παρειάς της υφιστάμενης δοκού.
Κατασκευαστικά πρέπει να επισημάνουμε ότι οι θέσεις των συνδέσεων θα είναι υπό θλίψη κάτι
που πρέπει να προσεχθεί, γι’ αυτό και η τοποθέτηση ζεύγους χαλύβδινων αγκυρίων κρίνεται
επαρκής για την αγκύρωση των νέων μελών στα υφιστάμενα. Με τη χρήση των διαγώνιων
συνδέσμων τα φορτία μεταφέρονται στη βάση των υποστυλωμάτων όπου μπορούν εύκολα να
παραληφθούν από την υποκείμενη πλάκα. (Σπυράκος, 2004)

Σχήμα 3-13: Μείωση ανοίγματος δοκού με προσθήκη διαγώνιων συνδέσμων
(Σιδέρης, Ενίσχυση Κατασκευών)

3.3.6.4

Ενίσχυση με προσθήκη κοχλιωμένου εφελκυόμενου οπλισμού

Η καμπτική ενίσχυση της δοκού μπορεί να γίνει με τη χρήση χαλύβδινων ελασμάτων ή και
συγκολλητών μεταλλικών διατομών που κοχλιώνονται στη δοκό. Στη περίπτωση που το
εμβαδόν του απαιτούμενου πρόσθετου οπλισμού είναι μεγάλο, τότε επιλέγεται η χρήση
χαλύβδινου ελάσματος μορφής Π. Όσον αφορά τη τοποθέτηση των κοχλιών επισημαίνεται ότι
το μέγεθος και η απόσταση μεταξύ των κοχλιών και της υφιστάμενης δοκού εξαρτώνται από
το μέγεθος των φορτίων σχεδιασμού που θα μεταβιβαστούν από τα μεταλλικά στοιχεία στο
σκυρόδεμα στις θέσεις των συνδέσεων. Επίσης η θέση που θα διανοιχτεί η οπή τοποθέτησης
του κοχλία χρίζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς συνιστάται η διάνοιξη της οπής σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τον άξονα του διαμήκους οπλισμού.
Μία τροποποίηση της μεθόδου θα μπορούσε να είναι η σύνδεση των μεταλλικών ελασμάτων
στη κάτω παρειά της δοκού με χρήση κατακόρυφων χημικώς πακτωμένων αγκυρίων.
Σημαντικό σημείο της τεχνικής αυτής είναι ο προσεχτικός εντοπισμός των διαμήκων ράβδων
οπλισμού, ώστε κατά τη διάνοιξη των οπών να μην προκληθεί βλάβη σε αυτές.
Άλλη τροποποίηση της μεθόδου θα μπορούσε να είναι η προσθήκη δυο ελασμάτων, ενός στη
κάτω και ενός στη πάνω παρειά της δοκού που θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοχλιών που
θα διαπερνούν κάθετα όλο το ύψος της δοκού. Αυτό γίνεται σε δοκούς με μεγάλη καμπτική
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ανεπάρκεια. Κύριο μειονέκτημα της τεχνικής είναι η δυσκολία διάνοιξης των οπών καθ’ ύψος
της δοκού και η ανάγκη επικάλυψης της επιφάνειας της πλάκας πάνω από τη δοκό ώστε να
καλυφθούν τόσο το άνω έλασμα όσο και τα αγκύριά του.
Γενικότερα, η μέθοδος επιφέρει αύξηση τόσο στην αντοχή όσο και στη δυσκαμψία της δοκού.
Επίσης επισημαίνεται ότι αν κατά τον ανασχεδιασμό της δοκού προκύψει ανάγκη αύξησης του
εφελκυόμενου οπλισμού της, τότε η λύση θα είναι η χρήση πολλών κοχλιών με μεγάλο μέγεθος
κάτι που θα είναι μη ρεαλιστικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται κάποια άλλη
μέθοδος ενίσχυσης. (Σπυράκος, 2004)
3.3.6.5

Ενίσχυση με προσθήκη επικολλητών χαλύβδινων ελασμάτων

Στη προηγούμενη τεχνική μελετήσαμε τη σύνδεση χαλύβδινων ελασμάτων με κοχλίες. Αντί
για κοχλίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εποξική κόλλα για την αύξηση της καμπτικής
αντοχής της δοκού. Αυτή η τεχνική είναι πιο εύκολη από τη διάνοιξη οπών και πιο γρήγορη
ώστε να μην δημιουργείται όχληση στους ενοίκους. Επίσης, έχει ως αποτέλεσμα τόσο την
αύξηση της καμπτικής αντοχής όσο και την αύξηση της καμπτικής δυσκαμψίας. Σημαντικοί
παράγοντες για τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου είναι:
•

•

•

Η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας του σκυροδέματος στην οποία θα
τοποθετηθεί η κόλλα. Η προετοιμασία της επιφάνειας περιλαμβάνει εκτράχυνση και
απομάκρυνση της επιφανειακής στρώσης σκυροδέματος, ειδικά αν εντοπίζονται ίχνη
ενανθράκωσης. Αυτό γίνεται είτε με χρήση υδροβολής είτε με ειδικό μηχανικό
εξοπλισμό.
Η αντοχή συνάφειας της κόλλας πρέπει να είναι η ίδια με αυτή του σκυροδέματος.
Επίσης πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη κόλλα συναρτήσει των περιβαλλοντικών
συνθηκών του έργου.
Το κατάλληλο μήκος και πλάτος του χαλύβδινου ελάσματος, ώστε να αποφευχθεί
ψαθυρή αστοχία του με αποτέλεσμα την αποκόλλησή του από τη δοκό. (Σπυράκος,
2004)

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες:
Α) Η τοποθέτηση της εποξικής κόλλας μπορεί να γίνει είτε με ρητινένεση είτε με επάλειψη και
στις δυο επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν.
Β) Η σύνδεση της δοκού με το χαλύβδινο έλασμα συνήθως απαιτεί την άσκηση πίεσης, ώστε
να επιτευχθεί η επιθυμητή αντοχή της κόλλας.
Γ) Η ανάρτηση του ελάσματος και η παροχή πρόσθετης διατμητικής αντοχής στη διεπιφάνεια
μπορούν να γίνουν με τη χρήση σπειροειδών ράβδων όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.
Δ) Το πάχος των ελασμάτων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τα 4mm ή από το 2% του
πλάτους του ελάσματος.
Ε) Η αγκύρωση των ελασμάτων γίνεται στα σημεία μηδενισμού του διαγράμματος ροπών και
σε ικανή απόσταση από τη θέση μέγιστων ροπών. Το μήκος αγκύρωσης υπολογίζεται από τη
σχέση(5):
𝑙𝑏 = max (200𝑚𝑚,

140
𝑏𝑙

, 200 ∙ 𝑡𝑙 )
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(5)

Σχήμα 3-14: Ενίσχυση δοκού με επικολλητικό χαλύβδινο έλασμα (Σπυράκος, 2004)

Οι κυριότερες αδυναμίες της τεχνικής αυτής είναι:
•

•

•

Οι υψηλές συγκεντρωμένες τάσεις στη περιοχή αγκύρωσης των άκρων των ελασμάτων.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει απόσχιση στη γειτονική προς το έλασμα περιοχή
σκυροδέματος. Γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκές μήκος αγκύρωσης του
ελάσματος και να ελέγχονται οι συγκεντρώσεις τόσο των καμπτικών όσο και των
διατμητικών τάσεων στα άκρα.
Ο κίνδυνος διάβρωσης του χάλυβα στη περιοχή της διεπιφάνειας με το σκυρόδεμα. Η
λύση της αντιδιαβρωτικής βαφής περισσότερο διογκώνει τα προβλήματα λόγω της
χημικής αλληλεπίδρασής της με την εποξική κόλλα.
Η χρήση εποξικής κόλλας κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που προκαλεί τη
μείωση της αντοχής της. (Σπυράκος, 2004)

3.3.6.6

Ενίσχυση με κατασκευή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος

Η μέθοδος αυτή ενισχύει τόσο καμπτικά όσο και διατμητικά μια ανεπαρκή δοκό. Όπως είδαμε
και στα υποστυλώματα, πριν τη σκυροδέτηση του μανδύα τοποθετούνται νέοι διαμήκεις
οπλισμοί καθ’ όλο το μήκος της δοκού στην εφελκυόμενη παρειά και νέος εγκάρσιος οπλισμός
(συνδετήρες) περιμετρικά του μέλους. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να γίνει θραύση της
υπερκείμενης πλάκας έτσι ώστε να κατασκευαστεί κλειστός μανδύας, επιλέγεται η κατασκευή
ανοικτού μανδύα. Τέλος, για τη κατασκευή του χρησιμοποιείται εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή
έγχυτο και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής αγκύρωση των συνδετήρων. (Σπυράκος,
2004)

3.4

Χρήση Σύνθετων Υλικών

Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας έδωσε την ευκαιρία στο Πολιτικό Μηχανικό να
χρησιμοποιήσει προϊόντα από υλικά εντελώς διαφορετικά απ’ ότι τα συμβατικά. Μεταξύ των
προϊόντων αυτών είναι τα σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή (Fiber Reinforced
Polymer), τα οποία κατασκευάζονται από ‘υφάσματα’ από ινώδη οπλισμένα πολυμερή
εμποτισμένα με εποξικές ρητίνες. Το προϊόν αυτό έχει πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή. Αυτό
οφείλεται στη μικρή διάμετρο των ινών, σε σχέση με το μήκος τους, που επιτρέπει την πιο
αποτελεσματική ενεργοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού και μεγαλύτερη
ικανότητα μεταφοράς φορτίων, με τη προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί ένα υλικό εμβάπτισης
που θα επιτρέπει τη συνεργασία των ινών (Δρίτσος, Αλεξανδρούπολη 2006).
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Τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται για:
•
•
•
•

Ενίσχυση υποστυλωμάτων με μανδύα και ενίσχυση κόμβων δοκού – υποστυλώματος.
Έλεγχος ρηγματώσεως και συρραφή ρωγμών.
Αύξηση της αντοχής σε κάμψη και τέμνουσα.
Παθητική περίσφιξη για βελτιστοποίηση της ικανότητας ανάληψης σεισμικών φορτίων.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
•

Μικρή προετοιμασία στο εργοτάξιο.
Ελάχιστη όχληση στους χρήστες.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ
•

Έλλειψη ολκιμότητας.

•

Είναι ευαίσθητα σε περιβαλλοντικές δράσεις
όπως οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

•

Απλή εφαρμογή της μεθόδου.

•

Αμετάβλητες διαστάσεις του υπό
ενίσχυση μέλους λόγω του μικρού
πάχους των σύνθετων υλικών.

•

Χαμηλή αντίσταση σε μέτριες και υψηλές
θερμοκρασίες. Άνω των 60 οC η ρητίνη
αλλοιώνεται. Άνω των 250 οC αναφλέγεται.

•

Μικρό βάρος σύνθετων υλικών.

•

•

Μπορούν να επιχριστούν και να
χρωματιστούν.

Όταν τα υλικά βρίσκονται σε μόνιμη τάση, η
εφελκυστική τους αντοχή μειώνεται
σημαντικά.(Δρίτσος, 2006)

•

Αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά
αμετάβλητα. (Σπυράκος, 2004)

3.4.1

Κατηγορίες σύνθετων υλικών

Ανάλογα με το συνδυασμό των υλικών, τα συνθετικά υλικά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
•
•
•

Σύνθετα υλικά ινών που αποτελούνται από ίνες εμποτισμένες σε ρητίνη ή μη.
Σύνθετα υλικά στρωμάτων που αποτελούνται από επίπεδα διαφόρων υλικών.
Σύνθετα υλικά σωματιδίων που αποτελούνται από σωματίδια διαφόρων υλικών σε ένα
σώμα. (Σπυράκος, 2004)

Παρατηρώντας τα Σχήματα 3-15 και 3-16 διακρίνονται δυο γενικές κατηγορίες σύνθετων
υλικών συναρτήσει του προσανατολισμού των ινών που είναι:
•

Προσανατολισμένα: Οι ίνες είναι συνεχείς και έχουν όλες την ίδια διεύθυνση.

Σχήμα 3-15: Προσανατολισμένο σύνθετο υλικό (Σπυράκος, 2004)
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•

Μη προσανατολισμένα: Οι ίνες είναι τυχαία τοποθετημένες στο συνδετικό υλικό.

Σχήμα 3-16: Μη προσανατολισμένο σύνθετο υλικό (Σπυράκος, 2004)

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής αλλάζει ο τρόπος τοποθέτησης των ινών των
σύνθετων υλικών. Έτσι διακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες που είναι:
•

•

Πλεκτών ινών → αποτελούν συνεχές σώμα χωρίς επιμέρους στρώματα με αποτέλεσμα
να μην υπάρχουν πιθανότητες αποκόλλησης. Παρουσιάζουν μειωμένη αντοχή λόγω της
μεγάλης συγκέντρωσης τάσεων, αλλά και της χρήσης υψηλού ποσοστού ρητίνης.

Σχήμα 3-17: Σύνθετο υλικό κατηγορίας πλεκτών ινών (Σπυράκος, 2004)

Ασυνεχών ινών → έχουν κοντές διάσπαρτες ίνες μέσα στο συνδετικό υλικό.
Παρουσιάζουν κατώτερες μηχανικές ιδιότητες από ότι τα αντίστοιχα με τις συνεχείς
ίνες.

Σχήμα 3-18: Σύνθετο υλικό κατηγορίας ασυνεχών ινών (Σπυράκος, 2004)

•

Υβριδικά → αποτελούνται είτε από συνεχείς και ασυνεχείς ίνες είτε από
περισσότερους του ενός τύπου ινών.

Σχήμα 3-19: Σύνθετο υλικό κατηγορίας υβριδικών (Σπυράκος, 2004)
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•

Συνεχών ινών → στρώματα συνεχών ινών – ρητίνης τοποθετούνται στην επιθυμητή
διεύθυνση και συνδέονται ώστε να συμπεριφέρονται σαν ένα σώμα. Παρουσιάζουν μεν
μεγάλη αντοχή αλλά είναι πιθανή η αποκόλληση των στρωμάτων.

Σχήμα 3-20: Σύνθετο υλικό κατηγορίας συνεχών ινών (Σπυράκος, 2004)

Συνήθως χρησιμοποιούνται τα προσανατολισμένα σύνθετα υλικά συνεχών ινών, τα οποία λόγω
του προσανατολισμού των ινών συμπεριφέρονται ανισοτροπικά όπως και το οπλισμένο
σκυρόδεμα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης στο μελετητή στη διεύθυνση του μέλους που
χρειάζεται (συγκέντρωση υψηλών τάσεων κατά τη μια διεύθυνση του μέλους) τοποθετώντας
τις ίνες παράλληλα προς αυτή τη διεύθυνση. (Σπυράκος, 2004)
3.4.2

Ιδιότητες σύνθετων υλικών

Οι τυπικές ιδιότητες των σύνθετων υλικών είναι:
•
•
•
•
•
•

Χαμηλό ειδικό βάρος.
Υψηλός λόγος αντοχής προς βάρος.
Υψηλό λόγο μέτρου ελαστικότητας προς βάρος.
Εξαιρετικά ανθεκτικά σε ηλεκτροχημική διάβρωση.
Παρουσιάζουν σχεδόν γραμμική καμπύλη έντασης – παραμόρφωσης έως την αστοχία
τους.
Η συμπεριφορά τους καθορίζεται από τη συμπεριφορά των ινών, οι οποίες αποτελούν
το κύριο μέσο μεταφοράς των φορτίων. Γι’ αυτό πολύ σπάνια τα ινοπλισμένα πολυμερή
εμφανίζουν πλαστική παραμόρφωση ή διαρροή. Η τυπική μορφή αστοχίας είναι η
θραύση. (Σπυράκος, 2004)
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Κεφάλαιο 4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
4.1 Γενικά – ιστορικά στοιχεία κτιρίου
Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας γίνεται αποτίμηση και ενίσχυση τριώροφου
κτιρίου που βρίσκεται στη πόλη των Ιωαννίνων στο Νομό Ιωαννίνων. Το κτίριο
κατασκευάστηκε το 1973 σύμφωνα με το Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος του 1954 και
τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959. Το κτίριο που μελετάται χρησιμοποιείται ως
κατάστημα σε τμήμα του ισογείου και ως κατοικία στους υπόλοιπους ορόφους από τότε που
κατασκευάστηκε. Η κύρια χρήση του κτιρίου είναι η κατοικία. Επίσης, δεν έχει παρουσιάσει
εμφανείς βλάβες από κάποιο σεισμό, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη αποτίμησής του βάσει
ΚΑΝ.ΕΠΕ και η βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς του, ιδιαίτερα, λόγω της παλαιότητάς
του. Για τη μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης έγινε χρήση του προγράμματος BIAX του
Καθηγητή Σφακιανάκη Μανώλη και του προγράμματος ETABS 17 της εταιρείας Computers
and Structures.

4.2 Περιγραφή υφιστάμενου κτιρίου
Το κτίριο που μελετάται είναι μια τριώροφη οικοδομή. Είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο
σκυρόδεμα και έχει διαστάσεις 11,00x9,70m. Το Σχήμα του είναι ορθογώνιο και ο τυπικός
όροφος έχει εμβαδόν 107,67m2. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Κατόψεις των ορόφων του κτιρίου.
Σχέδια των ξυλοτύπων της μελέτης
Λεπτομέρειες δομικών στοιχείων.
Υλικά του κτιρίου.
Σεισμικά χαρακτηριστικά κτιρίου.
Χαρακτηριστικά εδάφους.
Φορτία κτιρίου.
Χαρακτηριστικά προσομοίωσης δομικών μελών.

4.2.1
Κατόψεις και σχέδια ξυλοτύπων των ορόφων
Έχοντας ως βάση τα κατασκευαστικά σχέδια παρουσιάζονται η κάτοψη ισογείου και η κάτοψη
τυπικού ορόφου.
4.2.1.1

Κάτοψη ισογείου

Στη κάτοψη ισογείου παρατηρούμε ένα τμήμα επιφανείας 20,82 m2 που είναι κατάστημα, ένα
τμήμα επιφανείας 76,77 m2 που είναι κατοικία, το χώρο του κλιμακοστασίου επιφανείας 10,08
m2 και ένα μπαζωμένο εξώστη επιφανείας 12,77 m2. Το κατάστημα και η είσοδος του κτιρίου
βρίσκονται στη στάθμη +0,20 m, ενώ το διαμέρισμα είναι στη στάθμη +1,30 m. Επίσης,
παρατηρούμε μπατική οπτοπλινθοδομή, στη περίμετρο της κάτοψης και στη περίμετρο του
κλιμακοστασίου, πάχους 0,20 m και δρομική οπτοπλινθοδομή, στο εσωτερικό του κτιρίου
πάχους 0,10 m.
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Στο Σχήμα 4-1 παρατηρούμε τη κάτοψη ισογείου.

Σχήμα 4-1: Κάτοψη ισογείου
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4.2.1.2

Κάτοψη Α’ και Β’ ορόφου

Στη κάτοψη του τυπικού ορόφου (Α’ και Β’ όροφος) παρατηρούμε την ύπαρξη ενός
διαμερίσματος σε κάθε όροφο συνολικού εμβαδού 97,59 m2 με εξώστες συνολικής επιφάνειας
25,53 m2 και το χώρο του κλιμακοστασίου επιφανείας 10,08 m2. Ο Α’ όροφος βρίσκεται στη
στάθμη +4,50 m και ο Β’ όροφος στη στάθμη +7,70 m.
Στο Σχήμα 4-2 παρατηρούμε τη κάτοψη τυπικού ορόφου.

Σχήμα 4-2: Κάτοψη τυπικού ορόφου
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4.2.1.3

Ξυλότυπος θεμελίωσης

Η θεμελίωση αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα τραπεζοειδούς διατομής, τα οποία θα
προσομοιωθούν με δυο μεταφορικά ελατήρια και ένα στροφικό ελατήριο. Το βάθος
θεμελίωσης θεωρήθηκε:

depth = h . + 0,50m

(1)

Σχήμα 4-3: Ξυλότυπος θεμελίωσης
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4.2.1.4

Ξυλότυπος οροφής ισογείου

Στον ξυλότυπο οροφής ισογείου (Σχήμα 4-4) παρατηρούμε τρία γωνιακά τοιχώματα
διαστάσεων 120/20/20/120, οπλισμένα σαν υποστυλώματα και ορθογώνια υποστυλώματα
διαστάσεων 30/30, 35/35 και 40/40. Είναι εμφανής η πλαισιακή λειτουργία και στις δυο
κατευθύνσεις. Επίσης, οι συνδετήρες των δοκών και των υποστυλωμάτων είναι Φ8 / 30 cm.

Σχήμα 4-4: Ξυλότυπος οροφής ισογείου
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4.2.1.5

Ξυλότυπος οροφής Α’ ορόφου

Στο ξυλότυπο οροφής Α’ ορόφου (Σχήμα 4-5) παρατηρούμε την απομείωση ορισμένων
διατομών και τη μεταβολή ορισμένων διατάξεων οπλισμού. Αναλυτικότερα τα τοιχώματα Τ1,
Τ2, Τ3 από 120/20/20/120 γίνονται 110/20/20/110 και το υποστύλωμα Κ3 από 35/35 γίνεται
30/30. Είναι εμφανής η πλαισιακή λειτουργία και στις δυο κατευθύνσεις. Επίσης, οι συνδετήρες
των δοκών και των υποστυλωμάτων είναι Φ8 / 30 cm.

Σχήμα 4-5: Ξυλότυπος οροφής Α’ ορόφου
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4.2.1.6

Ξυλότυπος οροφής Β’ ορόφου

Στο ξυλότυπο οροφής Β’ ορόφου (Σχήμα 4-6) παρατηρούμε την περαιτέρω απομείωση
ορισμένων διατομών και τη μεταβολή ορισμένων διατάξεων οπλισμού. Αναλυτικότερα τα
τοιχώματα Τ1, Τ2, Τ3 από 110/20/20/110 γίνονται 100/20/20/100, το υποστύλωμα Κ10 από
35/35 γίνεται 30/30 και τα υποστυλώματα Κ4, Κ6 από 40/40 γίνονται 35/35. Είναι εμφανής η
πλαισιακή λειτουργία και στις δυο κατευθύνσεις. Επίσης, οι συνδετήρες των δοκών και των
υποστυλωμάτων είναι Φ8 / 30 cm.

Σχήμα 4-6: Ξυλότυπος οροφής Β’ ορόφου
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4.2.2
4.2.2.1

Λεπτομέρειες δομικών στοιχείων
Λεπτομέρειες θεμελίων

Σχήμα 4-7: Λεπτομέρειες θεμελίων (κάτοψη και τομή)
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4.2.2.2

Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων
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Σχήμα 4-8: Λεπτομέρειες υποστυλωμάτων ανά όροφο

4.2.2.3

Λεπτομέρειες δοκών
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65

66

Σχήμα 4-9: Λεπτομέρειες δοκών ανά όροφο για χρήση στο πρόγραμμα BIAX

Οι λεπτομέρειες των δοκών, που παρουσιάστηκαν ως πλακοδοκοί, θα χρησιμοποιηθούν στο
πρόγραμμα BIAX (κεφάλαιο 5) για την ανάλυση των διατομών και το προσδιορισμό των
ιδιοτήτων πλαστικών αρθρώσεων και τον υπολογισμό των μειωμένων δυσκαμψιών για την
ανάλυση Pushover.
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4.2.3

Υλικά κτιρίου

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα κατασκευαστικά
σχέδια. Ειδικότερα σύμφωνα με το τεύχος της μελέτης αναφέρονται τα εξής:
•
•
•

Σκυρόδεμα ποιότητας: Β160.
Χάλυβας οπλισμού: St I (S220).
Χάλυβας συνδετήρων: St I (S220).

4.2.4

Σεισμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου

Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός περιέχει ένα χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας για
την Ελλάδα, που χωρίζει τη χώρα σε περιοχές ανάλογα με τη σεισμική δραστηριότητα κάθε
περιοχής και σύμφωνα με μια χαρακτηριστική εδαφική επιτάχυνση που παρατηρείται σε αυτές.
Οι ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας είναι τρεις. Οι τιμές εδαφικών επιταχύνσεων είναι 0,16g
(ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας g) για τη πρώτη ζώνη, 0,24g για τη δεύτερη ζώνη και
0,36g για τη τρίτη ζώνη. Η πόλη των Ιωαννίνων ανήκει στο Νομό Ιωαννίνων, επομένως
σύμφωνα με το Σχήμα 4-10 κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι. (Ελληνικός
Αντισεισμικός Κανονισμός, 2006)

Σχήμα 4-10: Νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας (ΕΑΚ 2003)

Το κτίριο έχει ως επικρατούσα χρήση τη κατοικία, επομένως σύμφωνα με το Πίνακα 2.3 του
ΕΑΚ 2003 ανήκει στη κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙ. Επίσης η κατηγορία εδάφους είναι Β,
καθώς έχουμε μαλακή άργιλο. Έτσι προκύπτει από τον Ευρωκώδικα 8 το αντίστοιχο φάσμα
σχεδιασμού.
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4.2.5

Χαρακτηριστικά του εδάφους

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εδάφους, προκύπτει ότι η επιτρεπόμενη τάση εδάφους
και ο δείκτης εδάφους είναι:
•

𝜎𝜀𝜋 = 2,00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ή 200 𝑘𝑁/𝑚2

•

𝐾𝑠 ≈ 100 ∙ 𝜎𝜀𝜋 = 20000 𝑘𝑁/𝑚2

4.2.6

Φορτία του κτιρίου

Τα δομικά στοιχεία του κτιρίου καταπονούνται από τις στατικές και από τις σεισμικές
φορτίσεις. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις στατικές φορτίσεις που δέχονται τα δομικά μέλη
του κτιρίου. Οι στατικές φορτίσεις διακρίνονται σε μόνιμες και κινητές.
ΜΟΝΙΜΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το τεύχος υπολογισμών της μελέτης του κτιρίου οι μόνιμες δράσεις είναι:
•

Ίδιο Βάρος

Το ίδιο βάρος υπολογίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάσει τις γεωμετρικές ιδιότητες
των δομικών στοιχείων και το ειδικό βάρος τους. Το ειδικό βάρος του σκυροδέματος είναι
24,00 kN/m2.
•

Επικάλυψη δαπέδου

Το μόνιμο φορτίο στις πλάκες των δαπέδων και των εξωστών των ορόφων είναι 1,00 kN/m2.
•

Μπατική οπτοπλινθοδομή

Το φορτίο που προέρχεται από την επιρροή της μπατικής οπτοπλινθοδομής είναι ίσο με
8,00 kN/m.
•

Δρομική οπτοπλινθοδομή

Το φορτίο που προέρχεται από την επιρροή της δρομικής οπτοπλινθοδομής είναι ίσο με
4,00 kN/m.
ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ
Σύμφωνα με το τεύχος υπολογισμών της μελέτης του κτιρίου οι κινητές δράσεις είναι:
•

Φορτίο δαπέδου

Το κινητό φορτίο στις πλάκες των δαπέδων των ορόφων είναι 2,00 kN/m2.
•

Φορτίο εξωστών

Το κινητό φορτίο στους εξώστες είναι 5,00 kN/m2.
•

Φορτίο κλιμακοστασίου και πλατύσκαλου

Το κινητό φορτίο στα κλιμακοστάσια είναι 3,50 kN/m2.
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Κεφάλαιο 5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
PUSHOVER
Κύριος στόχος της ανελαστικής στατικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση του μεγέθους των
ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία, όταν το κτίριο
υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται η αποτίμηση ή ο ανασχεδιασμός.
Στη μέθοδο αυτή, το προσομοίωμα του κτιρίου θα συνεκτιμά με άμεσο τρόπο τα μη – γραμμικά
χαρακτηριστικά του νόμου δύναμης – παραμόρφωσης των δομικών μελών. Κατά την ανάλυση,
θα υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία, κατανεμημένα κατά τρόπο ανάλογο με τις αδρανειακές
δυνάμεις του σεισμού, τα οποία θα αυξάνονται μονότονα, μέχρις ότου κάποιο δομικό στοιχείο
δεν είναι ικανό να φέρει τα κατακόρυφα φορτία του. Αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης είναι το
διάγραμμα ικανότητας του κτιρίου (καμπύλη αντίστασης), η οποία αποτυπώνεται σε όρους
τέμνουσας βάσης – μετακίνησης χαρακτηριστικού σημείου (κόμβου ελέγχου) που λαμβάνεται
στη κορυφή του κτιρίου. Αυτό το διάγραμμα αποτελεί τη βάση για όλους τους μετέπειτα
ελέγχους και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά του κτιρίου.
Αφού γίνει η επιλογή της σεισμικής δράσης, ακολουθεί ο έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων
επιτελεστικότητας για τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου που αντιστοιχεί στη σεισμική
δράση. Ουσιαστικά, ελέγχεται αν η παραμόρφωση των δομικών στοιχείων, στη μετακίνηση
αυτή, συνεπάγεται ή όχι βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από εκείνον που γίνεται ανεκτός για την
αντίστοιχη στάθμη επιτελεστικότητας.

5.1 Προϋποθέσεις εφαρμογής
Σύμφωνα με τη παράγραφο 5.7.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανελαστικής
στατικής μεθόδου είναι οι εξής:
•

•

Πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον ικανοποιητική Σ.Α.Δ, καθώς κυριαρχεί η άποψη
στους μηχανικούς ότι μια υψηλής στάθμης ανάλυση οφείλει να βασίζεται σε
αντίστοιχης στάθμης δεδομένα. Στη μελέτη που έγινε, θεωρήθηκε ικανοποιητική
Σ.Α.Δ.
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία η επιρροή των ανωτέρων ιδιομορφών δεν
είναι σημαντική. Για τη παρούσα εργασία, θεωρήθηκε ότι ικανοποιείται αυτή η
προϋπόθεση.
Για να ελεγχθεί αυτό, θα πρέπει να γίνει μια αρχική δυναμική ελαστική ανάλυση, όπου
θα συνεκτιμώνται οι ιδιομορφές οι οποίες συνεισφέρουν τουλάχιστον το 90% της
συνολικής μάζας. Έπειτα θα γίνει μια δεύτερη δυναμική ελαστική ανάλυση με βάση
μόνο τη πρώτη ιδιομορφή (σε κάθε διεύθυνση). Η επιρροή των ανωτέρων ιδιομορφών
μπορεί να θεωρείται ότι είναι σημαντική όταν η τέμνουσα, έστω και σε έναν όροφο,
που προκύπτει από τη πρώτη ανάλυση υπερβαίνει το 130% εκείνης από τη δεύτερη
ανάλυση. Για αυτές τις δυο δυναμικές αναλύσεις γίνεται χρήση του ελαστικού
φάσματος του κεφαλαίου 4 του Ευρωκώδικα 8.
Στη περίπτωση που η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική, επιτρέπεται
η εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης υπό τον όρο ότι θα εφαρμόζεται σε
συνδυασμό με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση (σύμφωνα με τη
παράγραφο 5.6 του ΚΑΝ.ΕΠΕ). Επίσης, όλοι οι έλεγχοι διεξάγονται και με τις δυο
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μεθόδους, ενώ επιτρέπεται μια αύξηση κατά 25% των τιμών των παραμέτρων που
υπεισέρχονται στα κριτήρια ελέγχου και των δυο μεθόδων.

5.2 Εισαγωγή του μοντέλου στο πρόγραμμα ETABS 17
Μετά τον έλεγχο εφαρμοσιμότητας της ανελαστικής στατικής ανάλυσης ακολουθεί η εισαγωγή
του μοντέλου στο πρόγραμμα ETABS 17 και η κατάλληλη προσομοίωσή του. Στο κεφάλαιο 4
παρουσιάσαμε αναλυτικά τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου και τα σχέδια ξυλοτύπων των
ορόφων. Από εκεί συμπεραίνουμε ότι:
•
•

Το βάθος θεμελίωσης είναι ίσο με το άθροισμα του ισοδύναμου ύψους ορθογωνικού
θεμελίου συν μισό μέτρο.
Στο ύψος του ισογείου θα λάβουμε υπόψιν τη μερική υπερύψωσή του κατά 1,30m και
το ύψος των ορόφων που είναι 3,20m. Επομένως προκύπτει: h = 1,30 + 3,20 = 4,50m

•

.
Το ύψος του Α’ ορόφου και του Β’ ορόφου είναι ίδιο και ίσο με 3,20m.

•

Συνολικό ύψος του, προς μελέτη, κτιρίου είναι: h = 4,50 + 3,20 + 3,20 = 10,90m .

Έχοντας υπολογίσει το συνολικό ύψος του κτιρίου και του κάθε ορόφου, συνεχίζουμε στη
προσομοίωση των δομικών στοιχείων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μηχανικά
χαρακτηριστικά των υλικών, η εισαγωγή της γεωμετρίας, η προσομοίωση των διαφραγμάτων,
η αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής και η ρύθμιση της μάζας.
5.2.1

Εισαγωγή μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών

Τα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών ρυθμίστηκαν από το παράρτημα 3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ,
αν και λήφθηκε υπόψη ικανοποιητική Σ.Α.Δ σε αντίθεση με όσα αναφέρει ο Κανονισμός στο
παράρτημα αυτό. Αυτή η επιλογή έγινε, κυρίως, για λόγους διευκόλυνσης της επιλογής των
μηχανικών χαρακτηριστικών και λόγω του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της μελέτης. Σε μια
κανονική μελέτη η επιλογή των ερήμην τιμών θα μας υποχρέωνε στη θεώρηση ανεκτής Σ.Α.Δ
με ότι αυτό συνεπάγεται στους συντελεστές ασφαλείας κ.λπ., όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2 της
παρούσας εργασίας.
Αναλυτικότερα παρουσιάζονται ο Πίνακας 7 και 8 με τις ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές
θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος και διαρροής χάλυβα οπλισμού.
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Πίνακας 7: Ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος (Πίνακας 1, παράρτημα 3.1,
ΚΑΝ.ΕΠΕ) (Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

Πίνακας 8: Ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές διαρροής χάλυβα οπλισμών (Πίνακας 2, παράρτημα 3.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ)
(Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1973, επομένως από τους παραπάνω πίνακες για το μεν
σκυρόδεμα επιλέγουμε ως χαρακτηριστική μέση τιμή fck = 8 Mpa και ως ονομαστική μέση τιμή
fcm = 12 Mpa και για το δε χάλυβα οπλισμού ως χαρακτηριστική μέση τιμή fyk = 240 Mpa και
ως ονομαστική μέση τιμή fym = 280 Mpa. Χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται στα Σχήματα 5-1
και 5-2 οι καρτέλες ρύθμισης του σκυροδέματος στο πρόγραμμα ETABS 17.

Σχήμα 5-1: Ρύθμιση υλικών στο πρόγραμμα ETABS 17
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Σχήμα 5-2: Ρύθμιση χαρακτηριστικής αντοχής
σκυροδέματος στο πρόγραμμα ETABS 17

5.2.2
•

Προσομοίωση της γεωμετρίας του φορέα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Για να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους – κατασκευής χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος του Καθηγητή κ. Φαρδή από τις σημειώσεις του για το μάθημα Οπλισμένο
Σκυρόδεμα ΙΙΙ (Μαθήματα Οπλισμένου Σκυροδέματος Μέρος ΙΙΙ, Πάτρα 2015).
Σύμφωνα με το κ. Φαρδή, το σύστημα ανωδομή – θεμελίωση – έδαφος θεωρείται ως
ένα σύνολο, προσομοιώνοντας το έδαφος στις θέσεις επαφής με τα κατακόρυφα
στοιχεία της ανωδομής με έξι γενικά στοιχεία δυσκαμψίας (ένα για κάθε βαθμό
ελευθερίας). Τα οριζόντια στοιχεία θεμελίωσης, όπως οι συνδετήριες δοκοί, οι
πεδιλοδοκοί ή η πλάκα της γενικής κοιτόστρωσης, εξιδανικεύονται ως πρισματικά
στοιχεία που συνδέουν τους κόμβους των κατακόρυφων στοιχείων στη στάθμη της
θεμελίωσης. Ουσιαστικά, αντί να υποτεθεί ότι κάθε κόμβος σύνδεσης ενός
κατακόρυφου στοιχείου με το έδαφος δεν έχει ελευθερία μετακίνησης, λαμβάνονται
υπόψη οι βαθμοί ελευθερίας του κόμβου αυτού. Οι βαθμοί ελευθερίας κάθε κόμβου
είναι έξι αλλά στην ουσία εξετάζουμε τους τρεις κυριότερους βαθμούς ελευθερίας, που
είναι η ελευθερία μετακίνησης στη κατακόρυφη διεύθυνση z και οι ελευθερίες στροφής
ως προς τους οριζόντιους άξονες x και y. Σε αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας θεωρούμε
ελαστική στήριξη, δηλαδή θεωρούμε ότι η αντίδραση στήριξης στους κόμβους αυτούς
είναι ανάλογη της αντίστοιχης μετακίνησης. Σε περίπτωση που το λογισμικό που
χρησιμοποιούμε, δεν έχει την δυνατότητα άμεσης εισαγωγής ελαστικής στήριξης τότε
χρησιμοποιούμε ελατήρια (Σχήμα 5-3).

Σχήμα 5-3: Προσομοίωση ελαστικότητας εδάφους και αλληλεπίδρασης με θεμελίωση μέσω ελατηρίων
(Φαρδής, 2015)

Οι τύποι που παραθέτει ο κ. Φαρδής για τον υπολογισμό των ελατηριακών σταθερών
ισχύουν για ορθογωνικά πέδιλα. Στη περίπτωσή μας, τα θεμέλια είναι μεμονωμένα
πέδιλα τραπεζοειδούς διατομής, που όπως παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 2, τα
μετατρέψαμε σε ισοδύναμα ορθογώνια.
Στη συνηθισμένη περίπτωση ενός ορθογωνικού πεδίλου με διαστάσεις σε κάτοψη bx
και by, με bx < by, συνδέεταιμε τον κόμβο στο κέντρο της οριζόντιας επιφάνειας επαφής
του πεδίλου με το έδαφος ένα ελατήριο με:
1) Δυσκαμψία στη κατακόρυφη διεύθυνση:
3
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2) Δυσκαμψία για στροφή περί οριζόντιο άξονα x παράλληλο στη bx (<by):
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3) Δυσκαμψία για στροφή περί οριζόντιο άξονα y παράλληλο στη by (>bx):
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h
=
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1 − 
bx
bx
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k y
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1 + 2 bx by  
0,2

 h  

   
 t   


(3)

Όπου:
Gs και ν: είναι το μέτρο διάτμησης και ο λόγος Poisson του εδάφους. Τυπικές τιμές
δίνονται από το Πίνακα 9. Στη περίπτωσή μας είναι Gs = 3,2 Mpa και ν = 0,25.
Πίνακας 9: Μέτρο ελαστικότητας και λόγος Poisson (Φαρδής, 2015)

t: βάθος θεμελίωσης (απόσταση οριζόντιας επιφάνειας επαφής πεδίλου – εδάφους
από την επιφάνεια του εδάφους.
h: ύψος της κατακόρυφης διεπιφάνειας στοιχείου θεμελίωσης και εδάφους, στην
οποία αναπτύσσονται οριζόντιες τάσεις επαφής (παθητική ώθηση). Συνήθως, το h
ισούται με το ύψος του πέλματος του στοιχείου θεμελίωσης.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι υπολογισμοί των ελατηριακών σταθερών για το
θεμέλιο κάθε κατακόρυφου στοιχείου του κτιρίου.
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•
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ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ – ΔΟΚΟΙ
Τα μέλη αυτά προσομοιώθηκαν ως ραβδωτά στοιχεία (frame elements) στο πρόγραμμα.
Για τη κατάλληλη εισαγωγή τους, αρχικά, λήφθηκε υπόψη ο άξονας των δοκών (top
center) με αποτέλεσμα τα υποστυλώματα να χρειάζονται κατάλληλη μετατόπιση του
άξονά τους (ρύθμιση insertion point). Μετά από έλεγχο της τοποθέτησης των στοιχείων
ακολούθησε η ρύθμιση των άκαμπτων μηκών των στοιχείων. Αναλυτικότερα, στα δε
υποστυλώματα ρυθμίστηκε το άκαμπτο μήκος στη κορυφή του στοιχείου ίσο με το
μέγιστο ύψος των συντρεχουσών δοκών και στις μεν δοκούς ίσο με το αντίστοιχο τμήμα
της δοκού που κάλυπτε τμήμα του υποστυλώματος, λόγω της αρχικής εισαγωγής στους
άξονες των στοιχείων. Η ρύθμιση του άκαμπτου μήκους στα στοιχεία είναι σημαντική,
καθώς έτσι καθορίζεται το ελεύθερο μήκος των στοιχείων στα άκρα του οποίου θα
εισαχθούν οι πλαστικές αρθρώσεις μετ’ έπειτα.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι δοκοί προσομοιώθηκαν με τη γεωμετρία του κορμού
τους, δηλαδή σαν ορθογωνικές διατομές καθώς οι πλάκες προσομοιώθηκαν με
επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία στο στατικό προσομοίωμα του φέροντος
οργανισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να προσομοιώσουμε τις δοκούς ως
πλακοδοκούς.

•

ΠΛΑΚΕΣ – ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ
Τα στοιχεία αυτά προσομοιώθηκαν με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία τύπου shell
– thin, πάχους 0,14m για τις πλάκες των ορόφων και 0,16m για τις πλάκες του
κλιμακοστασίου. Όσον αφορά τη διακριτοποίηση των επιφανειακών πεπερασμένων
στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε ο τύπος ‘’auto cookie cut’’ με μέγιστο μέγεθος στοιχείου
0,30x0,30m. Δόθηκε μεγάλη σημασία στο να μην υπάρχουν ασυνέχειες από πλάκα σε
πλάκα, στη διακριτοποίηση αυτή.

5.2.3

Προσομοίωση διαφραγμάτων

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής της γεωμετρίας του φορέα, τη προσομοίωση των
δομικών μελών του και την ρύθμιση των φορτίων ακολουθεί η προσομοίωση των
διαφραγμάτων. Η προσομοίωση αυτή είναι σημαντική, διότι οι εντός επιπέδου παραμορφώσεις
του διαφράγματος, υπό την επίδραση των σεισμικών αδρανειακών δράσεων και αντιδράσεων
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των κατακόρυφων στοιχείων που συνδέονται με αυτό, οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη κατά
τον υπολογισμό των σχέσεων που συνδέουν τις μετακινήσεις των κατακόρυφων στοιχείων. Για
αυτό κατατάσσουμε τα διαφράγματα σε ευπαραμόρφωτα και απαραμόρφωτα.
•

ΕΥΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ
Ένα διάφραγμα θα χαρακτηρίζεται ως ευπαραμόρφωτο, όταν η μέγιστη εντός του
επιπέδου του οριζόντια παραμόρφωσή του υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου σχετικού
βέλους τω κατακόρυφων φορέων του υποκείμενου ορόφου. Στη περίπτωση
διαφράγματος που εδράζεται επί τοιχωμάτων υπογείου, τότε θα λαμβάνεται υπόψη το
σχετικό βέλος του ορόφου που υπέρκειται του διαφράγματος.
Η προσομοίωση του διαφράγματος, αυτού, ως φορέα γίνεται με εντός επιπέδου
στοιχεία, των οποίων η δυσκαμψία είναι συμβατή με τα μηχανικά χαρακτηριστικά των
υλικών που το συνθέτουν.
Ενναλακτικά, σε κτίρια με τέτοιου είδους διαφράγματα σε όλους τους ορόφους, κάθε
κατακόρυφος φορέας ανάληψης σεισμικών δυνάμεων μπορεί να μελετάται ανεξάρτητα,
λαμβάνοντας υπόψη τις μάζες που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιφάνειες
επιρροής.

•

ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ
Ένα διάφραγμα θα χαρακτηρίζεται ως απαραμόρφωτο, όταν η μέγιστη εντός του
επιπέδου του οριζόντια παραμόρφωση κατά μήκος του διαφράγματος είναι μικρότερη
του μισού του μέσου σχετικού βέλους των κατακόρυφων φορέων του υποκείμενου
ορόφου.
Η προσομοίωση των κτιρίων με απαραμόρφωτα διαφράγματα θα λαμβάνει υπόψη την
επιρροή της στρέψης (παρ. 5.4.2 στο ΚΑΝ.ΕΠΕ).

•

ΔΥΣΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ
Διαφράγματα που δεν ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, χαρακτηρίζονται
ως δυσπαραμόρφωτα και για απλοποίηση της ανάλυσης κατατάσσονται στη
πλησιέστερη από τις δυο κατηγορίες.

Σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ, σε περίπτωση που δεν γίνεται λεμπτομερέστερη θεώρηση, ένα
διάφραγμα από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να θεωρείται ως απαραμόρφωτο, εάν
ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:
1) Ύπαρξη ουσιωδών περιμετρικών δοκών, απουσία έντονων μεταβολών πάχους και
διατομών ή ασυνεχειών στη διάταξη δοκών ή/και πλακών.
2) Δεν πρόκειται για συστήματα συμπαγών πλακών χωρίς δοκούς ή με έμμεσες στηρίξεις.
Στη κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι συμπαγείς πλάκες χωρίς δοκούς με
επαρκή τοιχώματα και οι δοκιδωτές πλάκες, τύπου Sandwich, επίσης με επαρκή
τοιχώματα.
3) Οι ανισοσταθμίες μέσα στον ίδιο όροφο δεν είναι έντονες (π.χ υψομετρικές διαφορές
όχι μεγαλύτερες του μισού ύψους των δοκών.
4) Η μορφή της κάτοψης είναι συμπαγής, δηλαδή δεν αντιστοιχεί σε κάτοψη με επιμήκεις
πτέρυγες μορφής Γ, Τ, Π, έχουμε απουσία μεγάλων εισεχόντων ή εξεχόντων τμημάτων
κ.λπ.
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5) Δεν υπάρχουν μεγάλα κενά μέσα στο διάφραγμα, ιδίως στη περιοχή μεγάλων
τοιχωμάτων (κατ’ εξοχήν πρωτευόντων φερόντων στοιχείων).
Σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ, σε περίπτωση που απαιτείται αναλυτικός έλεγχος, η εντός επιπέδου
παραμόρφωση του διαφράγματος θα υπολογίζεται:
1) Απευθείας από προσομοίωση στην οποία συμπεριλαμβάνεται το διάφραγμα, είτε
2) Με αυτοτελές προσομοίωμα στο οποίο λαμβάνονται υπόψη η συνδυασμένη δράση των
αδρανειακών δυνάμεων του διαφράγματος με τα εντός του επιπέδου του διαφράγματος
φορτία που προκύπτουν λόγω ασυνεχειών στους κατακόρυφους φορείς ανάληψης
σεισμικών δράσεων στο επίπεδο του διαφράγματος.
Στο κτίριο που μελετήθηκε, θεωρήθηκε διαφραγματική λειτουργία κάθε ορόφου, δηλαδή
απαραμόρφωτο διάφραγμα σε κάθε όροφο (Σχήμα 5-4).

Σχήμα 5-4: Ρύθμιση διαφράγματος στο πρόγραμμα ETABS 17

5.2.4

Ρύθμιση μάζας (mass source)

Οι μάζες της κατασκευής υπολογίζονται από το ίδιο βάρος των δομικών μελών και από το
συνδυασμό g+0,3q, όπου g είναι τα μόνιμα φορτία και q τα κινητά φορτία της αρχικής μελέτης
όπως αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 4 της παρούσας εργασίας.

Σχήμα 5-5: Ρύθμιση mass source στο πρόγραμμα ETABS 17
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5.3 Υπολογισμός μειωμένων δυσκαμψιών και ιδιοτήτων πλαστικών
αρθρώσεων με το πρόγραμμα BIAX
5.3.1

Εισαγωγή στο πρόγραμμα BIAX

Το BIAX είναι ένα πρόγραμμα γενικής χρήσης για την ανάλυση διατομών οπλισμένου
σκυροδέματος σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στη περίπτωση ύπαρξης γνωστής γεωμετρίας της διατομής, γνωστών μηχανικών
χαρακτηριστικών των υλικών, καθώς και γνωστής ποσότητας αλλά και γεωμετρικής
κατανομής των οπλισμών. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να αναλύσει τόσο τις συνήθεις διατομές
(ορθογωνική, κυκλική, Τ, Γ, Π κ.λπ.), όσο και διατομές τυχαίου σχήματος με ή χωρίς μανδύα.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνίστανται σε:
•
•
•

Σύνταξη πλήρους επιφάνειας αλληλεπίδρασης Ν – Μy – Μz μιας διατομής, σε
κατάσταση διαρροής ή αστοχίας (οριακής ή συμβατικής βάσει Κανονισμών)
Σύνταξη διαγραμμάτων ροπών – καμπυλοτήτων Μ – Φ, για δεδομένες στάθμες του
αξονικού φορτίου Ν
Υπολογισμού ιδιοτήτων πλαστικών αρθρώσεων για τις ανάγκες της Pushover ανάλυσης
με τα προγράμματα SAP2000 και ETABS.

5.3.2

Μειωμένες δυσκαμψίες δομικών στοιχείων

Για τις ανάγκες αποτίμησης της αντισεισμικής ικανότητας μιας κατασκευής, η Pushover
ανάλυση πρέπει να πραγματοποιείται με μειωμένες τιμές των δυσκαμψιών EI των δομικών
μελών. Όπως είδαμε, το πρόγραμμα BIAX μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη περίπτωση
γνωστών οπλισμών. Σε περίπτωση αγνώστων οπλισμών θα χρησιμοποιήσουμε εμπειρικές
σχέσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ όπως θα δούμε στη συνέχεια.
5.3.2.1

Περίπτωση άγνωστων οπλισμών

Στη προκαταρκτική μελέτη μιας κατασκευής, δηλαδή στο στάδιο αξιολόγησης των δεδομένων
της υπάρχει η περίπτωση στα γραμμικά μέλη είτε οι οπλισμοί να είναι άγνωστοι, είτε να
υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τα κατασκευαστικά σχέδια, είτε να υπάρχει σοβαρή
υποψία περί μη τήρησης των σχεδίων της μελέτης που είναι διαθέσιμα. Τότε, οι τιμές των
δυσκαμψιών Κ = ΕΙ μπορούν να υπολογίζονται από τις σχέσεις 4 – 7 (Σ1.α – Σ1.δ της
παραγράφου 7.1.2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017).
•

Για υποστυλώματα


N
K = 0, 08 0,8 + ln  max ( 0, 6; as )  1 + 0, 048 ( MPa )  Ec I c
Ac



(

•

)

Για δοκούς

(

)

K = 0,1 0,8 + ln  max ( 0, 6; as )  Ec I c

•

(4)

(5)

Για ορθογωνικά τοιχώματα


N
K = 0,115 0,8 + ln  max ( 0, 6; as )  1 + 0, 048 ( MPa )  Ec I c
Ac



(

)
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(6)

•

Για τοιχώματα διατομής Γ, Τ, Π


N
K = 0, 09 0,8 + ln  max ( 0, 6; as )  1 + 0, 048 ( MPa )  Ec I c
Ac



(

)

(7)

Οι παραπάνω σχέσεις χρησιμοποιούν την τιμή της αξονικής δύναμης Ν, με Ν>0 για θλίψη, η
οποία αντιστοιχεί στο συνδυασμό των κατακόρυφων δράσεων που συμμετέχουν στους
σεισμικούς συνδυασμούς. Ο συνδυασμός αυτός αρκεί να είναι ο G + 0,3Q, δηλαδή το μέρος
των κατακόρυφων δράσεων που συμμετέχει στο σεισμό. Σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ οι σχέσεις
αυτές αναμένεται να δώσουν τιμές δυσκαμψιών γύρω στο 25% των αντίστοιχων ελαστικών,
επομένως για να γίνει μια ρεαλιστικότερη εκτίμηση της αξονικής δύναμης Ν προτείνεται η
επίλυση μιας προκαταρκτικής ανάλυσης για το συνδυασμό G + 0,3Q με απομειωμένες
δυσκαμψίες, EcIc, στα γραμμικά μέλη στο 25% των ελαστικών. Ec είναι το μέτρο ελαστικότητας
του σκυροδέματος και Ic η καμπτική ροπή αδράνειας του αρηγμάτωτου μέλους.
Όσον αφορά το λόγο διάτμησης, αs, που χρησιμοποιείται παραπάνω, απαιτείται ο υπολογισμός
του για κάθε άκρο του μέλους από το λόγο:
as =

L
M
= s
V h h

(8)

Το μήκος, Ls, εκφράζει την απόσταση της ακραίας διατομής (παρειά στήριξης) ενός μέλους
από το σημείο μηδενισμού των καμπτικών ροπών του για τον πλέον δυσμενή σεισμικό
συνδυασμό δράσεων. Προσεγγιστικά, και για κανονική πλαισιακή διάταξη των γραμμικών
μελών ενός πλαισίου καθ’ ύψος, μπορεί να λαμβάνεται ως μήκος το μισό καθαρό μήκος ενός
δομικού στοιχείου. Αναλυτικότερα, για πιο ακριβή υπολογισμό του λόγου διάτμησης
απαιτoύνται προκαταρκτικές αναλύσεις με απομειωμένες καμπτικές δυσκαμψίες (EcIc) κατά
25% και στρεπτικές δυσκαμψίες (EcJc) κατά 10% για τους σεισμικούς συνδυασμούς:

G + 0,30Q  EX  0,30 EY & G + 0,30Q  0,30 EX  EY

(9)

Από το δυσμενέστερο σεισμικό συνδυασμό λαμβάνεται το ζεύγος (M,V) που θα
χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του λόγου διάτμησης. Δυσμενέστερος είναι ο συνδυασμός
που θα εμφανίσει τη μεγαλύτερη κατ’ απόλυτη τιμή καμπτική ροπή Μ του μέλους, σε
οποιοδήποτε άκρο. Η τέμνουσα δύναμη V του λόγου M/V θα είναι η αντίστοιχη της ροπής Μ
του σεισμικού συνδυασμού από τον οποίο προέκυψε η τελευταία. Η διάσταση h της διατομής
είναι κατά την διεύθυνση της τέμνουσας V της ανάλυσης. Η καμπτική ροπή Μ της ανάλυσης
είναι περί άξονα κάθετο στη διάσταση h (Σφακιανάκης, 2013).
5.3.2.2

Περίπτωση γνωστών οπλισμών – Υπολογισμός με ΚΑΝ.ΕΠΕ

Στη περίπτωση που οι οπλισμοί είναι γνωστοί, τότε για τον υπολογισμό των απομειωμένων
δυσκαμψιών K = EI μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σχέση 10 (σχέση 2 παράγραφος 7.2.3
ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017).
K=

M y Ls

(10)

3 y

Όπου My και θy η τιμή της ροπής και της γωνίας στροφής χορδής, αντίστοιχα, στη διαρροή της
ακραίας διατομής του στοιχείου. Το μήκος διάτμησης Ls θα υπολογίζεται ως εξής ανάλογα το
στοιχείο που εξετάζεται:
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1) Σε δοκούς που συνδέονται και στα δυο άκρα με κατακόρυφα στοιχεία, το Ls μπορεί να
λαμβάνεται ίσο με το μισό του καθαρού ανοίγματος της δοκού.
2) Σε δοκούς που συνδέονται με κατακόρυφο στοιχείο μόνο στο ένα άκρο, το Ls μπορεί
να λαμβάνεται ίσο με το συνολικό καθαρό άνοιγμα της δοκού.
3) Σε υποστυλώματα, το Ls μπορεί να λαμβάνεται ως το μισό του καθαρού ύψους μέσα
στο υπόψη κατακόρυφο επίπεδο κάμψης όπως αυτό ορίζεται, π.χ., από το κάτω πέλμα
υπερκείμενης δοκού μέχρι το άνω πέλμα της υποκείμενης δοκού, ή την ποδιά
τοιχοποιίας ή τοιχώματος στο επίπεδο αυτό σε επαφή με μέρος του ύψους του
υποστυλώματος (κοντό υποστύλωμα).
4) Στα τοιχώματα, το Ls μπορεί να λαμβάνεται σε κάθε όροφο διαφορετικό και ίσο με το
μισό της απόστασης της διατομής βάσης ορόφου από την κορυφή του τοιχώματος στο
κτίριο.
Η ροπή διαρροής My της διατομής μπορεί να υπολογίζεται από τη σχέση (Α.6α) του
παραρτήματος 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017, όπου για τον υπολογισμό της καμπυλότητας
διαρροής Φy = (1/r)y και του λόγου του βάθους της θλιβόμενης ζώνης ξy = zc/h στη
διαρροή θα χρησιμοποιείται η αλγοριθμική διαδικασία που περιγράφεται στο εν λόγω
παράρτημα. Στο Σχήμα 5-6 φαίνεται ο γεωμετρικός ορισμός της γωνίας στροφής χορδής
θ γραμμικών μελών οπλισμένου σκυροδέματος.

Σχήμα 5-6: Γωνίες στροφής χορδής γραμμικών μελών οπλισμένου σκυροδέματος (Σφακιανάκης, 2013)

Σημειώνεται ότι η σχέση (Α.6α) του εν λόγω παραρτήματος αφορά διατομές των
οποίων η θλιβόμενη ζώνη είναι ορθογωνική και μόνο. Επομένως, η σχέση δεν ισχύει
για διατομές με διαφορετικό σχήμα θλιβόμενης ζώνης. Επιπρόσθετα, η σχέση αυτή έχει
προκύψει με θεώρηση διγραμμικού διαγράμματος σc-εc για το σκυρόδεμα, και αφορά
μόνο την περίπτωση όπου ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται εντός της διατομής, δηλ. 0 ≤
ξ ≤ 1 με ξ = xc/d όπου xc είναι το βάθος της θλιβόμενης ζώνης και d το στατικό ύψος
της διατομής.
Από αναλυτική διερεύνηση του Καθηγητή κ. Σφακιανάκη, προέκυψαν τα παρακάτω:
•

το εύρος ισχύος της παραπάνω σχέσης αφορά τις ακόλουθες τιμές του ανηγμένου
αξονικού φορτίου ν.
f 
  1
1
1 



 + = − y   +  '  '+  (1 +  ')      − = s cy  a +   '+   (1 −  ' )  (11)
fc 
2
fc  2
2 



Στη σχέση αυτή εc = εcy είναι η τιμή της παραμόρφωσης της πλέον ακραίας θλιβόμενης
ίνας σκυροδέματος της διατομής για την οποία θεωρείται ότι προκαλείται η διαρροή
της διατομής, οφειλόμενη δε στη μη – γραμμικότητα των παραμορφώσεων του
σκυροδέματος. Η τιμή αυτή είναι περίπου ίση με 0.90·εco, όπου εco είναι η
παραμόρφωση που αντιστοιχεί στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος βάσει του
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•

νόμου σc-εc. Για τα λοιπά μεγέθη της σχέσης αυτής ισχύουν οι ορισμοί του
Παραρτήματος 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.2017.
η οριακή τιμή του ανηγμένου αξονικού ν για την οποία θα λαμβάνει χώρα ταυτόχρονη
διαρροή του εφελκυόμενου οπλισμού και της ακραίας θλιβόμενης ίνας σκυροδέματος
(εs1 = εy = fy / Es και εc2 = εcy ≈ 0,90εc0) είναι:

 lim

2
Ec  1  cy
1

 
= 
− a   y −  '  cy −  ' ( cy +  y ) −   2 cy − (1 +  ') ( cy +  y )  
f c  2  cy +  y
2

 

(12)
Γενικά, ισχύει ότι:
1) για ν+ ≤ ν < νlim θα προηγείται πάντα η διαρροή του εφελκυόμενου οπλισμού, και
2) για νlim < ν ≤ ν- θα προηγείται πάντα η διαρροή της ακραίας θλιβόμενης ίνας
σκυροδέματος.
Σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές, για την εφαρμογή της σχέσης (Α.6α) του ΚΑΝ.ΕΠΕ
δεν απαιτείται η εύρεση και των δυο τιμών των καμπυλοτήτων και η θεώρηση της
μικρότερης εκ των δυο για την εκτίμηση του είδους διαρροής που προηγείται. Αντί
αυτού μπορεί να συγκρίνεται το δοθέν ν με το νlim της σχέσης (12) και να διασφαλίζεται
εξ’ αρχής ποια εκ των δύο καταστάσεων (1) ή (2) ισχύει. Έτσι, στη συνέχεια μπορεί να
υπολογίζεται η καμπυλότητα φ = 1/r και η ροπή διαρροής My μόνο για την κατάσταση
αυτή (Σφακιανάκης, 2013).
5.3.2.3

Περίπτωση γνωστών οπλισμών – Υπολογισμός με BIAX

Εναλλακτικά, ο υπολογισμός της καμπυλότητας Φy και της ροπής διαρροής My μπορεί να
προκύψει από την εκτέλεση του προγράμματος ΒΙΑΧ, θέτοντας ως άνω όρια των
παραμορφώσεων, της πλέον θλιβόμενης ίνας σκυροδέματος και της πλέον εφελκυόμενης ίνας
χάλυβα, τις τιμές εc2 = εcy και εs1 = fy/Es αντίστοιχα, όπου εcy ≈ 0.90εco. Ουσιαστικά γίνεται
χρήσης της επιφάνειας αλληλεπίδρασης Ν-ΜY-MZ που αντιστοιχεί σε κατάσταση διαρροής της
διατομής. Το πρόγραμμα υπολογίζει τα μεγέθη Φy και My για δεδομένο εύρος τιμών του
ανηγμένου αξονικού φορτίου ν, για τη βιβλιοθήκη των διατομών που διαθέτει και χωρίς τους
περιορισμούς που διέπουν τη σχέση (Α.6α) του Παραρτήματος 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.2012
(δηλαδή τα αναφερόμενα περί ορθογωνικής θλιβόμενης ζώνης, εύρους ισχύος του ξ, κ.λ.π.)..
Για το δοθέν εύρος τιμών του ανηγμένου αξονικού ν, το πρόγραμμα υπολογίζει τις δυσκαμψίες
Κ = Ε·Ι βάσει της σχέσης 10 ( σχέση 2 της παραγράφου 7.2.3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.2012). Στη σχέση
αυτή χρησιμοποιούνται οι τιμές της Μy που προκύπτουν από τον αλγόριθμο του προγράμματος
αλλά και αυτές της σχέσης (Α.6α) του παραρτήματος 7Α. Το θy υπολογίζεται βάσει των
σχέσεων 2α και 2β της παραγράφου 7.2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012, αλλά με τιμές της
καμπυλότητας διαρροής Φy = (1/r)y βάσει αλγορίθμου προγράμματος ή βάσει των σχέσεων
(Α.1 και Α.2) του Παραρτήματος 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ.2012.
Επιπλέον, το πρόγραμμα υπολογίζει τιμές των δυσκαμψιών Ε·Ι και για την περίπτωση
διατομών αγνώστων οπλισμών βάσει των σχέσεων (Σ1.α-δ) της παραγράφου 7.1.2.2 του
ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. Έτσι, παρέχονται πίνακες με δυσκαμψίες Ε·Ι κατά:
1) Πρόγραμμα ΒΙΑΧ.
2) ΚΑΝ.ΕΠΕ.2012 / Εurocode 8 – Ρart 3.
3) κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 - περίπτωση αγνώστων οπλισμών.
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Οι πίνακες αυτοί δίνουν της δυσκαμψίες Ε·Ι ως (%) ποσοστά των αντίστοιχων ελαστικών. Για
το σύνηθες εύρος επιτρεπόμενων τιμών του ν για το σχεδιασμό νέων κατασκευών, δηλαδή αυτό
που αντιστοιχεί σε 0 <ξ < 1, το πρόγραμμα δίνει στο κάτω μέρος κάθε πίνακα το μέσο όρο των
παραπάνω (%) καθώς επίσης και το μέσο όρο (%) για το σύνολο των τιμών του δοθέντος
εύρους του ν.
Οι παραπάνω τρόποι υπολογισμού της μειωμένης δυσκαμψίας ενός μέλους αφορούν μία μόνο
διατομή του (του ενός εκ των δύο άκρων του) και μάλιστα μία μόνο θεώρηση της φοράς
εφαρμογής της καμπτικής ροπής σε αυτή, περί έναν εκ των δύο κεντροβαρικών αξόνων. Για
μη συμμετρική κατανομή οπλισμών ή μη συμμετρικό σχήμα διατομής, η μειωμένη δυσκαμψία
Ε·Ι για την αντίθετη φορά της κάμψης θα έχει διαφορετική τιμή. Εάν το άλλο άκρο της
διατομής έχει διαφορετικούς οπλισμούς, τότε θα προκύψουν κατά μέγιστον δύο επί πλέον
διαφορετικές τιμές της Ε·Ι, δηλαδή συνολικά τέσσερις για όλο το μέλος. Εφαρμόζεται η
παραδοχή ότι το συνολικό μέλος διαθέτει τελικά μία μέση δυσκαμψία, για κάμψη περί κάθε
κεντροβαρικό άξονα, η οποία υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των, κατά μέγιστον, τεσσάρων
διαφορετικών βάσει της σχέσης 13.
EI eff =

M L
1 4
( EI )i , ( EI )i = y ,i s , i = 1 − 4

4 i =1
3 y ,i

(13)

Ετσι, για κάθε κεντροβαρικό άξονα η διαδικασία προσδιορισμού της αντίστοιχης δυσκαμψίας
βάσει της σχέσης 2 της παραγράφου 7.2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 υλοποιείται τέσσερις φορές,
δύο για κάθε άκρο. Ανά άκρο δηλαδή εξετάζονται οι δύο περιπτώσεις διαρροής των οπλισμών,
μία για κάθε πέλμα ξεχωριστά, θεωρώντας αρνητική και θετική φορά της καμπτικής ροπής
διαρροής Μy. Η εν λόγω επισήμανση αφορά κυρίως δοκούς αλλά και υποστυλώματα με
ανομοιόμορφη κατανομή οπλισμών ως προς τους κεντροβαρικούς άξονες της διατομής τους,
σε συνδυασμό και με το σχήμα της τελευταίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Σχήμα 5-7.

Σχήμα 5-7: Θετική και αρνητική κάμψη άκρων α) δοκού β) υποστυλώματος ο/σ λόγω σεισμικής φόρτισης
(Σφακιανάκης, 2013)
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Για την περίπτωση όπου η διατομή του άκρου μιας δοκού είναι μορφής πλακοδοκού σχήματος
Τ, Γ, L, Z κ.λπ., στον υπολογισμό της ροπής διαρροής My και της καμπυλότητας διαρροής Φy,
για τον μετέπειτα υπολογισμό της γωνίας χορδής θy, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και οι
παράλληλοι στον άξονα της δοκού οπλισμοί των πελμάτων της πλάκας με διαστάσεις όπως στο
Σχήμα 5-8, εφ’ όσον αυτοί είναι επαρκώς αγκυρωμένοι πέραν της υπ’ όψη στήριξης.

Σχήμα 5-8: Περιοχές συνεργαζόμενου οπλισμού πλακών στον οπλισμό στηρίξεων δοκών (Σφακιανάκης, 2013)

Για την εκτέλεση της pushover ανάλυσης, ο χρήστης των προγραμμάτων SAP2000 και ETABS
θα πρέπει να εισάγει σε αυτά το ποσοστό της μειωμένης δυσκαμψίας Εc·Ιc κάθε γραμμικού
μέλους, λαμβάνοντάς το από τους εν λόγω πίνακες του προγράμματος ΒΙΑΧ για την τιμή της
αξονικής δύναμης Ν που ελήφθη από την προκαταρκτική επίλυση της κατασκευής για το
συνδυασμό G+0.30Q. Τέλος, η στρεπτική δυσκαμψία των στοιχείων λαμβάνεται ίση με το 10%
της αντίστοιχης για την αρηγμάτωτη διατομή (Σφακιανάκης, 2013).
5.3.3

Ιδιότητες πλαστικών αρθρώσεων δομικών στοιχείων

Η αποτίμηση της κατασκευής προϋποθέτει την εύρεση των ιδιοτήτων των πλαστικών
αρθρώσεων κάθε δομικού στοιχείου. Στα μεν υποστυλώματα – τοιχώματα οι πλαστικές
αρθρώσεις τοποθετούνται στη βάση και στη κορυφή των στοιχείων, και στις δε δοκούς στα δύο
άκρα τους. Σε όλα τα δομικά στοιχεία ρυθμίζονται πλαστικές αρθρώσεις σε όρους ροπών –
καμπυλοτήτων, ενώ στα τοιχώματα, επιπρόσθετα, ρυθμίζονται και διατμητικές πλαστικές
αρθρώσεις. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα δυο είδη πλαστικών αρθρώσεων και το τρόπο
υπολογισμού τους.
5.3.3.1

Καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις

Οι ιδιότητες των καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων έχουν να κάνουν με το διάγραμμα ροπών
– καμπυλοτήτων Μ – Φpl, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-9.
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Σχήμα 5-9: Ιδεατό διάγραμμα Ροπών - Καμπυλοτήτων Μ - Φpl για τα προγράμματα SAP2000 και ETABS
(Σφακιανάκης, 2013)

Τα μεγέθη της διαρροής (My, Φy και θy) υπολογίζονται με τις αναλυτικές σχέσεις που
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 5.3.2 ή ενναλακτικά με χρήση του προγράμματος BIAX.
Τα μεγέθη της αστοχίας (Mu, Φu και θu) μπορούν να υπολογιστούν μέσω αναλυτικών σχέσεων
του ΚΑΝ.ΕΠΕ, όπως περιγράφεται βηματικά παρακάτω.
Η καμπυλότητα αστοχίας της διατομής Φu = (1/r)u = (1/r)su ή (1/r)cu θα οφείλεται σε αστοχία
του χάλυβα ή του σκυροδέματος, οποιαδήποτε συμβεί πρώτη, και μπορεί να υπολογίζεται από
τις σχέσεις 14 και 15 ( Σ.4 και Σ.5 της παραγράφου 7.2.4.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.2017).
Α) Λόγω θραύσης του εφελκυόμενου χάλυβα: (1/ r )su =

 su
(1 − su ) d

(14)

Β) Λόγω αστοχίας θλιβόμενου σκυροδέματος: (1/ r )cu =

 cu
 cu d

(15)

Για τις σχέσεις αυτές η παραμόρφωση αστοχίας του σκυροδέματος λαμβάνεται ίση με
εcu = -0,0035 για μη επαρκώς περισφιγμένο σκυρόδεμα ή με την αρνητική τιμή της σχέσης 16
σε αντίθετη περίπτωση.

 cu ,c = 0, 004 + 0, 4

a  sx f yw

(16)

f cc

Ο βαθμός αποδοτικότητας α της περίσφιγξης θα εκτιμάται βάσει της σχέσης 17 και το μηχανικό
ογκομετρικό ποσοστό των συνδετήρων ωw θα υπολογίζεται κατά τον Ε.Κ.Ω.Σ 2000.
2

sh 
sh    bi 
a = 1 −

1 −
 1 −
 2b0  2h0   6b0 h0 

(17)

Η παραμόρφωση αστοχίας εsu του χάλυβα στη μέγιστη τιμή του φορτίου εφελκυσμού (αντοχή
ft) η τάση διαρροής fy και ο λόγος ft/fy για ανελαστικές αναλύσεις τύπου pushover μπορούν να
λαμβάνονται από τον Πίνακα 10 (Πίνακας 1 στις σημειώσεις του κ. Σφακιανάκη) στον οποίο
περιλαμβάνεται το σύνολο των χαλύβων οπλισμού της Ελληνικής αγοράς που απαντώνται σε
παλαιές και νέες κατασκευές.
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Πίνακας 10: Μηχανικές ιδιότητες παλαιών και νέων χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (Σφακιανάκης, 2013)

Από το Πίνακα 10 υπολογίζουμε για μονοτονική φόρτιση:
εsu = εu x 0,583 = 0,0930 x 0,583 = 0,054219
Όσον αφορά τα βάθη της θλιβόμενης ζώνης ξsu και ξcu των σχέσεων 14 και 15, αυτά μπορούν
να υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις, ανάλογα τη περίπτωση.
•

Περίπτωση που προηγείται η αστοχία του χάλυβα
Για να θεωρείται εξασφαλισμένο ότι προηγείται η αστοχία του χάλυβα θα πρέπει να
ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι σχέσεις 18 και 19 (σχέσεις 4 και 5 στις σημειώσεις του
κ. Σφακιανάκη), οι οποίες ισχύουν για ορθογωνική διατομή.
1
 cu −  co

f
f   (1 + 1 ) −  cu (1 − 1 )
3
   lim, su =
+ 2 − 1 t − v 1 + t  su
(18)

 (1 −  )(  +  )
 cu +  su
fy
f
y
1
cu
su





 su =

 1

f 
 + (1 + 1 ) 1 + t  v
fy 
 2


  
f 
(1 − 1 ) 1 − co  + 1 + t  v
fy 
 3 su  

(1 − 1 )  + 1


ft

− 2 + co
fy
3 su
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(19)

Για τις σχέσεις 18 και 19 ισχύουν τα εξής:
1) Το σύνολο των μεγεθών των σχέσεων θα λαμβάνεται με θετικές τιμές, θεωρώντας
ν > 0 για τη θλίψη.
2) εco ≈ 0,002 είναι η θλιπτική παραμόρφωση του σκυροδέματος στη μέγιστη αντοχή
του fc.
3) ω1, ω2, ων είναι τα μηχανικά ποσοστά οπλισμού εφελκυόμενου πέλματος,
θλιβόμενου πέλματος και κορμού (ενδιαμέσως του εφελκυόμενου και θλιβόμενου
πέλματος), αντίστοιχα. Αυτά υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις:

1 = 1

fy
fc

, 2 =  2

fy
fc

, v =  v

fy
fc

(20)

A
A
A
1 = s1 ,  2 = s 2 , v = sv
bd
bd
bd

Όπου: d = h – d1, d1 = c + Φh + (ΦL / 2), δ1 = d1 / d
με b το πλάτος της διατομής παράλληλα στα πέλματα αυτά, d το στατικό ύψος της
(κάθετο στα τελευταία), h το ύψος της, c η επικάλυψή της και Φh, ΦL οι διάμετροι
του συνδετήρα και των διαμήκων ράβδων της, αντίστοιχα.
4) Η τάση διαρροής fy και η μέγιστη αντοχή ft του χάλυβα οπλισμού φαίνονται στο
Σχήμα 5-10.

Σχήμα 5-10: Νόμος τάσεων - παραμορφώσεων χάλυβα οπλισμού (Σφακιανάκης, 2013)

Η μη ικανοποίηση, ταυτόχρονα, των σχέσεων 18 και 19 σημαίνει ότι προηγείται η
αστοχία του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να ισχύουν τα παρακάτω.
•

Περίπτωση που προηγείται η αστοχία του σκυροδέματος – αποφλοίωση διατομής
Η αστοχία του σκυροδέματος στην πλέον ακρότατη θλιβόμενη ίνα της διατομής θα
συμβεί για παραμόρφωση εc2 = εcu. Από πλευράς φυσικής σημασίας, αυτό σχετίζεται με
την κατ’ αρχήν αποφλοίωση της επικάλυψης της διατομής και όχι κατ’ ανάγκη την
αστοχία της πλήρους διατομής. Ο περαιτέρω προσδιορισμός του είδους αστοχίας του
αποφλοιωμένου πυρήνα της διατομής έχει νόημα εφ’ όσον αυτός θεωρείται επαρκώς
περισφιγμένος, όπως θα αναλυθεί παρακάτω.
Για να θεωρείται λοιπόν εξασφαλισμένο ότι προηγείται η αποφλοίωση της διατομής θα
πρέπει να μην ικανοποιείται η σχέση 18. Στην περίπτωση αυτή το βάθος ξcu της
θλιβόμενης ζώνης θα δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις.
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cu =

(1 − 1 )( + 1 − 2 ) + (1 + 1 ) 
  
(1 − 1 ) 1 − co  + 2
 3 su 

για  lim, su     lim,cu



 cu
 cu +  y

(21)


1


 cu −  co  + (  cu −  y ) v

   
3 
1 − 1
= 2 − 1 − v  1  +
 cu +  y
 1 − 1 

ή
ξcu είναι η θετική ρίζα του τριωνύμου Αξcu2 + Βξcu + C = 0 για ν > νlim,cu με

( cu −  y )

v
 = 1 − co −

3 su 2 (1 − 1 )
 cu y
 = 2 + 1

•

2


 cu
 
− +   cu − 1 

y
1 − 1   y


(22)


v   cu
C = − 1 +

2 (1 − 1 )   y

Περίπτωση που προηγείται η αστοχία του σκυροδέματος – αστοχία πυρήνα
διατομής

Όπως αναφέραμε παραπάνω, αν ισχύει η περίπτωση αποφλοίωσης της διατομής,
μπορούμε να προσδιορίσουμε περαιτέρω το είδος αστοχίας του αποφλοιωμένου πλέον
πυρήνα της διατομής. Έτσι, αντίστοιχα με τα παραπάνω, η αστοχία του πυρήνα μπορεί
να οφείλεται είτε σε αστοχία του χάλυβα είτε σε αστοχία του σκυροδέματος του
πυρήνα.
•

Περίπτωση αστοχίας χάλυβα
Στη περίπτωση αυτή ισχύουν οι σχέσεις 18 και 19 με τη διαφοροποίηση ότι οι
τελευταίες θα πρέπει να εφαρμοσθούν για τη διατομή του πυρήνα αγνοώντας
πλήρως την περιμετρική επικάλυψή του. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση 20
αντικαθίσταται ως εξής:
f
f
f
1 → 1* =  1* y* , 2 →  *2 =  *2 y* , v → v* =  *v y*
fc
fc
fc

1 →  * =
1

As1
A
A
,  2 →  *2 = s 2 ,  v →  v* = sv
b0 d 0
b0 d 0
b0 d 0

Ό : b → b0 = b − 2 ( c +  h / 2 )  b, d → d 0 = h − 2 ( c +  h / 2 )  h,

(23)

d1 → d1o = (  h +  L ) / 2


1 = d1o / d o ,  co →  * ,  cu →  cu*
co

Στις σχέσεις 23, ο αστερίσκος αναφέρεται στη προσαυξημένη αντοχή και
παραμορφώσεις του περισφιγμένου σκυροδέματος του πυρήνα, καθώς και των
διαστάσεών του.
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•

Περίπτωση αστοχίας σκυροδέματος πυρήνα
Αντίστοιχα, ισχύουν οι σχέσεις 21 και 22, με τη διαφοροποίηση ότι θα πρέπει
να εφαρμοστούν για τη διατομή του πυρήνα, επομένως με τις σχέσεις 23. Η
ροπή αντοχής (ή αστοχίας), MRc = Mu, της περίπτωσης της αποφλοίωσης της
διατομής μπορεί να υπολογίζεται από τη σχέση 24.

M Rc

2
 1
v 
1 y  
(1 − cu )(1 − 1 ) −   cu
= M u = bd f c  (1 − 1 )(1 + 2 ) +
 +
2
1
−

3


1
cu

 


2

(24)

1
 
 1

cu  (1 − cu ) − co  − cu + co cu   
3 cu  2
4 cu
  
2
Η σχέση 24 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον υπολογισμό της ροπής αντοχής του
περισφιγμένου πυρήνα της διατομής, κατά τα αναφερόμενα στη περίπτωση αστοχίας
του πυρήνα της διατομής, σε συνδυασμό με τις αντικαταστάσεις των σχέσεων 23.
Κατά τον ΚΑΝ.ΕΠΕ, Mu = My, οπότε ο υπολογισμός της ροπής αντοχής μπορεί να
παραλείπεται.
Τα μεγέθη αστοχίας Mu και Φu μπορούν να υπολογίζονται με χρήση του προγράμματος ΒΙΑΧ
δίνοντας στο πεδίο [19] του αντίστοιχου αρχείου κειμένου τις τιμές (1,4) για τη περίπτωση αστοχίας
του χάλυβα και τις τιμές (2,4) για τη περίπτωση αστοχίας του πυρήνα της διατομής. Και για τα δυο
ζεύγη τιμών το πρόγραμμα υπολογίζει τα αντίστοιχα μεγέθη για τη διαρροή (My, Φy) και την αστοχία
(Mu, Φu).
Σε κάθε περίπτωση τρόπου υπολογισμού των καμπυλοτήτων Φu, ο μετ’ έπειτα υπολογισμός των
γωνιών στροφής χορδής θu και θu,pl θα γίνεται από τις σχέσεις (Σ.11α) και (Σ.11β) του ΚΑΝ.ΕΠΕ
2017 ή τις (Α.1 – Α.3) του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3. Ενναλακτικά ο ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017 παρέχει τους
σχετικούς πίνακες στο Παράρτημα 7Β του Κεφαλαίου 7 οι οποίοι συνοδεύονται από υποπίνακες με
συντελεστές μετατροπής. Σύμφωνα με το κ. Σφακιανάκη οι εν λόγω σχέσεις ενσωματώνονται στο
πρόγραμμα BIAX.
Όπως αναφέραμε και στις απομειωμένες δυσκαμψίες, κατ’ αντιστοιχία το πρόγραμμα BIAX για το
δοθέν εύρος τιμών του ανηγμένου αξονικού φορτίου ν, παρέχει πίνακες με:
Α) τις συντεταγμένες Ν – ΜY – MZ των επιφανειών διαρροής και αστοχίας. Στο πρόγραμμα ETABS
χρησιμοποιούμε την επιφάνεια διαρροής και όχι την επιφάνεια αστοχίας.
Β) τις συντεταγμένες των σημείων A, B, C, D και E των διγραμμικών νόμων M – Φpl και M – θpl του
Σχήματος 5-4 για εισαγωγή στο πρόγραμμα ETABS (Σφακιανάκης, 2013).
5.3.3.2

Διατμητικές πλαστικές αρθρώσεις

Κατά την εφαρμογή της Pushover ανάλυσης τα δομικά στοιχεία μπορεί να αστοχήσουν
διατμητικά. Στο παράρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ περιγράφεται η μείωση της διατμητικής αντοχής
ενός δομικού στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματος, δοκού, τοιχώματος) το
οποίο υποβάλλεται σε ανακυκλιζόμενες παραμορφώσεις. Αντί αυτής της προσέγγισης,
ρυθμίσαμε διατμητικές πλαστικές αρθρώσεις στο πρόγραμμα ETABS για να λάβουμε υπόψη
τις διατμητικές αστοχίες. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιήσαμε τη σχέση 25 για τοιχώματα (Γ.4
στο παράρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ) με μθpl = 0 προ της καμπτικής διαρροής. Στο πρόγραμμα
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είχαμε ρυθμίσει το μέλος να μη παραλάβει άλλα φορτία στη περίπτωση που ξεπεραστεί η τιμή
της διατμητικής αντοχής του.



N 
VR ,max = 0,85 1 + 1,8min  0,15;
  (1 + 0, 25max (1,75;100 tot ) ) (1 − 0, 2 min ( 2; as ) ) f c bw z (25)
A
f
c c 


Όπου:
•
•
•
•
•
•

Ν: αξονικό φορτίο του μέλους που προέκυψε από την ανάλυση G + 0,30Q όπως
αναφέρθηκε παραπάνω.
αs: λόγος διάτμησης
Ac: εμβαδόν της διατομής σκυροδέματος, ίση με bwd σε διατομές με ορθογωνικό κορμό
πάχους bw και στατικό ύψος d, ή με πDc2/4 σε κυκλικές διατομές.
fc: θλιπτική αντοχή σκυροδέματος (MPa)
ρtot: συνολικό ποσοστό διαμήκους οπλισμού (εφελκυόμενου, θλιβόμενου και
ενδιάμεσου.
z: ο μοχλοβραχίονας εσωτερικών δυνάμεων (ίσος με d-d’ σε υποστυλώματα, δοκούς
και τοιχώματα διατομής Τ ή Η, ή με 0,8h σε τοιχώματα ορθογωνικής διατομής.

Για τον υπολογισμό των παραμέτρων της διατομής έγινε ανάλυση διατομής με το πρόγραμμα
BIAX, γι’ αυτό και δημιουργήθηκε ξεχωριστό αρχείο διότι ο έλεγχος γίνεται σε όρους
δυνάμεων σε αντίθεση με τις καμπτικές πλαστικές αρθρώσεις που ο έλεγχος γίνεται σε όρους
παραμορφώσεων. Επομένως άλλαξε ο συντελεστής ασφαλείας των υλικών (για ικανοποιητική
ΣΑΔ γc’=1,30 και γs’=1,15 από 1,10 που ήταν στη περίπτωση των αρχείων BIAX των
καμπτικών πλαστικών αρθρώσεων).

5.4 Εκτίμηση αξονικής δύναμης Ν και υπολογισμός μειωμένων
δυσκαμψιών
Στην ενότητα 5.3 αναλύσαμε, θεωρητικά, το τρόπο υπολογισμού των μειωμένων δυσκαμψιών
και των ιδιοτήτων των πλαστικών αρθρώσεων. Όπως είδαμε, προαπαιτούμενο είναι η εκτίμηση
της αξονικής δύναμης Ν των δομικών στοιχείων και ιδιαίτερα των υποστυλωμάτων –
τοιχωμάτων, καθώς στις δοκούς θεωρούμε την μειωμένη δυσκαμψία που αντιστοιχεί σε
μηδενικό ανηγμένο αξονικό ν.
Στο Πίνακα 11 παρατηρούμε την αξονική δύναμη κάθε υποστυλώματος ή τοιχώματος, όπως
προέκυψε από την ανάλυση στο πρόγραμμα ETABS για μειωμένες δυσκαμψίες ΕΙ κατά 25%
στα δομικά στοιχεία και μειωμένη στρεπτική δυσκαμψία ΕJ κατά 10%. Στο Πίνακα 12, έχοντας
χρησιμοποιήσει στους υπολογισμούς την αξονική δύναμη Ν κάθε μέλους, παρουσιάζουμε τις
μειωμένες δυσκαμψίες κάθε κατακόρυφου στοιχείου σε κάθε όροφο.
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Πίνακας 12: Μειωμένες δυσκαμψίες ΕΙ των υποστυλωμάτων και
τοιχωμάτων

Πίνακας 11: Εκτίμηση αξονικής δύναμης
Ν από την ανάλυση G+0,30Q

Μειωμένες δυσκαμψίες ΕΙ (%)
floor1

floor2

Αξονική δύναμη Ν (kN)
floor3

floor1

floor2

floor3

About Y

About Z

About Y

About Z

About Y

About Z

Τ1

-366,494

-221,060

-87,792

Τ1

18,801

17,765

12,101

11,881

6,184

7,276

Κ1

-281,053

-175,098

-71,972

Κ1

35,406

35,406

21,970

21,970

15,507

15,507

Κ2

-287,021

-179,095

-73,863

Κ2

35,658

35,658

22,177

22,177

15,558

15,558

Τ2

-381,498

-235,375

-94,154

Τ2

18,801

17,765

12,101

11,881

6,184

7,276

Κ3

-245,010

-147,055

-53,910

Κ3

25,224

26,360

14,184

17,222

11,292

13,563

Κ4

-327,343

-208,872

-91,222

Κ4

22,971

22,971

14,659

14,659

14,237

14,237

Κ5

-253,376

-157,430

-72,604

Κ5

35,144

35,144

21,703

21,703

15,942

15,942

Κ6

-352,566

-223,295

-98,610

Κ6

23,734

23,734

15,069

15,069

14,357

14,357

Κ7

-282,697

-168,868

-63,375

Κ7

26,594

27,516

15,470

17,856

11,426

13,727

Τ3

-353,586

-205,188

-80,747

Τ3

18,801

17,765

12,101

11,881

6,184

7,276

Κ8u

-240,668

-188,054

-69,018

Κ8u

24,277

24,277

10,239

10,239

6,125

6,125

Κ8o

-254,655

-160,797

-55,108

Κ8o

9,432

9,432

8,329

8,329

5,144

5,144

Κ9u

-238,709

-201,737

-82,178

Κ9u

24,224

24,224

10,426

10,426

6,383

6,383

Κ9o

-254,655

-163,051

-50,535

Κ9o

7,379

7,379

7,070

7,070

4,320

4,320

Κ10

-233,989

-144,450

-52,989

Κ10

23,598

23,598

14,814

14,814

15,206

15,206

5.5 Εισαγωγή στο ETABS των μειωμένων δυσκαμψιών και των ιδιοτήτων
των πλαστικών αρθρώσεων
Στην ενότητα 5.4 έγινε εκτίμηση της αξονικής δύναμης Ν μέσω της ανάλυσης G + 0,30Q, και
υπολογίστηκαν οι μειωμένες δυσκαμψίες των στοιχείων που αντιστοιχούν στην εκάστοτε
αξονική δύναμη και οι ιδιότητες των πλαστικών αρθρώσεων για να εισαχθούν στο πρόγραμμα
ETABS. Ειδικά για τις ιδιότητες των πλαστικών αρθρώσεων πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:
•

Για τα υποστυλώματα και τα τοιχώματα επιλέγουμε στο είδος της πλαστικής άρθρωσης
τον έλεγχο παραμορφώσεων και τη πλήρη επιφάνεια αλληλεπίδρασης P – M2 – M3
(αξονική δύναμη με διαξονική κάμψη).

Σχήμα 5-11: Ρύθμιση πλαστικής άρθρωσης για κατακόρυφο στοιχείο
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•

Στις υποκαρτέλες θα δωθούν όλοι οι διγραμμικοί νόμοι Μ – θpl, δηλαδή ανά
μεσημβρινό και ανά στάθμη του αξονικού φορτίου Ν.
Για τις δοκούς επιλέγουμε στο είδος της πλαστικής άρθρωσης τον έλεγχο των
παραμορφώσεων και έναν διγραμμικό νόμο Μ2 ή Μ3 ανάλογα ποιος άξονας του μέλους
είναι ο οριζόντιος. Στην εργασία μας, ο άξονας 3 είναι ο οριζόντιος, οπότε επιλέξαμε
τη ρύθμιση Μ3.

Σχήμα 5-12: Ρύθμιση πλαστικής άρθρωσης για δοκό

•

Στις υποκαρτέλες θα δοθεί ο μονοαξονικός διγραμμικός νόμος Μ – θpl που αντιστοιχεί
σε περίπου μηδενικό αξονικό φορτίο Ν.
Για τα τοιχώματα, όπως προαναφέρθηκε, ρυθμίστηκαν εκτός από καμπτικές πλαστικές
αρθρώσεις και διατμητικές πλαστικές αρθρώσεις. Στην αρχική καρτέλα επιλέγουμε τον
έλεγχο δυνάμεων και το διγραμμικό νόμο της διατμητικής δύναμης V2 ή V3.
Ουσιαστικά, θα ρυθμίσουμε για κάθε τοίχωμα μια καρτέλα για διατμητική δύναμη V2
και μια καρτέλα για διατμητική δύναμη V3, επειδή είναι γωνιακά τα τοιχώματα.

Σχήμα 5-14: Ρύθμιση διατμητικής
πλαστικής άρθρωσης (διατμητικής δύναμης
V3) στα τοιχώματα

Σχήμα 5-13: Ρύθμιση διατμητικής
πλαστικής άρθρωσης (διατμητική δύναμη
V2) στα τοιχώματα

Η εισαγωγή των πλαστικών αρθρώσεων γίνεται στα άκρα του καθαρού μήκους των
στοιχείων και για να μην δημιουργηθεί σφάλμα από τυχόν τοποθέτηση της πλαστικής
άρθρωσης μέσα στο άκαμπτο μήκος του στοιχείου, αυτή τοποθετείται έως και 10mm
προς το εσωτερικό του καθαρού μήκους.
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5.5.1

Αντιστοίχιση τοπικών αξόνων BIAX – ETABS

Παρατηρώντας τους τοπικούς άξονες του BIAX και του ETABS, συμπεραίνουμε ότι χρειάζεται
προσοχή στην εισαγωγή των δεδομένων των πλαστικών αρθρώσεων στο ETABS.
•

Για Τ πλακοδοκό ίσχυε κατά την μεταφορά των αποτελεσμάτων:
−3 → + y ( 0

)

+3 → − y (180

•

)

Για Γ πλακοδοκό ίσχυε κατά την μεταφορά των αποτελεσμάτων:
−3 → − y (180
+3 → + y ( 0

•

)

)

Για τα υποστυλώματα δεν χρειάστηκε κάποιος μετασχηματισμός στα πρόσημα αφού οι
τοπικοί άξονες ταυτίζονταν για τους άξονες που μας ενδιέφεραν.

5.6 Ιδιομορφική ανάλυση της κατασκευής
Έχοντας εισάγει τις μειωμένες δυσκαμψίες στα δομικά στοιχεία, μπορούμε να εφαρμόσουμε
μια ιδιομορφική ανάλυση, ώστε να εντοπιστεί η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος Τ1 της κατασκευής
καθώς και όσες ακόμα χρειάζονται ώστε η ταλαντούμενη μάζα να είναι τουλάχιστον 90%.
Αυτή η διερεύνηση γίνεται σε κάθε οριζόντια διεύθυνση ξεχωριστά.
•

Χ – διεύθυνση

Πίνακας 13: Θεμελιώδεις ιδιοπερίοδοι κατά τη διεύθυνση Χ
Ιδιομορφές

Περίοδος

Συμμετοχή
μάζας κατά
Χ

1

1,141

47,30%

3

0,831

37,56%

2

1,125

3,44%
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Σχήμα 5-15: Παραμορφωμένη κατάσταση 1ης ιδιομορφής (Τ = 1,141 sec)

•

Y – διεύθυνση

Πίνακας 14: Θεμελιώδεις ιδιοπερίοδοι κατά τη διεύθυνση Y.
Ιδιομορφές

Περίοδος

Συμμετοχή
μάζας κατά Y

2

1,125

81,70%

1

1,141

7,94%
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Σχήμα 5-16: Παραμορφωμένη κατάσταση 2ης ιδιομορφής (Τ = 1,125 sec)

5.7 Ορισμός Pushover ανάλυσης στο πρόγραμμα ETABS
Έχοντας ολοκληρώσει την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων παραμέτρων για την δημιουργία
της Pushover ανάλυσης, μπορούμε να ρυθμίσουμε μια νέα φόρτιση, μη γραμμικού τύπου που
θα είναι η υπερωθητική μέθοδος (Pushover).
Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα περίπτωση φόρτισης. Η
υπερωθητική ανάλυση είναι μια μη γραμμική στατική ανάλυση (Nonlinear Static Analysis),
που έχει ως αφετηρία το τελικό βήμα της μη γραμμικής ανάλυσης του συνδυασμού των
κατακόρυφων φορτίων, G + 0,30Q. Έπειτα, έχοντας διερευνήσει στην ιδιομορφική ανάλυση
ποιες ιδιομορφές συνθέτουν τη συμμετέχουσα μάζα σε ποσοστό άνω του 90% σε κάθε
διεύθυνση, μπορούμε να ορίσουμε το προφίλ των μετακινήσεων ανά τους ορόφους.
Ουσιαστικά, ορίζουμε το πως θα κατανεμηθεί ανά τους ορόφους, η μετακίνηση που θα
ορίσουμε στο κόμβο ελέγχου στη κορυφή του κτιρίου.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 5.7.3.3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ η κατανομή των σεισμικών φορτίων καθ’
ύψος θα γίνεται για όλες τις αναλύσεις με δυο τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους, ώστε να
λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή του τρόπου κατανομής των φορτίων λόγω μετελαστικής
συμπεριφοράς ορισμένων περιοχών του φορέα, αλλά και λόγω της επιρροής των ανώτερων
ιδιομορφών. Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 μπορούν να εφαρμοστούν οι εξής κατανομές:
•

Ομοιόμορφη, η οποία είναι βασισμένη σε οριζόντια φορτία ανάλογα ως προς τη μάζα
κάθε ορόφου ανεξάρτητα από τη στάθμη του
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•

Ιδιομορφική, ανάλογη προς οριζόντια φορτία συμβατά προς τη κατανομή οριζοντίων
φορτίων στην υπο εξέταση διεύθυνση, όπως προκύπτει από ελαστική ανάλυση.

Στη παρούσα εργασία, λόγω του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της μελέτης και λόγω περιορισμένου
χρόνου περάτωσης της μελέτης αποφασίστηκε η εφαρμογή της ιδιομορφικής κατανομής.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 5.7.3.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, ο κόμβος ελέγχου της στοχευόμενης
μετακίνησης θα λαμβάνεται εν γένει στο κέντρο μάζας της οροφής του κτιρίου. Στη περίπτωση
κτιρίων με σοφίτες ή μικρούς οικίσκους στο δώμα, ο κόμβος ελέγχου θα λαμβάνεται στην
οροφή του πλήρους υποκείμενου ορόφου.
Αφού ρυθμίσαμε τον κόμβο ελέγχου της στοχευόμενης μετακίνησης, το είδος του ελέγχου των
εφαρμοσμένων σεισμικών φορτίων ως έλεγχο μετακινήσεων και τη στοχευόμενη μετακίνηση
ίση με περίπου 4% του ύψους του κτιρίου (διαφέρει σε ορισμένες αναλύσεις λόγω δημιουργίας
ασταθειών από μετακίνηση σε μετακίνηση), μπορούμε να παρουσιάσουμε ανά διεύθυνση τις
καρτέλες της υπερωθητικής ανάλυσης.
•

+Χ Διεύθυνση

Σχήμα 5-17: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης, της
στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου ελέγχου

Σχήμα 5-18: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (+Χ) στο
ETABS
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Σχήμα 5-20: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

Σχήμα 5-19: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

•

-Χ Διεύθυνση

Σχήμα 5-22: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (-Χ) στο ETABS
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Σχήμα 5-21: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης, της
στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου ελέγχου

Σχήμα 5-24: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

•

Σχήμα 5-23: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

+Y Διεύθυνση

Σχήμα 5-25: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης,
της στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου
ελέγχου

Σχήμα 5-26: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (+Y) στο
ETABS
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Σχήμα 5-27: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

•

Σχήμα 5-28: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

-Y Διεύθυνση

Σχήμα 5-30: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (-Y) στο ETABS
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Σχήμα 5-29: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης, της
στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου ελέγχου

Σχήμα 5-32: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

Σχήμα 5-31: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

Έχοντας ρυθμίσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της υπερωθητικής ανάλυσης μπορούμε να την
εφαρμόσουμε, ώστε να συντάξουμε μεγάλο τμήμα της καμπύλης ικανότητας V – δ της
κατασκευής και να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά της και την
επάρκειά της ή μη, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 6.

5.8 Επεξεργασία αποτελεσμάτων Pushover ανάλυσης
Έχοντας εφαρμόσει την υπερωθητική ανάλυση, εξάγουμε τη καμπύλη ικανότητας V – δ της
κατασκευής σε κάθε διεύθυνση για τη περαιτέρω επεξεργασία της. Η περαιτέρω επεξεργασία
συνίσταται σε:
•
•
5.8.1

μετατροπή της σε φάσμα επιτάχυνσης – μετακίνησης ισοδύναμου μονοβαθμίου
συστήματος (ADRS μορφή)
διγραμμικοποίησή της με τη διαδικασία που θα περιγραφεί παρακάτω.
Καμπύλη ικανότητας σε ADRS μορφή

Αρχικά, κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, θα μετατρέψουμε τη καμπύλη ικανότητας
V – δ σε ADRS μορφή ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος, Sa – Sd (φάσμα ικανότητας),
κατά το Σχήμα 5-33.

Σχήμα 5-33: Καμπύλη ικανότητας της pushover ανάλυσης και ADRS μορφή της (Σφακιανάκης, 2013)

Στόχος αυτής της μετατροπής είναι η σύγκριση με το φάσμα απαίτησης του Κανονισμού για
την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη καθολική επάρκεια ή μη της κατασκευής.
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Για τη μετατροπή αυτή οι μετακινήσεις δ μετατρέπονται σε (φασματικές) μετακινήσεις Sd και
οι τέμνουσες βάσης V σε (φασματικές) επιταχύνσεις Sa βάσει των σχέσεων 26 και 27.
Sd =

Sa =



(26)



V
a  mtot

(27)

Όπου:
n

•

=

m
i =1
n

m
i

i =1

•
•
•

i

i

είναι ο συντελεστής συμμετοχής.

2
i

φi είναι οι οριζόντιες μετακινήσεις των ορόφων της 1ης ιδιομορφής, όπως προέκυψαν
από την ιδιομορφική ανάλυση σε κάθε διεύθυνση.
mi είναι η μάζα του i – στού ορόφου.
m*
 =
είναι το ποσοστό της μάζας της κατασκευής που συμμετέχει στην 1η
mtot
ιδιομορφή.
n

•

m* =  mii είναι η μάζα του ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος.
i =1
n

•

mtot =  mi είναι η συνολική μάζα της κατασκευής (Σφακιανάκης, 2013).
i =1

Για να συγκρίνουμε την ADRS μορφή της καμπύλης ικανότητας με το φάσμα απαίτησης του
Κανονισμού θα πρέπει να μετατρέψουμε το ελαστικό φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε
ADRS μορφή. Για να μετατρέψουμε τις περιόδους Τ σε μετακινήσεις Sd γίνεται με την σχέση
28:

T2
Sd = 2 Sa
4

(28)

Η τετμημένη του φάσματος σχεδιασμού προκύπτει με τη χρήση της παραγράφου 3.2.2.2 του
Ευρωκώδικα 8 και του Πίνακα 3.2 της παραγράφου 3.2.2.2 για οριζόντιο ελαστικό φάσμα
απόκρισης τύπου 1.
Πίνακας 15: Τιμές των παραμέτρων που περιγράφουν τα συνιστώμενα φάσματα ελαστικής απόκρισης τύπου 1
(Πίνακας 3.2 παρ. 3.2.2.2 του Ευρωκώδικα 8)
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Σχήμα 5-34: Συνιστώμενα φάσματα ελαστικής απόκρισης
Τύπου 1 για κατηγορίες εδάφους Α έως Ε για 5%
απόσβεση (Σχήμα 3.2 παρ. 3.2.2.2 του Ευρωκώδικα 8)

Όπου:
•
•
•
•
•
•

Se(T) είναι το ελαστικό φάσμα απόκρισης.
Τ είναι η περίοδος ταλάντωσης ενός γραμμικού συστήματος μιας ελευθερίας κίνησης.
αg είναι η εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού σε έδαφος κατηγορίας Α (αg = γΙ x αgR).
TB είναι η περίοδος κάτω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης.
TC είναι η περίοδος άνω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης.
TD είναι η τιμή της περιόδου που ορίζει την αρχή της περιοχής σταθερής μετακίνησης
του φάσματος.
S είναι ο συντελεστής εδάφους.
η είναι ο διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης, με τιμή αναφοράς η = 1 για ιξώδη
απόσβεση ίση με 5%.

•
•

Στο Σχήμα 5-35 παρουσιάζεται το ελαστικό φάσμα απόκρισης του Ευρωκώδικα 8 και στο
Σχήμα 5-36 η ADRS μορφή του.
Ελαστικό φάσμα απόκρισης Ευρωκώδικα 8

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

6
Ελαστικό φάσμα EC8

5
4
3
2
1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

περίοδος Τ (sec)
Σχήμα 5-35: Φάσμα ελαστικής απόκρισης τύπου 1 για κατηγορία εδάφους Β
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3,5

4

ADRS Διάγραμμα απαίτησης κατασκευής

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

6
Ελαστικό φάσμα EC8

5
4
3
2
1
0
0

0,06

0,12

0,18

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 5-36: ADRS μορφή ελαστικού φάσματος απαίτησης Ευρωκώδικα 8

Έχοντας σχηματίσει την ADRS μορφή της καμπύλης ικανότητας της κατασκευής και την
ADRS μορφή του ελαστικού φάσματος απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, μπορούμε να τις
συγκρίνουμε σε ένα σχήμα για να συμπεράνουμε την εξισορρόπηση ή μη της απαίτησης με την
ικανότητα της κατασκευής και να αποφανθούμε για τη καθολική επάρκεια ή ανεπάρκεια του
κτιρίου.

Σχήμα 5-37: Υπέρθεση ADRS μορφών ελαστικού φάσματος EC8 και καμπύλης ικανότητας (Σφακιανάκης, 2013)

5.8.2

Διγραμμικοποίηση καμπύλης ικανότητας

Χρησιμοποιώντας τη καμπύλη ικανότητας της κατασκευής, τη διγραμμικοποιούμε για να
υπολογίσουμε τις πλευρικές δυσκαμψίες της κατασκευής, την αρχική K0 και την ισοδύναμη
Κe. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτές θα μας χρειαστούν στον υπολογισμό της ισοδύναμης
κυριαρχούσας ιδιοπεριόδου και κατ’ επέκταση στον υπολογισμό της στοχευόμενης
μετακίνησης της κατασκευής.
Σύμφωνα με τη παράγραφο 5.7.3.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, η μη γραμμική σχέση δύναμης –
μετακίνησης που συνδέει τη τέμνουσα βάσης και τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου, θα
αντικαθίσταται από μια εξειδανικευμένη καμπύλη για τον υπολογισμό της ισοδύναμης
πλευρικής δυσκαμψίας Ke και της αντίστοιχης δύναμης διαρροής Vy του κτιρίου. Η καμπύλη
αυτή συνίσταται να είναι διγραμμική, κάτι που έγκειται στο γεγονός ότι η κλίση του πρώτου
κλάδου είναι Ke και η κλίση του δεύτερου κλάδου είναι αKe. Γραμμικά μπορούμε να
διγραμμικοποιήσουμε τη καμπύλη ικανότητας με κριτήριο την κατά προσέγγιση ισότητα των
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εμβαδών των χωρίων που προκύπτουν πάνω και κάτω από τις τομές της πραγματικής και της
εξειδανικευμένης καμπύλης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-38.

Σχήμα 5-38: Εξειδανίκευση μιας (σχηματικής) καμπύλης αντίστασης της κατασκευής με διγραμμική καμπύλη

Από το Σχήμα 5-38 παρατηρούμε ότι η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία Ke προκύπτει ως η
επιβατική δυσκαμψία που αντιστοιχεί σε δύναμη ίση προς το 60% της δύναμης διαρροής Vy, η
οποία ορίζεται από την τομή των ευθειών που προαναφέρθηκαν. Η ανηγμένη κλίση (α) του
δεύτερου κλάδου προσδιορίζεται από μια ευθεία που διέρχεται από το σημείο της
(πραγματικής) μη – γραμμικής καμπύλης αντίστασης που αντιστοιχεί στη μετακίνηση αστοχίας
(δu), πέραν της οποίας παρατηρείται σημαντική μείωση της αντοχής του φορέα. Στη περίπτωση
που δεν παρατηρείται σημαντική μείωση της αντοχής του φορέα στη καμπύλη ικανότητας, η
ευθεία θα διέρχεται από το σημείο που παρατηρείται η πρώτη αστοχία κατακόρυφου μέλους,
ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας που μελετάται ο φορέας. Σε κάθε περίπτωση η
προκύπτουσα τιμή της α πρέπει να είναι θετική (ή μηδέν), αλλά να μην ξεπερνά το 0,10 (ώστε
να είναι συμβατή και με τις λοιπές παραδοχές της μεθόδου εκτίμησης της στοχευόμενης
μετακίνησης δt).
Σύμφωνα με το ΚΑΝ.ΕΠΕ η συνιστώμενη τιμή του ποσοστού μείωσης της αντοχής είναι το
15%, εφόσον στη στάθμη αυτή δεν έχει επέλθει αστοχία κύριου κατακόρυφου στοιχείου (οπότε
η διγραμμικοποίηση θα γίνεται στη μετακίνηση που αντιστοιχεί στην αστοχία αυτή).
Η τιμή της ισοδύναμης κυριαρχούσας ιδιοπεριόδου υπολογίζεται από τη σχέση 29:
Te = T

K0
Ke

(29)

όπου:
1) Τ είναι η ελαστική κυριαρχούσα ιδιοπερίοδος στη θεωρούμενη διεύθυνση που
υπολογίζεται με βάση μια ελαστική δυναμική ανάλυση,
2) Κ0 είναι η αντίστοιχη ελαστική πλευρική δυσκαμψία,
3) Κe είναι η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία, που υπολογίζεται όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Όσον αφορά τη στοχευόμενη μετακίνηση δt, θα υπολογίζεται συνεκτιμώντας κατάλληλα όλους
τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται η μετακίνηση ενός ανελαστικά αποκρινόμενου
κτιρίου. Επιτρέπεται να γίνεται θεώρηση της μετακίνησης ενός ελαστικού μονοβάθμιου
συστήματος με ιδιοπερίοδο ίση με τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο του κτιρίου το οποίο υπόκειται
στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται ο έλεγχος, με κατάλληλη διόρθωση ώστε να
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προκύπτει η αντίστοιχη μετακίνηση του ελαστοπλαστικά αποκρινόμενου κτιρίου. Για να γίνει
αυτό ο ΚΑΝ.ΕΠΕ συνιστά να λαμβάνονται προσεγγιστικώς υπόψη τα εξής:
•
•
•
•

η διαφορά ελαστικής – ανελαστικής μετακίνησης,
η διαφορά της μετακίνησης του ανωτέρω μονοβάθμιου συστήματος και του κόμβου
ελέγχου του κτιρίου,
η διαφορά της μετακίνησης ενός ελαστοπλαστικού μονοβάθμιου συστήματος και ενός
αντίστοιχου συστήματος με φθίνουσα δυσκαμψία κατά την ανακύκληση, και
η επιρροή των φαινομένων 2ας τάξεως στη μετακίνηση.

Απλοποιητικά, και εφόσον δεν χρησιμοποιείται ακριβέστερη προσέγγιση, η στοχευόμενη
μετακίνηση δt επιτρέπεται να υπολογιστεί με βάση τη σχέση 30:
 Te2 
S T
2  e( )
 4 

 t = C0  C1  C2  C3  

(30)

Όπου:
C0 : συντελεστής που συσχετίζει τη φασματική μετακίνηση του ισοδύναμου ελαστικού φορέα
 Te2 
S , με την πραγματική μετακίνηση δt της κορυφής του
2  e
 4 

με δυσκαμψία Κe Sd = 

ελαστοπλαστικά αποκρινόμενου φορέα. Για τριώροφο κτίριο λαμβάνεται ίσο με 1,3.
C1 : ο λόγος δinel/δel της μέγιστης ανελαστικής μετακίνησης ενός κτιρίου προς την αντίστοιχη
ελαστική επιτρέπεται να λαμβάνεται ίσος με 1 για T  Tc = 0,50sec .
C2 : συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την επιρροή του σχήματος του βρόχου υστέρησης στη
μέγιστη μετακίνηση. Από το Πίνακα 16 (Πίνακας Σ5.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ) επιλέγεται η τιμή 1,1
για στάθμη επιτελεστικότητας ‘‘Σημαντικές βλάβες’’, φορέα τύπου 1 και Te  Tc .
Πίνακας 16: Τιμές του συντελεστή C2 (Πίνακας Σ5.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ)

C3 : συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την αύξηση των μετακινήσεων λόγω φαινομένων 2ας
τάξεως (P-Δ). Στη συνήθη περίπτωση για κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος που θ<0,1
λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα.
Se(T) : η ελαστική φασματική ψευδοεπιτάχυνση (από το φάσμα του ΕΚ 8-1) για ζώνη
σεισμικής επικινδυνότητας Ι και κατηγορία εδάφους Β που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη
ιδιοπερίοδο της κατασκευής Τe.
Έχοντας υπολογίσει τη στοχευόμενη μετακίνηση για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας,
μπορούμε να την εισάγουμε στη καμπύλη ικανότητας V – δ και να διαπιστώσουμε τυχόν
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υπερβάσεις που προκύπτουν από τη σύγκρισή τους με την ικανότητα μετακίνησης της
κατασκευής. Αυτό γίνεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-39.

Σχήμα 5-39: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης με ικανότητα μετακίνησης της κατασκευής για την εκάστοτε
στάθμη επιτελεστικότητας (Σφακιανάκης, 2013)

Η ικανότητα μετακίνησης ανάλογα τη στάθμη επιτελεστικότητας υπολογίζεται, σύμφωνα με
το παράρτημα 4-4 του κεφαλαίου 4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, ως εξής:
•
•
•

Στάθμη επιτελεστικότητας Α (IO): δtA = δy
Στάθμη επιτελεστικότητας Β (LS): δtB = ½ (δy + δu) / γRd
(γRd = 1,80 κεφάλαιο 9 ΚΑΝ.ΕΠΕ)
Στάθμη επιτελεστικότητας Γ (CP): δtΓ = δu / γrd .
(Κανονισμός Επεμβάσεων, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017)

5.8.3

Τοπικός έλεγχος επάρκειας δομικών στοιχείων

Στις ενότητες 5.8.1 και 5.8.2 περιγράψαμε την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της
ανελαστικής στατικής ανάλυσης Pushover, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη
καθολική επάρκεια ή μη της κατασκευής. Για να γίνει όμως στοχευμένη ενίσχυση των δομικών
μελών θα πρέπει να μελετήσουμε σε επίπεδο μέλους την επάρκεια ή μη του καθενός για να
κατανοήσουμε τοπικά που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανεπάρκειες, και να προβούμε σε
επεμβάσεις που θα είναι οι βέλτιστες και θα αναβαθμίσουν αντισεισμικά τη κατασκευή.
Παραπάνω, τοποθετήσαμε στη καμπύλη ικανότητας τη στοχευόμενη μετακίνηση και την
ικανότητα μετακίνησης για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας για να παρατηρήσουμε τυχόν
υπερβάσεις. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε για κάθε μέλος της κατασκευής ξεχωριστά,
όπως στο Σχήμα 5-40.
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Σχήμα 5-40: Σύγκριση γωνίας στροφής χορδής θ άκρου μέλους με θ της αντίστοιχης στάθμης
επιτελεστικότητας (Σφακιανάκης, 2013)

Για να γίνει αυτό ακολουθούμε τα εξής βήματα:
1) Εντοπίζεται το πλησιέστερο βήμα της ανάλυσης που αντιστοιχεί σε μετακίνηση
κορυφής ίση με τη στοχευόμενη μετακίνηση δt για την εκάστοτε διεύθυνση.
2) Για συγκεκριμένο δομικό στοιχείο εντοπίζεται η στροφή του κόμβου στο άκρο που
μελετάται στο πρόγραμμα ETABS 17. Στη διεύθυνση Χ εξετάζουμε τη στροφή γύρω
από τον y – άξονα (Ry), και στη διεύθυνση Y τη στροφή γύρω από τον x – άξονα (Rx).
3) Εντοπίζεται η μετακίνηση, κάθε άκρου του στοιχείου, που είναι κάθετη στον άξονά του.
Στα, μεν, υποστυλώματα στη διεύθυνση Χ εξετάζουμε τη μετακίνηση κατά τον x –
άξονα (ux), και στη διεύθυνση Y τη μετακίνηση κατά τον y – άξονα (uy). Στις, δε,
δοκούς εξετάζεται η μετακίνηση κατά τον z – άξονα (uz).
4) Υπολογίζεται η γωνία στροφής χορδής του άκρου του μέλους, χρησιμοποιώντας τα
παραπάνω σύμφωνα με τη σχέση 31.
i , j =  i , j +

(u

i

+uj )

(31)

L .

Όπου:
• ψ είναι η στροφή του υπ’ όψη κόμβου του μέλους (βήμα 2).
• u είναι οι κάθετες στον άξονα του μέλους μετακινήσεις των άκρων του i και j
από την ανάλυση (βήμα 3).
5) Δημιουργείται ο διγραμμικός νόμος Μ – θ του μέλους για το αξονικό φορτίο του, που
είχε υπολογιστεί στη προκαταρκτική ανάλυση G+0,30Q. Σε αυτό χρησιμοποιούνται
όλες οι ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης που είχαμε εισάγει στο πρόγραμμα ETABS
17 από το πρόγραμμα BIAX. Εισάγουμε στο διάγραμμα το σημείο που αντιστοιχεί σε
ροπή του άκρου του μέλους που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη μετακίνηση, από το
παραπάνω βήμα της ανάλυσης, (Moment 3-3) και σε γωνία στροφής χορδής, όπως
υπολογίστηκε στη σχέση 31. Τελικά, συγκρίνουμε αυτή τη γωνία στροφής χορδής με
την τιμή της αντίστοιχης στάθμης επιτελεστικότητας, για να προκύψει η υπέρβαση ή
όχι.
Στο κεφάλαιο 6 θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων της Pushover για κάθε
διεύθυνση.
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Κεφάλαιο 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
PUSHOVER (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Στο κεφάλαιο 5 υπολογίσαμε και ρυθμίσαμε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για την
εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης. Τονίσαμε, ότι στόχος της μεθόδου είναι η
δημιουργία μεγάλου τμήματος της καμπύλης ικανότητας της κατασκευής σε κάθε διεύθυνση
και η περαιτέρω επεξεργασία της για την εξαγωγή συμπερασμάτων περί καθολικής επάρκειας
ή ανεπάρκειας του κτιρίου για την εκάστοτε στάθμη επιτελεστικότητας. Στη συνέχεια θα
παρουσιάσουμε αναλυτικά, ανά διεύθυνση, τη καμπύλη ικανότητας της κατασκευής, την
μετατροπή της σε ADRS μορφή, τη διγραμμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας, τον
υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης και της ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής,
ώστε να αποφανθούμε για τη καθολική επάρκεια ή ανεπάρκειά της.

6.1 Καμπύλη ικανότητας κατασκευής σε κάθε διεύθυνση
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε σε κάθε διεύθυνση τη καμπύλη ικανότητας V – δ της
κατασκευής, όπως προέκυψε από την εφαρμογή της Pushover στο πρόγραμμα ETABS 17.
Διεύθυνση +X
Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover +X

0,05

0,10

0,15

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 6-1: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ
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0,20

•

Διεύθυνση -X

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Χ
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover -X

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 6-2: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -X

Διεύθυνση +Y
Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover +Y

0,05

0,10

0,15

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 6-3: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y

109

0,20

•

Διεύθυνση -Y

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover -Y

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 6-4: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y

6.2 Καμπύλη ικανότητας σε ADRS μορφή σε κάθε διεύθυνση
Στην ενότητα 5.8.1 περιγράψαμε τη μετατροπή της καμπύλης ικανότητας σε μια φασματική
καμπύλη ικανότητας Sa – Sd. Αυτό γίνεται για να τη συγκρίνουμε με το φάσμα απαίτησης από
τον Ευρωκώδικα 8 και να εξάγουμε προσεγγιστικά συμπεράσματα για την καθολική επάρκεια
ή ανεπάρκεια του κτιρίου. Στις σχέσεις 26 και 27 της ενότητας 5.8.1, χρειαζόμαστε τη μάζα
κάθε ορόφου και τη συνολική μάζα του κτιρίου, καθώς και τις οριζόντιες μετακινήσεις των
κέντρων μάζας των ορόφων της 1ης ιδιομορφής, όπως προέκυψαν από την ιδιομορφική
ανάλυση για κάθε διεύθυνση. Στο Πίνακα 17 και στο Πίνακα 18 παρουσιάζονται αυτές οι
παράμετροι, ανά διεύθυνση.
Πίνακας 17: Υπολογισμός μάζας κτιρίου και κανονικοποιημένων οριζόντιων μετακινήσεων 1ης ιδιομορφής
(θεμελιώδης ιδιομορφή) στη διεύθυνση Χ

Όροφος

mi (tn)

φ1Χ

φ1Χ

φ1Χ2

mi*φi

1

229,236

-0,018

0,439

0,193

100,640

2

218,487

-0,030

0,732

0,535

159,869

3

154,694

-0,041

1

1

154,694

mtot =

602,417

m*x =

415,203
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Γx

αx

1,315

0,906

Πίνακας 18: Υπολογισμός μάζας κτιρίου και κανονικοποιημένων οριζόντιων μετακινήσεων 2ης ιδιομορφής
(θεμελιώδης ιδιομορφή) στη διεύθυνση Y

Όροφος

mi (tn)

φ1y

φ1y

φ1y2

mi*φi

1

229,236

0,023

0,434

0,188

99,480

2

218,487

0,039

0,736

0,541

160,773

3

154,694

0,053

1

1

154,694

mtot =

602,417

m*y =

414,947

αy

1,312

0,904

Διεύθυνση +X
ADRS διάγραμμα απαίτησης-ικανότητας κατασκευής (διεύθυνση +Χ)
6

Ελαστικό φάσμα EC8

5

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

•

Γy

ADRS Pushover +X

4
3
2
1
0
0

0,06

0,12

0,18

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 6-5: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ

Στο Σχήμα 6-5 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές μόνο για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ, ‘’Οιωνεί κατάρρευση’’. Στην εργασία μας, χρησιμοποιούμε ως
στάθμη επιτελεστικότητας τη Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το κτίριο κρίνεται
ανεπαρκές για τη συγκεκριμένη στάθμη όπως θα φανεί και από τη σύγκριση
στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής.
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Διεύθυνση -X
ADRS Διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής (διεύθυνση -Χ)
6

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

Ελαστικό φάσμα EC8
5

ADRS Pushover -X

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 6-6: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -X

Στο Σχήμα 6-6 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές μόνο για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ, ‘’Οιωνεί κατάρρευση’’. Στην εργασία μας, χρησιμοποιούμε ως
στάθμη επιτελεστικότητας τη Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το κτίριο κρίνεται
ανεπαρκές για τη συγκεκριμένη στάθμη όπως θα φανεί και από τη σύγκριση
στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής.
Διεύθυνση +Y
ADRS διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής (διεύθνση +Y)
6
Ελαστικό φάσμα EC8
5

επιτάχυνση Sa (g)

•

ADRS PUSHOVER +Y

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

μετακίνηση Sd (m)

Σχήμα 6-7: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y
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0,14

0,16

0,18

Στο σχήμα 6-7 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές μόνο για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ, ‘’Οιωνεί κατάρρευση’’. Στην εργασία μας, χρησιμοποιούμε ως
στάθμη επιτελεστικότητας τη Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το κτίριο κρίνεται
ανεπαρκές για τη συγκεκριμένη στάθμη όπως θα φανεί και από τη σύγκριση
στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής.
•

Διεύθυνση -Y
ADRS διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής (διεύθνση -Y)
6

Ελαστικό φάσμα EC8

επιτάχυνση Sa (g)

5

ADRS Pushover -Y

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 6-8: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y

Στο Σχήμα 6-8 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές μόνο για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ, ‘’Οιωνεί κατάρρευση’’. Στην εργασία μας, χρησιμοποιούμε ως
στάθμη επιτελεστικότητας τη Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το κτίριο κρίνεται
ανεπαρκές για τη συγκεκριμένη στάθμη όπως θα φανεί και από τη σύγκριση
στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής.

6.3 Διγραμμικοποίηση καμπύλης ικανότητας σε κάθε διεύθυνση
Η διγραμμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας ακολουθεί τη μετατροπή της σε ADRS μορφή,
για να υπολογίσουμε τις πλευρικές δυσκαμψίες της κατασκευής και κατ’ επέκταση τη
στοχευόμενη μετακίνηση και την ικανότητα μετακίνησής της για να αποφανθούμε για τη
καθολική επάρκεια ή μη του κτιρίου.
Στην ενότητα 5.8.2 περιγράψαμε τη διαδικασία της διγραμμικοποίησης της καμπύλης
ικανότητας και τονίσαμε ότι η ανηγμένη κλίση του δεύτερου κλάδου προσδιορίζεται από μια
ευθεία που διέρχεται από το σημείο της (πραγματικής) μη – γραμμικής καμπύλης αντίστασης
που αντιστοιχεί στη μετακίνηση αστοχίας (δu), πέραν της οποίας παρατηρείται σημαντική
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μείωση της αντοχής του φορέα. Στη περίπτωση που δεν παρατηρείται σημαντική μείωση της
αντοχής του φορέα στη καμπύλη ικανότητας, η ευθεία θα διέρχεται από το σημείο που
παρατηρείται η πρώτη αστοχία κατακόρυφου μέλους. Στο σύνολο των διευθύνσεων, που
αναλύθηκαν, η διγραμμικοποίηση έγινε μέχρι το σημείο που παρατηρείται η πρώτη αστοχία
κατακόρυφου μέλους. Σε κάθε διεύθυνση θα παρουσιαστεί το στιγμιότυπο από το αντίστοιχο
βήμα της ανάλυσης Pushover που εμφανίζεται η πρώτη αστοχία κατακόρυφου μέλους και η
διγραμμικοποιημένη καμπύλη από το πρόγραμμα BILIN με όλες τις υπολογιζόμενες
παραμέτρους.
Το πρόγραμμα BILIN είναι ένα λογισμικό που έχει ως βασικό στόχο την διγραμμική
προσέγγιση διαγραμμάτων ροπών – καμπυλοτήτων (Μ – φ), διατομών στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος ή καμπυλών ικανότητας (V – δ) φορέων, αλλά και για τη διγραμμικοποίηση
οποιουδήποτε διαγράμματος παρόμοιας μορφής. Το λογισμικό αναπτύχθηκε στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τους Ανδρέα Κάππο και Γεώργιο Παναγόπουλο (εγχειρίδιο
BILIN 2008).
Για τη καλύτερη κατανόηση των χρωματικών ενδείξεων παρατίθεται η χρωματική κλίμακα του
ETABS 17, όπου οι ενδείξεις A, B, C, D και E αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά σημεία του
διαγράμματος ροπών – καμπυλοτήτων (Μ – φ) και είναι τα δεδομένα που εισήγαμε στις
ιδιότητες πλαστικών αρθρώσεων στις καρτέλες του ETABS 17 από το πρόγραμμα BIAX για
κάθε δομικό στοιχείο.

Σχήμα 6-9: Χρωματική κλίμακα απεικόνισης πλαστικών αρθρώσεων στο ETABS 17
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Διεύθυνση +X

Σχήμα 6-10: Παραμορφωμένη κατάσταση κατασκευής τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου
μέλους για εφαρμογή της Pushover ανάλυσης στη διέυθυνση +X

Στο Σχήμα 6-10 παρατηρούμε τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου μέλους,
που είναι το υποστύλωμα Κ4 στον Α’ όροφο στο οποίο φαίνεται ότι στη βάση του η
πλαστική άρθρωση έχει εμφανίσει γωνία στροφής χορδής μεγαλύτερη από τη μέγιστη
δυνατή. Η αστοχία του μέλους γίνεται για τέμνουσα βάσης V = 1591,05 kN και
μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ = 0,150 m.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BILIN για τη διγραμμικοποίηση της
καμπύλης ικανότητας στη διεύθυνση +X, όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 6-11.
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Σχήμα 6-11: Διγραμμικοποιημένη καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +X

Από το Σχήμα 6-11 χρησιμοποιούμε τα εξής στοιχεία για τον μετ’ έπειτα υπολογισμό
της στοχευόμενης μετακίνησης:
1)
2)
3)
4)

Kel = 15102,22 kN/m
δy = 0,087 m
δu = 0,150 m
Vy = 1307,332 kN
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Διεύθυνση -X

Σχήμα 6-12: Παραμορφωμένη κατάσταση κατασκευής τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου
μέλους για εφαρμογή της Pushover ανάλυσης στη διέυθυνση -X

Στο Σχήμα 6-12 παρατηρούμε τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου μέλους,
που είναι το υποστύλωμα Κ9 στο ισόγειο, στο οποίο φαίνεται ότι στη κορυφή του η
πλαστική άρθρωση έχει εμφανίσει γωνία στροφής χορδής μεγαλύτερη από τη μέγιστη
δυνατή. Η αστοχία του μέλους γίνεται για τέμνουσα βάσης V = 1559,43 kN και
μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ = 0,086 m.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BILIN για τη διγραμμικοποίηση της
καμπύλης ικανότητας στη διεύθυνση -X, όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 6-13.
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Σχήμα 6-13: Διγραμμικοποιημένη καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -X

Από το σχήμα 6-13 χρησιμοποιούμε τα εξής στοιχεία για τον μετ’ έπειτα υπολογισμό
της στοχευόμενης μετακίνησης:
1)
2)
3)
4)

Kel = 22502,69 kN/m
δy = 0,058 m
δu = 0,086 m
Vy = 1312,60 kN
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Διεύθυνση +Y

Σχήμα 6-14: Παραμορφωμένη κατάσταση κατασκευής τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου
μέλους για εφαρμογή της Pushover ανάλυσης στη διέυθυνση +Y

Στο Σχήμα 6-14 παρατηρούμε τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου μέλους,
που είναι το υποστύλωμα Κ9 στο ισόγειο, στο οποίο φαίνεται ότι στη κορυφή του η
πλαστική άρθρωση έχει εμφανίσει γωνία στροφής χορδής μεγαλύτερη από τη μέγιστη
δυνατή. Η αστοχία του μέλους γίνεται για τέμνουσα βάσης V = 1169,62 kN και
μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ = 0,155 m.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BILIN για τη διγραμμικοποίηση της
καμπύλης ικανότητας στη διεύθυνση +Y, όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 6-15.
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Σχήμα 6-15: Διγραμμικοποιημένη καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -X

Από το Σχήμα 6-15 χρησιμοποιούμε τα εξής στοιχεία για τον μετ’ έπειτα υπολογισμό
της στοχευόμενης μετακίνησης:
1)
2)
3)
4)

Kel = 9843,68 kN/m
δy = 0,105 m
δu = 0,155 m
Vy = 1035,90 kN
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Διεύθυνση -Y

Σχήμα 6-16: Παραμορφωμένη κατάσταση κατασκευής τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου
μέλους για εφαρμογή της Pushover ανάλυσης στη διέυθυνση -Y

Στο Σχήμα 6-16 παρατηρούμε τη στιγμή της πρώτης αστοχίας κατακόρυφου μέλους,
που είναι το υποστύλωμα Κ7 στο ισόγειο, στο οποίο φαίνεται ότι στη βάση του η
πλαστική άρθρωση έχει εμφανίσει γωνία στροφής χορδής μεγαλύτερη από τη μέγιστη
δυνατή. Η αστοχία του μέλους γίνεται για τέμνουσα βάσης V = 1158,20 kN και
μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ = 0,157 m.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BILIN για τη διγραμμικοποίηση της
καμπύλης ικανότητας στη διεύθυνση +Y, όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 6-17.
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Σχήμα 6-17: Διγραμμικοποιημένη καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -X

Από το Σχήμα 6-17 χρησιμοποιούμε τα εξής στοιχεία για τον μετ’ έπειτα υπολογισμό
της στοχευόμενης μετακίνησης:
1)
2)
3)
4)

Kel = 8749,926 kN/m
δy = 0,117 m
δu = 0,157 m
Vy = 1026,52 kN

6.4 Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης
κατασκευής σε κάθε διεύθυνση
Στην ενότητα 5.8.2 του παρόντος περιγράψαμε το τρόπο υπολογισμού της στοχευόμενης
μετακίνησης δt της κατασκευής παραθέτοντας τη σχέση 30.
Η σχέση αυτή ήταν:
 Te2 
S T
2  e( )
 4 

 t = C0  C1  C2  C3  

Αρχικά, θα πρέπει να βρούμε ανά διεύθυνση την ισοδύναμη κυριαρχούσα ιδιοπερίοδο, που
όπως αναφέραμε στην ενότητα 5.8.2 υπολογίζεται από τη σχέση 29:
Te = T

K0
Ke
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Διεύθυνση +Χ
Στη διεύθυνση +Χ για να υπολογίσουμε με τη σχέση 29 την ισοδύναμη θεμελιώδη
ιδιοπερίοδο χρησιμοποιούμε τα εξής:

1) Τx = T1 = 1,141 sec
V 1307,332
2) Ke = y =
= 15102, 23kN / m
y
0, 087
3) Κ0 = 15102,22 kN/m
Οπότε: Te = T

K0
15102, 22
= 1,141
= 1,1409sec
Ke
15102, 23

Στη συνέχεια, μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές της σχέσης 30 και κατ’
επέκταση τη στοχευόμενη μετακίνηση της κατασκευής.
C0 = 1,30 για τριώροφο κτίριο,
C1 = 1,00 για Te = 1,1409 > Tc = 0,50 sec
C2 = 1,10 για φορέα τύπου 1, Te ≥ Tc και στάθμη επιτελεστικότητας Β (Σημαντικές
βλάβες) σύμφωνα με το Πίνακα 16 της ενότητας 5.8.2.
C3 = 1,00 για συνήθη κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με θ < 0,1.

Se (T ) = ag  S   2,50

Tc
0,50
= 0,16  9,81 1 2,50
= 2, 063m / sec 2
Te
1,1409

Επομένως η στοχευόμενη μετακίνηση δt:
 Te2
2
 4

 t = C0  C1  C2  C3  


 Se (T ) = 0, 097m


Η ικανότητα μετακίνησης της κατασκευής υπολογίζεται στη σχέση 31, σύμφωνα με το
παράρτημα 4.4 του κεφαλαίου 4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β,
‘’Σημαντικές βλάβες’’.
 =

1 / 2  ( y +  u )

 Rd

=

0, 50  ( 0, 087 + 0,150 )
1,80

= 0, 066m

Πίνακας 19: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής
Δ/νση
φόρτισης

Στοχευόμενη μετακίνηση για τη
στάθμη ''Σημαντικές βλάβες''

Ικανότητα
κατασκευής

Επάρκεια
κατασκευής

+Χ

0,097

0,066

ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ
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Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover +X

δtΒ (στοχευομ.)

δu (αστοχία)

δΒ (ικανότ.)

0,05

0,10

δy (διαρροή)

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)
Σχήμα 6-18: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης με την ικανότητα μετακίνησης της αντίστοιχης
στάθμης επιτελεστικότητας για τη διεύθυνση +X

•

Από το Σχήμα 6-18 και από τους παραπάνω υπολογισμούς παρατηρούμε ότι η
στοχευόμενη μετακίνηση είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα μετακίνησης της
κατασκευής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, επομένως η
κατασκευή κρίνεται ανεπαρκής και χρειάζεται ενίσχυση για τη βελτίωση της
αντισεισμικής συμπεριφοράς της.
Διεύθυνση -Χ
Στη διεύθυνση -Χ για να υπολογίσουμε με τη σχέση 29 την ισοδύναμη θεμελιώδη
ιδιοπερίοδο χρησιμοποιούμε τα εξής:

1) Τx = T1 = 1,141 sec
V
1312, 604
2) K e = y =
= 22502, 72kN / m
y
0, 058
3) Κ0 = 22502,69 kN/m
Οπότε: Te = T

K0
22502, 69
= 1,141
= 1,1409sec
Ke
22502, 72

Στη συνέχεια, μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές της σχέσης 30 και κατ’
επέκταση τη στοχευόμενη μετακίνηση της κατασκευής.
C0 = 1,30 για τριώροφο κτίριο,
C1 = 1,00 για Te = 1,1409 > Tc = 0,50 sec
C2 = 1,10 για φορέα τύπου 1, Te ≥ Tc και στάθμη επιτελεστικότητας Β (Σημαντικές
βλάβες) σύμφωνα με το Πίνακα 16 της ενότητας 5.8.2.
C3 = 1,00 για συνήθη κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με θ < 0,1.
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Se (T ) = ag  S   2,50

Tc
0,50
= 0,16  9,81 1 2,50
= 2, 063m / sec 2
Te
1,1409

Επομένως η στοχευόμενη μετακίνηση δt:
 Te2
2
 4

 t = C0  C1  C2  C3  


 Se (T ) = 0, 097m


Η ικανότητα μετακίνησης της κατασκευής υπολογίζεται στη σχέση 31, σύμφωνα με το
παράρτημα 4.4 του κεφαλαίου 4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β,
‘’Σημαντικές βλάβες’’.
 =

1 / 2  ( y +  u )

 Rd

=

0, 50  ( 0, 058 + 0, 086 )
1,80

= 0, 040m

Πίνακας 20: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής
Δ/νση
φόρτισης

Στοχευόμενη μετακίνηση για τη
στάθμη ''Σημαντικές βλάβες''

Ικανότητα
κατασκευής

Επάρκεια
κατασκευής

-Χ

0,097

0,040

ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Χ
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover -X

δtΒ (στοχευόμ.)

δu (αστοχία)

δΒ (ικανότ.)

0,05

0,10

δy (διαρροή)

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 6-19: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης με την ικανότητα μετακίνησης της αντίστοιχης
στάθμης επιτελεστικότητας για τη διεύθυνση +X

Από το Σχήμα 6-19 και από τους παραπάνω υπολογισμούς παρατηρούμε ότι η
στοχευόμενη μετακίνηση είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα μετακίνησης της
κατασκευής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, επομένως η
κατασκευή κρίνεται ανεπαρκής και χρειάζεται ενίσχυση για τη βελτίωση της
αντισεισμικής συμπεριφοράς της.
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•

Διεύθυνση +Y
Στη διεύθυνση +Y για να υπολογίσουμε με τη σχέση 29 την ισοδύναμη θεμελιώδη
ιδιοπερίοδο χρησιμοποιούμε τα εξής:

1) Τx = T1 = 1,125 sec
V
1035,90
2) Ke = y =
= 9843, 68kN / m
y
0,105
3) Κ0 = 9843,68 kN/m
Οπότε: Te = T

K0
9843, 68
= 1,125
= 1,125sec
Ke
9843, 68

Στη συνέχεια, μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές της σχέσης 30 και κατ’
επέκταση τη στοχευόμενη μετακίνηση της κατασκευής.
C0 = 1,30 για τριώροφο κτίριο,
C1 = 1,00 για Te = 1,125 > Tc = 0,50 sec
C2 = 1,10 για φορέα τύπου 1, Te ≥ Tc και στάθμη επιτελεστικότητας Β (Σημαντικές
βλάβες) σύμφωνα με το Πίνακα 16 της ενότητας 5.8.2.
C3 = 1,00 για συνήθη κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με θ < 0,1.

Se (T ) = ag  S   2,50

Tc
0,50
= 0,16  9,81 1  2,50
= 2, 09m / sec 2
Te
1,125

Επομένως η στοχευόμενη μετακίνηση δt:
 Te2
2
 4

 t = C0  C1  C2  C3  


 Se (T ) = 0, 096m


Η ικανότητα μετακίνησης της κατασκευής υπολογίζεται στη σχέση 31, σύμφωνα με το
παράρτημα 4.4 του κεφαλαίου 4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β,
‘’Σημαντικές βλάβες’’.
 =

1 / 2  ( y +  u )

 Rd

=

0, 50  ( 0,105 + 0,155 )
1,80

= 0, 072m

Πίνακας 21: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής
Δ/νση
φόρτισης

Στοχευόμενη μετακίνηση για τη
στάθμη ''Σημαντικές βλάβες''

Ικανότητα
κατασκευής

Επάρκεια
κατασκευής

+Y

0,096

0,072

ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ
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Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover +Y

δy (διαρροή)

δtΒ (στοχευόμ.)

δΒ (ικανότ.)

0,05

0,10

δu (αστοχία)

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)
Σχήμα 6-20: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης με την ικανότητα μετακίνησης της αντίστοιχης
στάθμης επιτελεστικότητας για τη διεύθυνση +Y

•

Από το Σχήμα 6-20 και από τους παραπάνω υπολογισμούς παρατηρούμε ότι η
στοχευόμενη μετακίνηση είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα μετακίνησης της
κατασκευής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, επομένως η
κατασκευή κρίνεται ανεπαρκής και χρειάζεται ενίσχυση για τη βελτίωση της
αντισεισμικής συμπεριφοράς της.
Διεύθυνση -Y
Στη διεύθυνση -Y για να υπολογίσουμε με τη σχέση 29 την ισοδύναμη θεμελιώδη
ιδιοπερίοδο χρησιμοποιούμε τα εξής:

1) Τx = T1 = 1,125 sec
V
1026,52
2) Ke = y =
= 8749,924kN / m
y
0,117
3) Κ0 = 8749,926 kN/m
Οπότε: Te = T

K0
8749,926
= 1,125
= 1,125sec
Ke
8749,924

Στη συνέχεια, μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές της σχέσης 30 και κατ’
επέκταση τη στοχευόμενη μετακίνηση της κατασκευής.
C0 = 1,30 για τριώροφο κτίριο,
C1 = 1,00 για Te = 1,125 > Tc = 0,50 sec
C2 = 1,10 για φορέα τύπου 1, Te ≥ Tc και στάθμη επιτελεστικότητας Β (Σημαντικές
βλάβες) σύμφωνα με το Πίνακα 16 της ενότητας 5.8.2.
C3 = 1,00 για συνήθη κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με θ < 0,1.

Se (T ) = ag  S   2,50

Tc
0,50
= 0,16  9,81 1  2,50
= 2, 093m / sec 2
Te
1,125
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Επομένως η στοχευόμενη μετακίνηση δt:
 Te2 
S T = 0, 096m
2  e( )
 4 

 t = C0  C1  C2  C3  

Η ικανότητα μετακίνησης της κατασκευής υπολογίζεται στη σχέση 31, σύμφωνα με το
παράρτημα 4.4 του κεφαλαίου 4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β,
‘’Σημαντικές βλάβες’’.
 =

1 / 2  ( y +  u )

 Rd

=

0, 50  ( 0,117 + 0,157 )
1,80

= 0, 076m

Πίνακας 22: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης και ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής
Δ/νση
φόρτισης

Στοχευόμενη μετακίνηση για τη
στάθμη ''Σημαντικές βλάβες''

Ικανότητα
κατασκευής

Επάρκεια
κατασκευής

-Y

0,096

0,076

ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover -Y

δtΒ (στοχευόμ.)

δu (αστοχία)

δΒ (ικανότ.)

0,05

0,10

δy (διαρροή)

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 6-21: Σύγκριση στοχευόμενης μετακίνησης με την ικανότητα μετακίνησης της αντίστοιχης
στάθμης επιτελεστικότητας για τη διεύθυνση -Y

Από το Σχήμα 6-21 και από τους παραπάνω υπολογισμούς παρατηρούμε ότι η
στοχευόμενη μετακίνηση είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα μετακίνησης της
κατασκευής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, επομένως η
κατασκευή κρίνεται ανεπαρκής και χρειάζεται ενίσχυση για τη βελτίωση της
αντισεισμικής συμπεριφοράς της.
Παρατηρώντας, όλα τα γραφήματα και τους υπολογισμούς συμπεραίνουμε ότι η κατασκευή
χρίζει ενίσχυσης για να αναβαθμιστεί αντισεισμικά.
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6.5 Τοπικός έλεγχος επάρκειας μελών
Ο καθολικός έλεγχος επάρκειας φανέρωσε σε κάθε διεύθυνση την ανεπάρκεια της κατασκευής.
Για να γίνει στοχευμένη ενίσχυση των δομικών μελών πρέπει να μελετήσουμε την επάρκεια
κάθε δομικού μέλους ξεχωριστά, ώστε να αποφανθούμε για τις βέλτιστες επεμβάσεις.
Στη συνέχεια, ελέγχουμε ενδεικτικά το υποστύλωμα Κ3 του ισογείου και τη δοκό Δ4 της
οροφής ισογείου στη διεύθυνση +Χ και στα δυο άκρα τους για να συμπεράνουμε για την
επάρκειά τους ή μη. Λόγω του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της εργασίας επιλέγεται η ενδεικτική
παρουσίαση δυο δομικών στοιχείων για τη κατανόηση του τοπικού ελέγχου επάρκειας στα
υποστυλώματα και στις δοκούς και τη μείωση του υπολογιστικού φόρτου. Σε μια πραγματική
μελέτη αποτίμησης θα έπρεπε να γίνει ο τοπικός έλεγχος επάρκειας για κάθε δομικό μέλος
ξεχωριστά και για κάθε άκρο του και σε όλες τις διευθύνσεις.
6.5.1

Έλεγχος επάρκειας υποστυλώματος Κ3 στο ισόγειο

Στο υποστύλωμα Κ3 θα κάνουμε έλεγχο επάρκειας στη βάση και στη κορυφή του στη
διεύθυνση +Χ. Θα παρατεθούν οι ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στη βάση και στη κορυφή
του στοιχείου, ο υπολογισμός της γωνίας στροφής χορδής θ και ο διγραμμικός νόμος με τη
σύγκριση της γωνίας στροφής χορδής θ που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη μετακίνηση δ t και
τις ικανότητες στροφής ανάλογα τη στάθμη επιτελεστικότητας.
Αρχικά, εντοπίζουμε το κοντινότερο βήμα της ανάλυσης που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη
μετακίνηση δt (33ο βήμα της ανάλυσης).
•

Βάση υποστυλώματος Κ3
Πίνακας 23: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3
ΕΛΕΓΧΟΣ Κ3
ΙΣΟΓΕΙΟΥ (βάση)
ψ = Ry

0,00233

rad

ui = uxi

0

m

uj = uxj

0,04057

m

Lκαθ =

3,85

m

θβάσης =

0,01287

rad

Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη βάση του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη βάση του ήταν Ν = -245,010 kN. Από το
BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του διγραμμικού νόμου χρησιμοποιήσαμε τις
ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το κοντινότερο αξονικό φορτίο
(Ν = -267,273 kN). Στο Σχήμα 6-22 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ της βάσης
του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.
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Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου (βάση)

Ροπή Μ (kNm)

90
80

Μ - θ Κ3 ισογείου

70

θ Κ3 ισογείου (βάση)

60

Στάθμη Α (IO)

50

Στάθμη Β (LS)

40

Στάθμη Γ (CP)

30

θy

20

θu

10
0
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Σχήμα 6-22: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου

Στο Σχήμα 6-22 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση έχει ξεπεράσει την ικανότητα
στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β.
Στο Πίνακα 24 παρατηρούμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στη βάση του
υποστυλώματος Κ3 του ισογείου με τις οποίες έγινε το διάγραμμα του Σχήματος 6-22.
Πίνακας 24: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου

•

Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

A

0

0

B

48,181

0

C

85,953

0,03690

D

12,045

0,03690

E

12,045

0,05824

IO

-

0,00369

LS

-

0,01025

CP

-

0,02050

Κορυφή υποστυλώματος Κ3
Πίνακας 25: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ της κορυφής του υποστυλώματος Κ3
ΕΛΕΓΧΟΣ Κ3
ΙΣΟΓΕΙΟΥ (κορυφή)
ψ = Ry

0,0023

rad

ui = uxi

0

m

uj = uxj

0,04057

m

Lκαθ =

3,85

m

θβάσης =

0,01284

rad
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Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη κορυφή του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη κορυφή του ήταν Ν = -147,055 kN. Από το
BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του διγραμμικού νόμου χρησιμοποιήσαμε τις
ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το κοντινότερο αξονικό φορτίο
(Ν = -133,636 kN). Στο Σχήμα 6-23 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ της
κορυφής του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.

90

Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου
(κορυφή)
Μ - θ Κ3 ισογείου

80

θ Κ3 ισογ. (κορυφή)

Ροπή Μ (kNm)

70

Στάθμη Α (IO)

60

Στάθμη Β (LS)

50

Στάθμη Γ (CP)

40

θy

30

θu

20
10
0
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)

Σχήμα 6-23: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου

Στο Σχήμα 6-23 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση έχει ξεπεράσει οριακά την
ικανότητα στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β.
Στο Πίνακα 26 παρατηρούμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στη κορυφή του
υποστυλώματος Κ3 του ισογείου με τις οποίες έγινε το διάγραμμα του Σχήματος 6-23.
Πίνακας 26: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης της κορυφής του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου
Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

A

0

0

B

50,746

0

C

74,82993

0,04213

D

12,6865

0,04213

E

12,6865

0,06663

IO

-

0,00421

LS

-

0,01170

CP

-

0,02341
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6.5.2

Έλεγχος επάρκειας δοκού Δ4 στην οροφή ισογείου

Στη δοκό Δ4 θα κάνουμε έλεγχο επάρκειας στο αριστερό και στο δεξί άκρο της στη διεύθυνση
+Χ. Θα παρατεθούν οι ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στο αριστερό και στο δεξί άκρο του
στοιχείου, ο υπολογισμός της γωνίας στροφής χορδής θ και ο διγραμμικός νόμος με τη
σύγκριση της γωνίας στροφής χορδής θ που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη μετακίνηση δ t και
τις ικανότητες στροφής ανάλογα τη στάθμη επιτελεστικότητας.
Έχοντας εντοπίσει το κοντινότερο βήμα της ανάλυσης που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη
μετακίνηση δt (33ο βήμα της ανάλυσης) παρουσιάζουμε όσα αναφέραμε παραπάνω.
Αριστερό άκρο Δ4
Πίνακας 27: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ στο αριστερό άκρο της δοκού Δ4
ΕΛΕΓΧΟΣ Δ4 ΟΡΟΦΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ (αριστερά)
ψ = Ry

0,002299

rad

ui = uzi

-0,00443

m

uj = uzj

-0,00081

m

Lκαθ =

2,90

m

θβάσης =

0,000494

rad

Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το αριστερό άκρο του
και για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό
φορτίο και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των
πλαστικών αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο
πρόγραμμα BIAX. Στο Σχήμα 6-24 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του
αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4α)
50
30

Ροπή Μ (kNm)

•

10
-10
-30
-50
-70
-90
-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Μ - θ Δ4α ισογείου
Στάθμη Β (LS) +
θu
Στάθμη Γ (CP) -

θ Δ4α ισογείου
Στάθμη Γ (CP) +
Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Α (IO) +
θy
Στάθμη Β (LS) -

Σχήμα 6-24: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου
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Στο σχήμα 6-24 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση δεν έχει ξεπεράσει την
ικανότητα στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β και έχει διαρρεύσει οριακά.
Στο Πίνακα 28 παρατηρούμε της ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στο αριστερό άκρο
της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου με της οποίες έγινε το διάγραμμα του σχήματος
6-24.
Πίνακας 28: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης του αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου

•

Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

E-

-22,249

-0,03926

D-

-22,249

-0,02434

C-

-88,994

-0,02434

B-

-77,474

0

A

0

0

B

42,766

0

C

48,813

0,03442

D

12,203

0,03442

E

12,203

0,05319

-

θpl (rad) +

θpl (rad) -

IO

0,003442

-0,00243

LS

0,009562

-0,00676

CP

0,019124

-0,01353

Δεξί άκρο Δ4
Πίνακας 29: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ στο δεξί άκρο της δοκού Δ4

ΕΛΕΓΧΟΣ Δ4 ΟΡΟΦΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ (δεξιά)
ψ = Ry

0,000116

rad

ui = uzi

-0,00443

m

uj = uzj

-0,00081

m

Lκαθ =

2,90

m

θβάσης =

-0,00169

rad

Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το δεξί άκρο του και
για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό φορτίο
και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των πλαστικών
αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο πρόγραμμα
BIAX. Στο Σχήμα 6-25 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του δεξί άκρου της
δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
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Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4δ)
50

Ροπή Μ (kNm)

20
-10
-40
-70
-100
-130
-160
-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Μ - θ Δ4δ ισογείου

θ Δ4δ ισογείου

Στάθμη Α (IO) +

Στάθμη Β (LS) +

Στάθμη Γ (CP) +

Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Β (LS) -

Στάθμη Γ (CP) -

Σχήμα 6-25: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του δεξιού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου

Στο Σχήμα 6-25 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση δεν έχει ξεπεράσει την
ικανότητα στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β και έχει διαρρεύσει οριακά. Τα
χαρακτηριστικά σημεία θy και θu δεν έχουν εισαχθεί για να μπορούμε εύκολα να
διακρίνουμε τα σημεία στο διάγραμμα. Αυτά μπορούν να φανούν στο Πίνακα 30
(σημείο Β αντιστοιχεί στο θy και σημείο C αντιστοιχεί στο θu).
Στο Πίνακα 30 παρατηρούμε της ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στο δεξί άκρο της
δοκού Δ4 της οροφής ισογείου με της οποίες έγινε το διάγραμμα του Σχήματος
6-25.
Πίνακας 30: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης του δεξιού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου

Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

E-

-38,085

-0,03379

D-

-38,085

-0,02114

C-

-152,339

-0,02114

B-

-120,079

0

A

0

0

B

42,330

0

C

48,595

0,04087

D

12,149

0,04087

E
-

12,149
θpl (rad) +

0,06287
θpl (rad) -

IO

0,004087

-0,00211

LS

0,011353

-0,00587

CP

0,022706

-0,01174
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Κεφάλαιο 7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Στο κεφάλαιο 6 παρατηρήσαμε τα αποτελέσματα της ανελαστικής στατικής ανάλυσης
Pushover σε κάθε διεύθυνση, και συμπεράναμε ότι η κατασκευή είναι ανεπαρκής σε όλες τις
διευθύνσεις και χρήζει άμεσα ενίσχυσης για να αναβαθμιστεί η αντισεισμική της συμπεριφορά
και να επαρκεί για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’.
Στόχος της μεθόδου ενίσχυσης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η αύξηση της δυσκαμψίας της
κατασκευής, με χρήση μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος, θα βελτιώσει την αντισεισμική της
συμπεριφορά. Γι’ αυτό το λόγο επιλέγεται η ενίσχυση των τεσσάρων γωνιακών κατακόρυφων
δομικών στοιχείων σε όλους τους ορόφους, που θα επιφέρει αρκετά μεγάλη αύξηση της
δυσκαμψίας της κατασκευής.
Για την ενίσχυση των δομικών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν τα εξής υλικά:
•
•
•

Σκυρόδεμα ποιότητας: C 30/37.
Χάλυβας οπλισμού: B500C.
Παρεμβλήματα (βλήτρα).

7.1 Περιγραφή μεθόδου ενίσχυσης
Η ενίσχυση που εφαρμόσαμε περιλάμβανε την αύξηση της διατομής των τεσσάρων γωνιακών
δομικών στοιχείων με σκοπό την αύξηση της δυσκαμψίας τους και κατ’ επέκταση την αύξηση
της συνολικής δυσκαμψίας της κατασκευής.
•

ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Στο ισόγειο ενισχύσαμε τα τοιχώματα Τ1, Τ2 και Τ3, καθώς και το υποστύλωμα Κ10.
Το Κ10 έγινε γωνιακό με σκοπό τη περαιτέρω παραλαβή τέμνουσας και στις δυο
κατευθύνσεις. Η θέση των ενισχύσεων στο ξυλότυπο οροφής ισογείου φαίνεται στο
Σχήμα 7-1.
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Σχήμα 7-1: Θέση υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων προς ενίσχυση στο ξυλότυπο οροφής ισογείου

Α) Τοιχώματα Τ1, Τ2, Τ3
Τα τοιχώματα έχουν την ίδια διατομή στο ισόγειο, και θα ενισχυθούν ώστε να αυξηθεί η
δυσκαμψία τους και κατ’ επέκταση η δυσκαμψία της κατασκευής. Συνοπτικά, παρατηρούμε
στο Πίνακα 31 τα χαρακτηριστικά των τοιχωμάτων μετά την ενίσχυση.
Πίνακας 31: Χαρακτηριστικά τοιχώματος Τ1, Τ2, Τ3 μετά την ενίσχυση
Μέλος

Τ1, Τ2, Τ3

Αρχικές διαστάσεις

120/20/20/120

Νέες διαστάσεις

150/35/35/150

Διαμήκης οπλισμός

16Φ12 + 22Φ16

Εγκάρσιος οπλισμός

4ΣΦ8/10cm
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Στο πρόγραμμα BIAX ρυθμίσαμε το αρχείο για την ανάλυση της ενισχυμένης διατομής, χωρίς
να εισάγουμε νέους οπλισμούς ή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Απλά αλλάξαμε την
αρχική διατομή του μέλους για να αυξηθεί η δυσκαμψία του και να διερευνήσουμε την επιρροή
αυτής της αύξησης στη συμπεριφορά της κατασκευής. Ο διαμήκης οπλισμός που έχουμε
εισάγει στο Πίνακα 31, καθώς και ο εγκάρσιος οπλισμός αποτελούν δείγμα του πρόσθετου
οπλισμού που θα χρησιμοποιούσαμε στη πραγματικότητα, κατά την ενίσχυση του μέλους.
Συνοπτικά, θα κατανείμαμε διαμήκη οπλισμό Φ16 στο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
(22Φ16) και θα χρησιμοποιούσαμε τετράτμητο συνδετήρα Φ8 / 10 cm για τη παραλαβή της
τέμνουσας.
Στο Σχήμα 7-2 παρατηρούμε το σκαρίφημα της ενισχυμένης διατομής των παραπάνω
τοιχωμάτων, όπως θα γινόταν στη πραγματικότητα. Φυσικά, στα πλαίσια του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα της διπλωματικής εργασίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη αρχιτεκτονικοί ή άλλοι
περιορισμοί (γειτνίαση με άλλο κτίριο κ.λπ.)

Σχήμα 7-2: Λεπτομέρεια ενισχυμένης διατομής τοιχωμάτων Τ1, Τ2, Τ3 στο ισόγειο
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Β) Υποστύλωμα Κ10
Το υποστύλωμα Κ10 ήταν τετράγωνο με διαστάσεις 35/35 cm, και θα γίνει γωνιακό
υποστύλωμα 60/35/35/60, ώστε να αυξηθεί η δυσκαμψία του και κατ’ επέκταση η δυσκαμψία
της κατασκευής. Συνοπτικά, παρατηρούμε στο Πίνακα 32 τα χαρακτηριστικά του
υποστυλώματος Κ10 μετά την ενίσχυση.
Πίνακας 32: Χαρακτηριστικά υποστυλώματος Κ10 μετά την ενίσχυση
Μέλος

Κ10

Αρχικές διαστάσεις

35/35

Νέες διαστάσεις

60/35/35/60

Διαμήκης οπλισμός

4Φ20 + 4Φ20

Εγκάρσιος οπλισμός

2ΣΦ8/10cm

Στο πρόγραμμα BIAX ρυθμίσαμε το αρχείο για την ανάλυση της ενισχυμένης διατομής, χωρίς
να εισάγουμε νέους οπλισμούς ή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Απλά αλλάξαμε την
αρχική διατομή του μέλους για να αυξηθεί η δυσκαμψία του και να διερευνήσουμε την επιρροή
αυτής της αύξησης στη συμπεριφορά της κατασκευής. Ο διαμήκης οπλισμός που έχουμε
εισάγει στο Πίνακα 32, καθώς και ο εγκάρσιος οπλισμός αποτελούν δείγμα του πρόσθετου
οπλισμού που θα χρησιμοποιούσαμε στη πραγματικότητα, κατά την ενίσχυση του μέλους.
Συνοπτικά, θα τοποθετούσαμε διαμήκη οπλισμό 4Φ20 στο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
και θα χρησιμοποιούσαμε δίτμητο συνδετήρα Φ8 / 10 cm για τη παραλαβή της τέμνουσας.
Στο Σχήμα 7-3 παρατηρούμε το σκαρίφημα της ενισχυμένης διατομής του παραπάνω
υποστυλώματος, όπως θα γινόταν στη πραγματικότητα. Φυσικά, στα πλαίσια του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα της διπλωματικής εργασίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη αρχιτεκτονικοί ή άλλοι
περιορισμοί (γειτνίαση με άλλο κτίριο κ.λπ.)

Σχήμα 7-3: Λεπτομέρεια ενισχυμένης διατομής υποστυλώματος Κ10 στο ισόγειο
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•

ΟΡΟΦΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ
Στον Α’ όροφο, επίσης, ενισχύσαμε τα τοιχώματα Τ1, Τ2 και Τ3 και το υποστύλωμα
Κ10. Το Κ10 έγινε γωνιακό με σκοπό τη περαιτέρω παραλαβή τέμνουσας και στις δυο
κατευθύνσεις. Η θέση των ενισχύσεων στο ξυλότυπο οροφής Α’ ορόφου φαίνεται στο
Σχήμα 7-4.

Σχήμα 7-4: Ξυλότυπος οροφής Α’ ορόφου

Α) Τοιχώματα Τ1, Τ2, Τ3
Τα τοιχώματα έχουν την ίδια διατομή στον Α’ όροφο, και θα ενισχυθούν ώστε να αυξηθεί η
δυσκαμψία τους και κατ’ επέκταση η δυσκαμψία της κατασκευής. Συνοπτικά, παρατηρούμε
στο Πίνακα 33 τα χαρακτηριστικά των τοιχωμάτων μετά την ενίσχυση.
139

Πίνακας 33: Χαρακτηριστικά τοιχώματος Τ1, Τ2, Τ3 μετά την ενίσχυση
Μέλος

Τ1, Τ2, Τ3

Αρχικές διαστάσεις

110/20/20/110

Νέες διαστάσεις

150/35/35/150

Διαμήκης οπλισμός

16Φ12 + 22Φ16

Εγκάρσιος οπλισμός

4ΣΦ8/10cm

Στο πρόγραμμα BIAX ρυθμίσαμε το αρχείο για την ανάλυση της ενισχυμένης διατομής, χωρίς
να εισάγουμε νέους οπλισμούς ή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Απλά αλλάξαμε την
αρχική διατομή του μέλους για να αυξηθεί η δυσκαμψία του και να διερευνήσουμε την επιρροή
αυτής της αύξησης στη συμπεριφορά της κατασκευής. Ο διαμήκης οπλισμός που έχουμε
εισάγει στο Πίνακα 33, καθώς και ο εγκάρσιος οπλισμός αποτελούν δείγμα του πρόσθετου
οπλισμού που θα χρησιμοποιούσαμε στη πραγματικότητα, κατά την ενίσχυση του μέλους.
Συνοπτικά, θα κατανείμαμε διαμήκη οπλισμό Φ16 στο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
(22Φ16) και θα χρησιμοποιούσαμε τετράτμητο συνδετήρα Φ8 / 10 cm για τη παραλαβή της
τέμνουσας.
Στο Σχήμα 7-5 παρατηρούμε το σκαρίφημα της ενισχυμένης διατομής των παραπάνω
τοιχωμάτων, όπως θα γινόταν στη πραγματικότητα. Φυσικά, στα πλαίσια του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα της διπλωματικής εργασίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη αρχιτεκτονικοί ή άλλοι
περιορισμοί (γειτνίαση με άλλο κτίριο κ.λπ.)

Σχήμα 7-5: Λεπτομέρεια ενισχυμένης διατομής τοιχωμάτων Τ1, Τ2, Τ3 στον Α’ όροφο
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Β) Υποστύλωμα Κ10
Το υποστύλωμα Κ10 ήταν τετράγωνο με διαστάσεις 35/35 cm, και θα γίνει γωνιακό
υποστύλωμα 60/35/35/60, ώστε να αυξηθεί η δυσκαμψία του και κατ’ επέκταση η δυσκαμψία
της κατασκευής. Συνοπτικά, παρατηρούμε στο Πίνακα 34 τα χαρακτηριστικά του
υποστυλώματος Κ10 μετά την ενίσχυση.
Πίνακας 34: Χαρακτηριστικά υποστυλώματος Κ10 μετά την ενίσχυση
Μέλος

Κ10

Αρχικές διαστάσεις

35/35

Νέες διαστάσεις

60/35/35/60

Διαμήκης οπλισμός

4Φ20 + 4Φ20

Εγκάρσιος οπλισμός

2ΣΦ8/10cm

Στο πρόγραμμα BIAX ρυθμίσαμε το αρχείο για την ανάλυση της ενισχυμένης διατομής, χωρίς
να εισάγουμε νέους οπλισμούς ή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Απλά αλλάξαμε την
αρχική διατομή του μέλους για να αυξηθεί η δυσκαμψία του και να διερευνήσουμε την επιρροή
αυτής της αύξησης στη συμπεριφορά της κατασκευής. Ο διαμήκης οπλισμός που έχουμε
εισάγει στο Πίνακα 34, καθώς και ο εγκάρσιος οπλισμός αποτελούν δείγμα του πρόσθετου
οπλισμού που θα χρησιμοποιούσαμε στη πραγματικότητα, κατά την ενίσχυση του μέλους.
Συνοπτικά, θα τοποθετούσαμε διαμήκη οπλισμό 4Φ20 στο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
και θα χρησιμοποιούσαμε δίτμητο συνδετήρα Φ8 / 10 cm για τη παραλαβή της τέμνουσας.
Στο Σχήμα 7-6 παρατηρούμε το σκαρίφημα της ενισχυμένης διατομής του παραπάνω
υποστυλώματος, όπως θα γινόταν στη πραγματικότητα. Φυσικά, στα πλαίσια του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα της διπλωματικής εργασίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη αρχιτεκτονικοί ή άλλοι
περιορισμοί (γειτνίαση με άλλο κτίριο κ.λπ.)

Σχήμα 7-6: Λεπτομέρεια ενισχυμένης διατομής υποστυλώματος Κ10 στον Α’ όροφο
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•

ΟΡΟΦΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ
Στον Β’ όροφο, επίσης, ενισχύσαμε τα τοιχώματα Τ1, Τ2 και Τ3 και το υποστύλωμα
Κ10. Το Κ10 έγινε γωνιακό με σκοπό τη περαιτέρω παραλαβή τέμνουσας και στις δυο
κατευθύνσεις. Η θέση των ενισχύσεων στο ξυλότυπο οροφής Β’ ορόφου φαίνεται στο
Σχήμα 7-7.

Σχήμα 7-7: Ξυλότυπος οροφής Β’ ορόφου

Α) Τοιχώματα Τ1, Τ2, Τ3
Τα τοιχώματα έχουν την ίδια διατομή στον Β’ όροφο, και θα ενισχυθούν ώστε να αυξηθεί η
δυσκαμψία τους και κατ’ επέκταση η δυσκαμψία της κατασκευής. Συνοπτικά, παρατηρούμε
στο Πίνακα 35 τα χαρακτηριστικά των τοιχωμάτων μετά την ενίσχυση.
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Πίνακας 35: Χαρακτηριστικά τοιχώματος Τ1, Τ2, Τ3 μετά την ενίσχυση
Μέλος

Τ1, Τ2, Τ3

Αρχικές διαστάσεις

100/20/20/100

Νέες διαστάσεις

150/35/35/150

Διαμήκης οπλισμός

16Φ12 + 22Φ16

Εγκάρσιος οπλισμός

4ΣΦ8/10cm

Στο πρόγραμμα BIAX ρυθμίσαμε το αρχείο για την ανάλυση της ενισχυμένης διατομής, χωρίς
να εισάγουμε νέους οπλισμούς ή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Απλά αλλάξαμε την
αρχική διατομή του μέλους για να αυξηθεί η δυσκαμψία του και να διερευνήσουμε την επιρροή
αυτής της αύξησης στη συμπεριφορά της κατασκευής. Ο διαμήκης οπλισμός που έχουμε
εισάγει στο Πίνακα 33, καθώς και ο εγκάρσιος οπλισμός αποτελούν δείγμα του πρόσθετου
οπλισμού που θα χρησιμοποιούσαμε στη πραγματικότητα, κατά την ενίσχυση του μέλους.
Συνοπτικά, θα κατανείμαμε διαμήκη οπλισμό Φ16 στο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
(22Φ16) και θα χρησιμοποιούσαμε τετράτμητο συνδετήρα Φ8 / 10 cm για τη παραλαβή της
τέμνουσας.
Στο Σχήμα 7-8 παρατηρούμε το σκαρίφημα της ενισχυμένης διατομής των παραπάνω
τοιχωμάτων, όπως θα γινόταν στη πραγματικότητα. Φυσικά, στα πλαίσια του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα της διπλωματικής εργασίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη αρχιτεκτονικοί ή άλλοι
περιορισμοί (γειτνίαση με άλλο κτίριο κ.λπ.)

Σχήμα 7-8: Λεπτομέρεια ενισχυμένης διατομής τοιχωμάτων Τ1, Τ2, Τ3 στον Β’ όροφο
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Β) Υποστύλωμα Κ10
Το υποστύλωμα Κ10 ήταν τετράγωνο με διαστάσεις 30/30 cm, και θα γίνει γωνιακό
υποστύλωμα 60/30/30/60, ώστε να αυξηθεί η δυσκαμψία του και κατ’ επέκταση η δυσκαμψία
της κατασκευής. Συνοπτικά, παρατηρούμε στο Πίνακα 36 τα χαρακτηριστικά του
υποστυλώματος Κ10 μετά την ενίσχυση.
Πίνακας 36: Χαρακτηριστικά υποστυλώματος Κ10 μετά την ενίσχυση
Μέλος

Κ10

Αρχικές διαστάσεις

30/30

Νέες διαστάσεις

60/30/30/60

Διαμήκης οπλισμός

4Φ20 + 4Φ20

Εγκάρσιος οπλισμός

2ΣΦ8/10cm

Στο πρόγραμμα BIAX ρυθμίσαμε το αρχείο για την ανάλυση της ενισχυμένης διατομής, χωρίς
να εισάγουμε νέους οπλισμούς ή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος. Απλά αλλάξαμε την
αρχική διατομή του μέλους για να αυξηθεί η δυσκαμψία του και να διερευνήσουμε την επιρροή
αυτής της αύξησης στη συμπεριφορά της κατασκευής. Ο διαμήκης οπλισμός που έχουμε
εισάγει στο Πίνακα 36, καθώς και ο εγκάρσιος οπλισμός αποτελούν δείγμα του πρόσθετου
οπλισμού που θα χρησιμοποιούσαμε στη πραγματικότητα, κατά την ενίσχυση του μέλους.
Συνοπτικά, θα τοποθετούσαμε διαμήκη οπλισμό 4Φ20 στο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
και θα χρησιμοποιούσαμε δίτμητο συνδετήρα Φ8 / 10 cm για τη παραλαβή της τέμνουσας.
Στο Σχήμα 7-9 παρατηρούμε το σκαρίφημα της ενισχυμένης διατομής του παραπάνω
υποστυλώματος, όπως θα γινόταν στη πραγματικότητα. Φυσικά, στα πλαίσια του ακαδημαϊκού
χαρακτήρα της διπλωματικής εργασίας δεν έχουν ληφθεί υπόψη αρχιτεκτονικοί ή άλλοι
περιορισμοί (γειτνίαση με άλλο κτίριο κ.λπ.)

Σχήμα 7-9: Λεπτομέρεια ενισχυμένης διατομής υποστυλώματος Κ10 στον Β’ όροφο

Τέλος, να επισημάνουμε ότι στο πρόγραμμα BIAX δεν χρησιμοποιήσαμε συντελεστές
μονολιθικότητας, καθώς άλλαξαν, μόνο, οι αρχικές διαστάσεις της διατομής χωρίς να
προστεθούν νέοι οπλισμοί και μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος σε επίπεδο ανάλυσης
διατομής, καθώς στόχος της ενίσχυσης ήταν η διερεύνηση της συμβολής της αύξησης της
δυσκαμψίας στην αντισεισμική συμπεριφορά της κατασκευής.
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7.2 Ρύθμιση νέων υλικών στο πρόγραμμα ETABS 17.
Στο πρόγραμμα ETABS 17 έπρεπε να ρυθμίσουμε τα νέα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε
στην ενίσχυση των δομικών μελών. Τα μέλη που ενισχύθηκαν, ορίστηκαν με σκυρόδεμα
C30/37.
Χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται στα Σχήματα 7-10 και 7-11 οι καρτέλες ρύθμισης του
σκυροδέματος στο πρόγραμμα ETABS 17.

Σχήμα 7-11: Ρύθμιση χαρακτηριστικής αντοχής
σκυροδέματος στο πρόγραμμα ETABS 17

Σχήμα 7-10: Ρύθμιση νέων υλικών στο πρόγραμμα
ETABS 17

7.3 Εκτίμηση αξονικής δύναμης Ν και υπολογισμός μειωμένων
δυσκαμψιών .
Στην ενότητα 5.3 αναλύσαμε, θεωρητικά, το τρόπο υπολογισμού των μειωμένων δυσκαμψιών
και των ιδιοτήτων των πλαστικών αρθρώσεων. Όπως είδαμε, προαπαιτούμενο είναι η εκτίμηση
της αξονικής δύναμης Ν των δομικών στοιχείων και ιδιαίτερα των υποστυλωμάτων –
τοιχωμάτων, καθώς στις δοκούς θεωρούμε την μειωμένη δυσκαμψία που αντιστοιχεί σε
μηδενικό ανηγμένο αξονικό ν.
Στο Πίνακα 37 παρατηρούμε την αξονική δύναμη κάθε υποστυλώματος ή τοιχώματος, όπως
προέκυψε από την ανάλυση στο πρόγραμμα ETABS για μειωμένες δυσκαμψίες ΕΙ κατά 25%
στα δομικά στοιχεία και μειωμένη στρεπτική δυσκαμψία ΕJ κατά 10% για την ενισχυμένη
κατάσταση. Στο Πίνακα 38, έχοντας χρησιμοποιήσει στους υπολογισμούς την αξονική δύναμη
Ν κάθε μέλους, παρουσιάζουμε τις μειωμένες δυσκαμψίες κάθε κατακόρυφου στοιχείου σε
κάθε όροφο. Στα ενισχυμένα γωνιακά τοιχώματα και στο ενισχυμένο υποστύλωμα Κ10
επιλέχθηκε η διερεύνηση της συμπεριφοράς της κατασκευής για μειωμένη δυσκαμψία στο 50%
της αρχικής, δηλαδή επιλέξαμε μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας των τεσσάρων ενισχυμένων
στοιχείων (συγκριτικά με την αρχική αποτίμηση) για την εξαγωγή συμπερασμάτων για αυτή
τη στρατηγική ενίσχυσης, και για να αποδειχτεί αν αυτό θα είναι αρκετό για τη συνολική
βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής.
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Πίνακας 37: Εκτίμηση αξονικής δύναμης
Ν από την ανάλυση G+0,30Q για την
ενισχυμένη κατάσταση

Πίνακας 38: Μειωμένες δυσκαμψίες ΕΙ των υποστυλωμάτων και
τοιχωμάτων στην ενισχυμένη κατάσταση
Μειωμένες δυσκαμψίες ΕΙ (%)
floor1

floor2

Αξονική δύναμη Ν (kN)

floor3

floor1

floor2

floor3

Τ1

-467,792

-282,757

-120,845

15,650

Κ1

-305,726

-188,196

-77,241

15,716

15,716

Κ2

-312,692

-193,895

-79,683

50,000

50,000

Τ2

-464,408

-281,835

-121,315

-282,319

-169,232

-66,167

About Y

About Z

About Y

About Z

About Y

About Z

Τ1

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Κ1

36,448

36,448

22,649

22,649

15,650

Κ2

36,742

36,742

22,945

22,945

Τ2

50,000

50,000

50,000

50,000

Κ3

26,789

27,679

15,492

17,867

11,465

13,776

Κ3

Κ4

23,456

23,456

15,010

15,010

14,344

14,344

Κ4

-343,382

-221,219

-97,812

Κ5

35,476

35,476

21,677

21,677

15,871

15,871

Κ5

-260,934

-156,909

-70,025

Κ6

23,738

23,738

15,017

15,017

14,387

14,387

Κ6

-356,040

-221,474

-100,477

Κ7

26,872

27,752

15,966

18,101

11,496

13,814

Κ7

-292,543

-177,272

-68,373

Τ3

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Τ3

-443,903

-263,218

-110,345

Κ8u

24,469

24,469

10,429

10,429

6,311

6,311

Κ8u

-247,751

-205,045

-78,502

Κ8o

9,808

9,808

8,379

8,379

5,259

5,259

Κ8o

-276,994

-175,360

-61,648

-236,105

-208,953

-85,018

Κ9u

24,153

24,153

10,551

10,551

6,439

6,439

Κ9u

Κ9o

7,408

7,408

7,083

7,083

4,317

4,317

Κ9o

-262,070

-168,574

-50,353

Κ10

7,906

7,807

5,657

5,566

4,379

3,964

Κ10

-275,641

-169,634

-66,538

Όπως περιγράψαμε στην ενότητα 5.5 και στην ενότητα 5.5.1, εισάγουμε τις μειωμένες
δυσκαμψίες και τις ιδιότητες πλαστικών αρθρώσεων στο πρόγραμμα ETABS 17.

7.4 Ιδιομορφική ανάλυση της κατασκευής για την ενισχυμένη κατάσταση.
Έχοντας εισάγει τις μειωμένες δυσκαμψίες στα δομικά στοιχεία, μπορούμε να εφαρμόσουμε
μια ιδιομορφική ανάλυση, ώστε να εντοπιστεί η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος Τ1 της κατασκευής
καθώς και όσες ακόμα χρειάζονται ώστε η ταλαντούμενη μάζα να είναι τουλάχιστον 90%.
Αυτή η διερεύνηση γίνεται σε κάθε οριζόντια διεύθυνση ξεχωριστά.
•

Χ – διεύθυνση
Πίνακας 39: Θεμελιώδεις ιδιοπερίοδοι κατά τη διεύθυνση Χ στην ενισχυμένη κατάσταση
Ιδιομορφές

Περίοδος

Συμμετοχή
μάζας
κατά Χ

2

1,095

34,78%

3

0,803

34,14%

1

1,116

19,98%
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Σχήμα 7-12: Παραμορφωμένη κατάσταση 2ης ιδιομορφής για την ενισχυμένη κατάσταση
(Τ = 1,095 sec)

•

Y – διεύθυνση
Πίνακας 40: Θεμελιώδεις ιδιοπερίοδοι κατά τη διεύθυνση Y
Ιδιομορφές

Περίοδος

Συμμετοχή
μάζας κατά
Y

1

1,116

52,12%

2

1,095

36,77%
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Σχήμα 7-13: Παραμορφωμένη κατάσταση 1ης ιδιομορφής για την ενισχυμένη κατάσταση
(Τ = 1,116 sec)

7.5 Ορισμός Pushover ανάλυσης στο πρόγραμμα ETABS 17.
Έχοντας ολοκληρώσει την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων παραμέτρων για την δημιουργία
της Pushover ανάλυσης για την ενισχυμένη κατάσταση του φορέα, μπορούμε να ρυθμίσουμε
μια νέα φόρτιση, μη γραμμικού τύπου που θα είναι η υπερωθητική μέθοδος (Pushover).
Για τη διεξαγωγή της ανάλυσης θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα περίπτωση φόρτισης. Η
υπερωθητική ανάλυση είναι μια μη γραμμική στατική ανάλυση (Nonlinear Static Analysis),
που έχει ως αφετηρία το τελικό βήμα της μη γραμμικής ανάλυσης του συνδυασμού των
κατακόρυφων φορτίων, G + 0,30Q. Έπειτα, έχοντας διερευνήσει στην ιδιομορφική ανάλυση
ποιες ιδιομορφές συνθέτουν τη συμμετέχουσα μάζα σε ποσοστό άνω του 90% σε κάθε
διεύθυνση, μπορούμε να ορίσουμε το προφίλ των μετακινήσεων ανά τους ορόφους.
Ουσιαστικά, ορίζουμε το πως θα κατανεμηθεί ανά τους ορόφους, η μετακίνηση που θα
ορίσουμε στο κόμβο ελέγχου στη κορυφή του κτιρίου. Ο ορισμός της ανάλυσης Pushover
γίνεται, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 5.7 της παρούσας εργασίας.

148

•

+Χ Διεύθυνση

Σχήμα 7-14: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης, της
στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου ελέγχου

Σχήμα 7-15: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (+Χ) στο
ETABS

Σχήμα 7-16: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS
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Σχήμα 7-17: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

•

-Χ Διεύθυνση

Σχήμα 7-19: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (-Χ) στο ETABS

Σχήμα 7-21: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS
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Σχήμα 7-18: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης, της
στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου ελέγχου

Σχήμα 7-20: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

•

+Y Διεύθυνση

Σχήμα 7-22: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης, της
στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου ελέγχου

Σχήμα 7-23: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (+Y) στο
ETABS

Σχήμα 7-24: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS
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Σχήμα 7-25: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

•

-Y Διεύθυνση

Σχήμα 7-26: Ρύθμιση υπερωθητικής ανάλυσης (-Y) στο
ETABS

Σχήμα 7-27: Ρύθμιση είδους ελέγχου της ανάλυσης, της
στοχευόμενης μετακίνησης και του κόμβου ελέγχου

Σχήμα 7-29: Ρύθμιση της αποθήκευσης των βημάτων
της υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

Σχήμα 7-28: Ρύθμιση μη γραμμικών παραμέτρων της
υπερωθητικής ανάλυσης στο ETABS

Έχοντας ρυθμίσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της υπερωθητικής ανάλυσης για την
ενισχυμένη κατάσταση, μπορούμε να την εφαρμόσουμε για να συντάξουμε μεγάλο τμήμα της
καμπύλης ικανότητας V – δ της κατασκευής και να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για τη
βελτίωση ή μη της αντισεισμικής της συμπεριφοράς σε σύγκριση με την αποτίμηση της
υφιστάμενης κατάστασης.
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7.6 Αποτελέσματα ανελαστικής στατικής ανάλυσης Pushover
(ενισχυμένη κατάσταση).
Στο κεφάλαιο 5 υπολογίσαμε και ρυθμίσαμε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για την
εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης στην ενισχυμένη καάσταση. Τονίσαμε, ότι
στόχος της μεθόδου είναι η δημιουργία μεγάλου τμήματος της καμπύλης ικανότητας της
κατασκευής σε κάθε διεύθυνση και η περαιτέρω επεξεργασία της για την εξαγωγή
συμπερασμάτων περί καθολικής επάρκειας ή ανεπάρκειας του κτιρίου για την εκάστοτε
στάθμη επιτελεστικότητας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε αναλυτικά, ανά διεύθυνση, τη
καμπύλη ικανότητας της κατασκευής, την μετατροπή της σε ADRS μορφή, τη
διγραμμικοποίηση της καμπύλης ικανότητας, τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης
και της ικανότητας μετακίνησης της κατασκευής, ώστε να αποφανθούμε για τη βελτίωση ή μη
της αντισεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής μετά την ενίσχυση των δομικών μελών της.
7.6.1
Καμπύλη ικανότητας κατασκευής για κάθε διεύθυνση
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε σε κάθε διεύθυνση τη καμπύλη ικανότητας V – δ της
κατασκευής, όπως προέκυψε από την εφαρμογή της Pushover στο πρόγραμμα ETABS 17 για
την ενισχυμένη κατάσταση.
Διεύθυνση +X
Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

PUSHOVER +X

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 7-30: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ στην ενισχυμένη κατάσταση
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•

Διεύθυνση -X

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Χ
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover -X

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 7-31: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -X στην ενισχυμένη κατάσταση

Διεύθυνση +Y
Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover +Y

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 7-32: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y στην ενισχυμένη κατάσταση
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•

Διεύθυνση -Y

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

PUSHOVER -Y

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 7-33: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y στην ενισχυμένη κατάσταση

7.6.2

Καμπύλη ικανότητας σε ADRS μορφή για κάθε διεύθυνση

Στην ενότητα 5.8.1 περιγράψαμε τη μετατροπή της καμπύλης ικανότητας σε μια φασματική
καμπύλη ικανότητας Sa – Sd. Αυτό γίνεται για να τη συγκρίνουμε με το φάσμα απαίτησης από
τον Ευρωκώδικα 8 και να εξάγουμε προσεγγιστικά συμπεράσματα για την καθολική επάρκεια
ή ανεπάρκεια του κτιρίου. Στις σχέσεις 26 και 27 της ενότητας 5.8.1, χρειαζόμαστε τη μάζα
κάθε ορόφου και τη συνολική μάζα του κτιρίου, καθώς και τις οριζόντιες μετακινήσεις των
κέντρων μάζας των ορόφων της 1ης ιδιομορφής, όπως προέκυψαν από την ιδιομορφική
ανάλυση για κάθε διεύθυνση. Στο Πίνακα 41 και στο Πίνακα 42 παρουσιάζονται αυτές οι
παράμετροι, ανά διεύθυνση.
Πίνακας 41: Υπολογισμός μάζας κτιρίου και κανονικοποιημένων οριζόντιων μετακινήσεων 2ης ιδιομορφής
(θεμελιώδης ιδιομορφή) στη διεύθυνση Χ

Όροφος

mi (tn)

φ1Χ

φ1Χ

φ1Χ2

mi*φi

1

262,186

-0,018

0,394

0,155

103,285

2

247,413

-0,030

0,727

0,529

179,937

3

168,482

-0,041

1

1

168,482

mtot =

678,081

m*x =

451,704

155

Γx

αx

1,328

0,885

Πίνακας 42: Υπολογισμός μάζας κτιρίου και κανονικοποιημένων οριζόντιων μετακινήσεων 1ης ιδιομορφής
(θεμελιώδης ιδιομορφή) στη διεύθυνση Y

Όροφος

mi (tn)

φ1y

φ1y

φ1y2

mi*φi

1

262,186

0,023

0,394

0,155

103,285

2

247,413

0,039

0,727

0,529

179,937

3

168,482

0,053

1

1

168,482

mtot =

678,081

m*y =

451,704

αy

1,328

0,885

Διεύθυνση +X
ADRS διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής (διεύθνση +Χ)
6
Ελαστικό φάσμα EC8

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

•

Γy

5

PUSHOVER +X ενισχυμένο

4
3
2
1
0
0

0,06

0,12

0,18

0,24

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 7-34: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ στην ενισχυμένη κατάσταση

Στο Σχήμα 7-34 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές τόσο για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β, όσο και για τη στάθμη επιτελεστικότητας Γ, ‘’Οιωνεί
κατάρρευση’’. Στην εργασία μας, χρησιμοποιούμε ως στάθμη επιτελεστικότητας τη Β,
‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το κτίριο κρίνεται οριακά επαρκές για τη συγκεκριμένη
στάθμη έχοντας υπόψιν μας το Σχήμα 5-37 του κεφαλαίου 5.
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•

Διεύθυνση -X
ADRS διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής (διεύθνση -Χ)
6

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

Ελαστικό φάσμα EC8
5

PUSHOVER -X ενισχυμένο

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 7-35: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -X στην ενισχυμένη κατάσταση

Στο Σχήμα 7-35 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β και για τη στάθμη επιτελεστικότητας Γ. Στην εργασία μας,
χρησιμοποιούμε ως στάθμη επιτελεστικότητας τη Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το
κτίριο κρίνεται επαρκές για τη συγκεκριμένη στάθμη έχοντας υπόψιν μας το Σχήμα
5-37 του κεφαλαίου 5.
Διεύθυνση +Y
ADRS διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής (διεύθνση +Y)
6
Ελαστικό φάσμα EC8
5

επιτάχυνση Sa (g)

•

PUSHOVER +Y ενισχυμένο

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

μετακίνηση Sd (m)

Σχήμα 7-36: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y στην ενισχυμένη κατάσταση
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Στο Σχήμα 7-36 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές μόνο για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ, ‘’Οιωνεί κατάρρευση’’. Στην εργασία μας, χρησιμοποιούμε ως
στάθμη επιτελεστικότητας τη Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το κτίριο κρίνεται
οριακά ανεπαρκές για τη συγκεκριμένη στάθμη έχοντας υπόψιν μας το Σχήμα 5-37 του
κεφαλαίου 5.
•

Διεύθυνση -Y
Διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής (διεύθνση -Y)
6
Ελαστικό φάσμα EC8

επιτάχυνση Sa (g)

5

PUSHOVER -Y ενισχυμένο

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 7-37: Καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y στην ενισχυμένη κατάσταση

Στο Σχήμα 7-37 παρατηρούμε ότι η φασματική καμπύλη ικανότητας τέμνει το ελαστικό
φάσμα απαίτησης του Ευρωκώδικα 8, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ολική ανεπάρκεια
του κτιρίου. Όμως, λόγω της τομής στο συγκεκριμένο διάστημα του φάσματος
απαίτησης συμπεραίνουμε εμπειρικά ότι το κτίριο είναι επαρκές μόνο για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ, ‘’Οιωνεί κατάρρευση’’. Στην εργασία μας, χρησιμοποιούμε ως
στάθμη επιτελεστικότητας τη Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’, οπότε το κτίριο κρίνεται
οριακά ανεπαρκές για τη συγκεκριμένη στάθμη έχοντας υπόψιν μας το Σχήμα 5-37 του
κεφαλαίου 5.

7.7 Τοπικός έλεγχος επάρκειας μελών στην ενισχυμένη κατάσταση
Ο καθολικός έλεγχος επάρκειας στην ενισχυμένη κατάσταση φανέρωσε σε κάθε διεύθυνση την
επάρκεια, κατά τη διεύθυνση Χ, και την οριακή ανεπάρκεια, κατά τη διεύθυνση Y, της
κατασκευής. Ο καθολικός έλεγχος γίνεται ποιοτικά χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα
απαίτησης – ικανότητας. Για να αποφανθούμε για την επάρκεια ή ανεπάρκεια της κατασκευής
θα πρέπει να εφαρμόσουμε τοπικούς ελέγχους σε όλα τα δομικά μέλη. Όπως και στην αρχική
αποτίμηση του φορέα, παρουσιάζονται ενδεικτικά ο τοπικός έλεγχος για το υποστύλωμα Κ3
του ισογείου και τη δοκό Δ4 της οροφής ισογείου.
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Στη συνέχεια, ελέγχουμε ενδεικτικά το υποστύλωμα Κ3 του ισογείου και τη δοκό Δ4 της
οροφής ισογείου στη διεύθυνση +Χ και στα δυο άκρα τους για να συμπεράνουμε για την
επάρκειά τους ή μη. Λόγω του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της εργασίας επιλέγεται η ενδεικτική
παρουσίαση δυο δομικών στοιχείων για τη κατανόηση του τοπικού ελέγχου επάρκειας στα
υποστυλώματα και στις δοκούς και τη μείωση του υπολογιστικού φόρτου. Σε μια πραγματική
μελέτη αποτίμησης θα έπρεπε να γίνει ο τοπικός έλεγχος επάρκειας για κάθε δομικό μέλος
ξεχωριστά και για κάθε άκρο του και σε όλες τις διευθύνσεις.
7.7.1

Έλεγχος επάρκειας υποστυλώματος Κ3 στο ισόγειο

Στο υποστύλωμα Κ3 θα κάνουμε έλεγχο επάρκειας στη βάση και στη κορυφή του στη
διεύθυνση +Χ. Θα παρατεθούν οι ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στη βάση και στη κορυφή
του στοιχείου, ο υπολογισμός της γωνίας στροφής χορδής θ και ο διγραμμικός νόμος με τη
σύγκριση της γωνίας στροφής χορδής θ που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη μετακίνηση δt και
τις ικανότητες στροφής ανάλογα τη στάθμη επιτελεστικότητας.
Αρχικά, εντοπίζουμε το κοντινότερο βήμα της ανάλυσης που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη
μετακίνηση δt (40ο βήμα της ανάλυσης).
•

Βάση υποστυλώματος Κ3
Πίνακας 43: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 στην
ενισχυμένη κατάσταση
ΕΛΕΓΧΟΣ Κ3 ΙΣΟΓΕΙΟΥ (βάση)
ψ = Ry

-0,00042

rad

ui = uxi

0

m

uj = uxj

-0,02745

m

Lκαθ =

3,85

m

θβάσης =

-0,00755

rad

Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη βάση του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q μετά την ενίσχυση των δομικών μελών. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη βάση
του ήταν Ν = -282,319 kN. Από το BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του
διγραμμικού νόμου χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το
κοντινότερο αξονικό φορτίο (Ν = -267,273 kN). Στο Σχήμα 7-38 παρουσιάζεται ο
διγραμμικός νόμος Μ-θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.
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Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου (βάση)
-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00
0

0,02

0,04

0,06

-10

Ροπή Μ (kNm)

-20
-30

Μ - θ Κ3 ισογεόυ

-40

θ Κ3 ισογείου (βάση)

-50

Στάθμη Α (IO)

-60

Στάθμη Β (LS)

-70

Στάθμη Γ (CP)
θy

-80

θu

-90

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Σχήμα 7-38: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου στην ενισχυμένη
κατάσταση

Στο Σχήμα 7-38 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση δεν έχει ξεπεράσει την
ικανότητα στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β.
Στο Πίνακα 44 παρατηρούμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στη βάση του
υποστυλώματος Κ3 του ισογείου με τις οποίες έγινε το διάγραμμα του Σχήματος 7-38.
Πίνακας 44: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου στην
ενισχυμένη κατάσταση
Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

A

0

0

B

-48,181

0

C

-85,953

-0,03690

D

-12,045

-0,03690

E

-12,045

-0,05824

IO

-

-0,00369

LS

-

-0,01025

CP

-

-0,02050
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Κορυφή υποστυλώματος Κ3
Πίνακας 45: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ της κορυφής του υποστυλώματος Κ3 στην
ενισχυμένη κατάσταση
ΕΛΕΓΧΟΣ Κ3
ΙΣΟΓΕΙΟΥ (κορυφή)
ψ = Ry

0,001517

rad

ui = uxi

0

m

uj = uxj

-0,02745

m

Lκαθ =

3,85

m

θβάσης =

-0,00561

rad

Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη κορυφή του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q για την ενισχυμένη κατάσταση. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη κορυφή του
ήταν Ν = -169,232 kN. Από το BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του διγραμμικού
νόμου χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το κοντινότερο
αξονικό φορτίο (Ν = -133,636 kN). Στο Σχήμα 7-39 παρουσιάζεται ο διγραμμικός
νόμος Μ-θ της κορυφής του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου (κορυφή)
-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00
0

0,02

0,04

0,06

-10

Ροπή Μ (kNm)

•

-20

Μ - θ Κ3 ισογείου

-30

θ Κ3 ισογ. (κορυφή)

-40

Στάθμη Α (IO)

-50
-60
-70

Στάθμη Β (LS)
Στάθμη Γ (CP)
θy
θu

-80
-90

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Σχήμα 7-39: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου στην ενισχυμένη
κατάσταση

Στο Σχήμα 7-39 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση δεν έχει ξεπεράσει την
ικανότητα στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β.
Στο Πίνακα 46 παρατηρούμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στη κορυφή του
υποστυλώματος Κ3 του ισογείου με τις οποίες έγινε το διάγραμμα του Σχήματος 7-39.
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Πίνακας 46: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης της κορυφής του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου στην
ενισχυμένη κατάσταση

7.7.2

Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

A

0

0

B

-50,746

0

C

-74,82993

-0,04213

D

-12,6865

-0,04213

E

-12,6865

-0,06663

IO

-

-0,00421

LS

-

-0,01170

CP

-

-0,02341

Έλεγχος επάρκειας δοκού Δ4 στην οροφή ισογείου

Στη δοκό Δ4 θα κάνουμε έλεγχο επάρκειας στο αριστερό και στο δεξί άκρο της στη διεύθυνση
+Χ. Θα παρατεθούν οι ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στο αριστερό και στο δεξί άκρο του
στοιχείου, ο υπολογισμός της γωνίας στροφής χορδής θ και ο διγραμμικός νόμος με τη
σύγκριση της γωνίας στροφής χορδής θ που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη μετακίνηση δ t και
τις ικανότητες στροφής ανάλογα τη στάθμη επιτελεστικότητας.
Έχοντας εντοπίσει το κοντινότερο βήμα της ανάλυσης που αντιστοιχεί στη στοχευόμενη
μετακίνηση δt (33ο βήμα της ανάλυσης) παρουσιάζουμε όσα αναφέραμε παραπάνω.
•

Αριστερό άκρο Δ4
Πίνακας 47: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ στο αριστερό άκρο της δοκού Δ4 στην ενισχυμένη
κατάσταση
ΕΛΕΓΧΟΣ Δ4 ΟΡΟΦΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ (αριστερά)
ψ = Ry

0,001517

rad

ui = uzi

-0,02024

m

uj = uzj

-0,02305

m

Lκαθ =

2,9

m

θβάσης =

-0,01341

rad

Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το αριστερό άκρο του
και για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό
φορτίο και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των
πλαστικών αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο
πρόγραμμα BIAX. Στο Σχήμα 7-40 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του
αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
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Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4α)
50

Ροπή Μ (kNm)

30
10
-10
-30
-50
-70
-90
-0,04
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0,00
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θ Δ4α ισογείου
Στάθμη Γ (CP) +
Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Α (IO) +
θy
Στάθμη Β (LS) -

Σχήμα 7-40: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου στην
ενισχυμένη κατάσταση

Στο Σχήμα 7-40 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση έχει ξεπεράσει την ικανότητα
στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β.
Στο Πίνακα 48 παρατηρούμε της ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στο αριστερό άκρο
της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου με της οποίες έγινε το διάγραμμα του σχήματος
7-40.
Πίνακας 48: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης του αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου
στην ενισχυμένη κατάσταση
Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

E-

-22,249

-0,03926

D-

-22,249

-0,02434

C-

-88,994

-0,02434

B-

-77,474

0

A

0

0

B

42,766

0

C

48,813

0,03442

D

12,203

0,03442

E

12,203

0,05319

-

θpl (rad) +

θpl (rad) -

IO

0,003442

-0,00243

LS

0,009562

-0,00676

CP

0,019124

-0,01353
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Δεξί άκρο Δ4
Πίνακας 49: Υπολογισμός γωνίας στροφής χορδής θ στο δεξί άκρο της δοκού Δ4 στην ενισχυμένη
κατάσταση

ΕΛΕΓΧΟΣ Δ4 ΟΡΟΦΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ (δεξιά)
ψ = Ry

0,000444

rad

ui = uzi

-0,02024

m

uj = uzj

-0,02305

m

Lκαθ =

2,9

m

θβάσης =

-0,01448

rad

Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το δεξί άκρο του και
για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό φορτίο
και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των πλαστικών
αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο πρόγραμμα
BIAX. Στο Σχήμα 7-41 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του δεξί άκρου της
δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4δ)
50
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•
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-130
-160
-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Μ - θ Δ4δ ισογείου

θ Δ4δ ισογείου

Στάθμη Α (IO) +

Στάθμη Β (LS) +

Στάθμη Γ (CP) +

Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Β (LS) -

Στάθμη Γ (CP) -

Σχήμα 7-41: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του δεξιού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου στην
ενισχυμένη κατάσταση

Στο Σχήμα 7-41 παρατηρούμε ότι η πλαστική άρθρωση έχει ξεπεράσει την ικανότητα
στροφής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β. Τα χαρακτηριστικά σημεία θy και θu δεν
έχουν εισαχθεί για να μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τα σημεία στο διάγραμμα.
Αυτά μπορούν να φανούν στο Πίνακα 50 (σημείο Β- αντιστοιχεί στο θy και σημείο Cαντιστοιχεί στο θu).
Στο Πίνακα 50 παρατηρούμε της ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης στο δεξί άκρο της
δοκού Δ4 της οροφής ισογείου με της οποίες έγινε το διάγραμμα του Σχήματος
7-41.
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Πίνακας 50: Ιδιότητες πλαστικής άρθρωσης του δεξιού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου
στην ενισχυμένη κατάσταση

Σημεία

M (kNm)

θpl (rad)

E-

-38,085

-0,03379

D-

-38,085

-0,02114

C-

-152,339

-0,02114

B-

-120,079

0

A

0

0

B

42,330

0

C

48,595

0,04087

D

12,149

0,04087

E
-

12,149
θpl (rad) +

0,06287
θpl (rad) -

IO

0,004087

-0,00211

LS

0,011353

-0,00587

CP

0,022706

-0,01174
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Κεφάλαιο 8 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έχοντας ολοκληρώσει την αποτίμηση του υφιστάμενου κτιρίου και έχοντας εφαρμόσει μια
στρατηγική ενίσχυσης, στοχεύοντας στη βελτίωση της αντισεισμικής συμπεριφοράς της
κατασκευής μέσω της αύξησης της δυσκαμψίας του, μπορούμε να συγκρίνουμε τα
αποτελέσματα από την υφιστάμενη κατάσταση και την ενισχυμένη προς εξαγωγή
συμπερασμάτων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων γίνεται σε κάθε διεύθυνση, και παρατίθεται
ένας δειγματικός τοπικός έλεγχος για την υφιστάμενη κατάσταση και την ενισχυμένη στο
υποστύλωμα Κ3 και στη δοκό Δ4 του ισογείου.

8.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων για ανάλυση Pushover κατά τη διεύθυνση Χ
Στη πρώτη περίπτωση παρατηρούμε τα αποτελέσματα για την ανάλυση Pushover κατά τη
διεύθυνση +Χ και -Χ για την υφιστάμενη κατάσταση του φορέα και την ενισχυμένη κατάστασή
του.
8.1.1
Διάγραμμα Τέμνουσας βάσης V – μετακίνησης οροφής δ για διεύθυνση
+Χ και -Χ
Διεύθυνση +Χ
Στο Σχήμα 8-1 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης F –
μετακίνησης οροφής δ για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση του φορέα.
Συγκριτική καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

PUSHOVER +X ενισχυμένος φορέας
PUSHOVER +X υφιστάμενος φορέας

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)
Σχήμα 8-1: Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης F - μετακίνησης κορυφής δ για κάθε κατάσταση του
φορέα στη διεύθυνση +Χ

Στο Σχήμα 8-1 παρατηρούμε ότι:
1) Η ενίσχυση των δομικών μελών με αύξηση της δυσκαμψίας τους φαίνεται ότι
αυξάνει αρκετά τη δυσκαμψία της κατασκευής, καθώς η κλίση της καμπύλης για
τον ενισχυμένο φορέα είναι πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης για τον υφιστάμενο.
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2) Ο φορέας, πλέον, μπορεί να παραλάβει 34,19% περισσότερη τέμνουσα βάσης,
καθώς παρατηρούμε στο Σχήμα 8-2 ότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχει
παραλάβει 1619,65 kN και στην ενισχυμένη 2173,46 kN, πριν εμφανιστεί η πρώτη
αστοχία κατακόρυφου μέλους.
Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας δύναμης F
(1η αστοχία κατακόρυφου μέλους)
2500

Τέμνουσα βάσης F (kN)

2.173,46
2000
1.619,65
1500
1000
500
0
Υφιστάμενη κατάσταση

Ενισχυόμενη κατάσταση

Σχήμα 8-2: Σύγκριση τέμνουσας βάσης κατά τη 1η αστοχία κατακόρυφου μέλους στη διεύθυνση +Χ

3) Η αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής έχει επιπτώσεις στη πλαστιμότητα του
φορέα, καθώς παρατηρούμε στο Σχήμα 8-3 ότι η μεγαλύτερη μετακίνηση του φορέα
πριν αστοχήσει το πρώτο κατακόρυφο μέλος στην υφιστάμενη κατάσταση είναι
0,15 m, ενώ στην ενισχυμένη κατάσταση είναι 0,07 m, δηλαδή 53,43% μικρότερη.
Συγκριτικό διάγραμμα μετακίνησης οροφής δ
(1η αστοχία κατακόρυφου μέλους)

Μετακίνηση οροφής δ (m)

0,160

0,150

0,140
0,120
0,100
0,070

0,080
0,060
0,040
0,020
0,000
Υφιστάμενη κατάσταση

Ενισχυόμενη κατάσταση

Σχήμα 8-3: Σύγκριση μετακίνησης κορυφής κατά τη 1η αστοχία κατακόρυφου μέλους στη διεύθυνση +Χ

4) Από το Σχήμα 8-1 και τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα ETABS 17 μπορούμε
να εξάγουμε συμπεράσματα για τη πλαστιμότητα του φορέα τόσο για την
υφιστάμενη κατάσταση όσο και για τον ενισχυμένο φορέα. Η πλαστιμότητα μδ (είτε
τοπική είτε γενική) ορίζεται σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου
Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ, 2000) ως η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας μέσω
ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ιδιότητα
των κατασκευών και έναντι τυχηματικών δράσεων και μάλιστα δυναμικών και
έναντι βασικών δράσεων. Η διαθέσιμη πλαστιμότητα του φορέα είναι ο λόγος της
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μετακίνησης της οροφής του φορέα τη στιγμή της κατάρρευσης προς τη μετακίνηση
της οροφής τη στιγμή δημιουργίας της 1ης πλαστικής άρθρωσης. Για κάθε
κατάσταση παρατίθεται η διαθέσιμη πλαστιμότητα του φορέα στο Πίνακα 8-1.
Πίνακας 8-1: Διαθέσιμη πλαστιμότητα για κάθε κατάσταση του φορέα στη διεύθυνση +X
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
δy (cm)
δu (cm)
2,03

15,05

0,84

5,61

μδ=

7,41

μδ=

6,66

Διεύθυνση -Χ
Στο Σχήμα 8-4 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης F –
μετακίνησης οροφής δ για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση του φορέα.
Συγκριτική καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Χ

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
δy (cm)
δu (cm)

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover -X ενισχυμένος φορέας
PUSHOVER -X υφιστάμενος φορέας

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 8-4: Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης V - μετακίνησης κορυφής δ για κάθε κατάσταση
του φορέα στη διεύθυνση -Χ

Στο Σχήμα 8-4 παρατηρούμε ότι:
1) Η ενίσχυση των δομικών μελών με αύξηση της δυσκαμψίας τους φαίνεται ότι
αυξάνει αρκετά τη δυσκαμψία της κατασκευής, καθώς η κλίση της καμπύλης για
τον ενισχυμένο φορέα είναι πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης για τον υφιστάμενο.
2) Ο φορέας, πλέον, μπορεί να παραλάβει 36,33% περισσότερη τέμνουσα βάσης,
καθώς παρατηρούμε στο Σχήμα 8-5 ότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχει
παραλάβει 1579,83 kN και στην ενισχυμένη 2153,86 kN, πριν εμφανιστεί η πρώτη
αστοχία κατακόρυφου μέλους.
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Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας δύναμης F
(1η αστοχία κατακόρυφου μέλους)
2500

Τέμνουσα βάσης F (kN)

2153,86
2000
1579,83
1500
1000
500
0
Υφιστάμενη κατάσταση

Ενισχυόμενη κατάσταση

Σχήμα 8-5: Σύγκριση τέμνουσας βάσης κατά τη 1η αστοχία κατακόρυφου μέλους στη διεύθυνση -Χ

3) Η αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής έχει επιπτώσεις στη πλαστιμότητα του
φορέα, καθώς παρατηρούμε στο Σχήμα 8-6 ότι η μεγαλύτερη μετακίνηση του φορέα
πριν αστοχήσει το πρώτο κατακόρυφο μέλος στην υφιστάμενη κατάσταση είναι
0,086 m, ενώ στην ενισχυμένη κατάσταση είναι 0,068 m, δηλαδή 21,58%
μικρότερη.
Συγκριτικό διάγραμμα μετακίνησης οροφής δ
(1η αστοχία κατακόρυφου μέλους)

Μετακίνηση οροφής δ (m)

0,100
0,090
0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000
Υφιστάμενη κατάσταση

Ενισχυόμενη κατάσταση

Σχήμα 8-6: Σύγκριση μετακίνησης κορυφής κατά τη 1η αστοχία κατακόρυφου μέλους στη διεύθυνση -Χ

4) Από το Σχήμα 8-4 και τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα ETABS 17 μπορούμε
να εξάγουμε συμπεράσματα για τη πλαστιμότητα του φορέα τόσο για την
υφιστάμενη κατάσταση όσο και για τον ενισχυμένο φορέα. Η πλαστιμότητα μδ (είτε
τοπική είτε γενική) ορίζεται σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου
Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ, 2000) ως η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας μέσω
ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ιδιότητα
των κατασκευών και έναντι τυχηματικών δράσεων και μάλιστα δυναμικών και
έναντι βασικών δράσεων. Η διαθέσιμη πλαστιμότητα του φορέα είναι ο λόγος της
μετακίνησης της οροφής του φορέα τη στιγμή της κατάρρευσης προς τη μετακίνηση
της οροφής τη στιγμή δημιουργίας της 1ης πλαστικής άρθρωσης. Για κάθε
κατάσταση παρατίθεται η διαθέσιμη πλαστιμότητα του φορέα στο Πίνακα 8-2.
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Πίνακας 8-2: Διαθέσιμη πλαστιμότητα για κάθε κατάσταση του φορέα στη διεύθυνση -X
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
δy (cm)
δu (cm)

8.1.2

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
δy (cm)
δu (cm)

2,03

15,05

0,84

5,61

μδ=

7,41

μδ=

6,66

Διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας (ADRS) για διεύθυνση +Χ και -Χ

Το διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας μας οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την
καθολική επάρκεια ή μη της κατασκευής. Σε κάθε διεύθυνση θα παρουσιάσουμε το συγκριτικό
διάγραμμα ADRS για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση, ώστε να δούμε την
επιρροή της ενίσχυσης στη βελτίωση ή μη της συμπεριφοράς της κατασκευής.
Διεύθυνση +Χ
Στο Σχήμα 8-7 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας της
κατασκευής στη διεύθυνση +Χ.
Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής
(διεύθυνση +Χ)

8

Ελαστικό φάσμα EC8

7

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

•

PUSHOVER +X ενισχυμένο

6

PUSHOVER +X υφιστάμενο

5
4
3
2
1
0
0

0,06

0,12

0,18

0,24

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 8-7: Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Χ

Στο Σχήμα 8-7 παρατηρούμε ότι:
1) Στην υφιστάμενη κατάσταση το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές για τη στάθμη Β, καθώς
αν συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι η
καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ και δεν επαρκεί για τις υπόλοιπες στάθμες.
2) Στην ενισχυμένη κατάσταση το κτίριο κρίνεται επαρκές για τη στάθμη Β, καθώς αν
συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι η
καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β και Γ και δεν επαρκεί για τη στάθμη Α.
3) Η ενίσχυση που ακολουθήσαμε αναβάθμισε μεν την κατασκευή, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 5-37 αλλά για να βεβαιωθούμε για την επάρκεια κάθε στοιχείου θα πρέπει
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Στο Σχήμα 8-8 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας της
κατασκευής στη διεύθυνση -Χ.
Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής
(διεύθυνση -Χ)
6

επιτάχυνση Sa (m/sec2)

•

να εφαρμόσουμε τοπικούς ελέγχους σε όλα τα δομικά στοιχεία. Αυτό γίνεται
ενδεικτικά για το υποστύλωμα Κ3 και τη δοκό Δ4, συγκρίνοντας τον έλεγχο κάθε
στοιχείου στη διεύθυνση +Χ πριν και μετά την ενίσχυση στην ενότητα 8.3.
Διεύθυνση -Χ

Ελαστικό φάσμα EC8
PUSHOVER -X ενισχυμένο

5

PUSHOVER -X υφιστάμενο

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

μετακίνηση Sd (m)
Σχήμα 8-8: Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Χ

Στο Σχήμα 8-8 παρατηρούμε ότι:
1) Στην υφιστάμενη κατάσταση το κτίριο κρίνεται οριακά ανεπαρκές για τη στάθμη Β,
καθώς αν συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι
η καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ και δεν επαρκεί για τις υπόλοιπες στάθμες.
2) Στην ενισχυμένη κατάσταση το κτίριο κρίνεται επαρκές για τη στάθμη Β, καθώς αν
συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι η
καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β και Γ και δεν επαρκεί για τη στάθμη Α.
3) Η ενίσχυση που ακολουθήσαμε αναβάθμισε μεν την κατασκευή, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 5-37 αλλά για να βεβαιωθούμε για την επάρκεια κάθε στοιχείου θα πρέπει
να εφαρμόσουμε τοπικούς ελέγχους σε όλα τα δομικά στοιχεία. Αυτό γίνεται
ενδεικτικά για το υποστύλωμα Κ3 και τη δοκό Δ4, συγκρίνοντας τον έλεγχο κάθε
στοιχείου στη διεύθυνση +Χ πριν και μετά την ενίσχυση στην ενότητα 8.3.
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8.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων για ανάλυση Pushover κατά τη διεύθυνση Y
Στη δεύτερη περίπτωση παρατηρούμε τα αποτελέσματα για την ανάλυση Pushover κατά τη
διεύθυνση +Y και -Y για την υφιστάμενη κατάσταση του φορέα και την ενισχυμένη κατάστασή
του.
8.2.1
Διάγραμμα Τέμνουσας βάσης V – μετακίνησης οροφής δ για διεύθυνση
+Y και -Y
Διεύθυνση +Y
Στο Σχήμα 8-9 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης F –
μετακίνησης οροφής δ για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση του φορέα.
Στην ενισχυμένη κατάσταση η ανάλυση έφτασε μέχρι το σημείο που δεν έχει
εμφανιστεί η πρώτη αστοχία κατακόρυφου μέλους. Επομένως, η παρουσίαση των
διαγραμμάτων σε αυτή τη διεύθυνση είναι, μεν, ενδεικτική αλλά και ρεαλιστική δε,
καθώς έχει σχηματιστεί ένα μεγάλο τμήμα της καμπύλης ικανότητας της κατασκευής.
Συγκριτική καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

Pushover +Y ενισχυμένος φορέας
PUSHOVER +Y υφιστάμενος φορέας

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)

Σχήμα 8-9: Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης V - μετακίνησης κορυφής δ για κάθε κατάσταση
του φορέα στη διεύθυνση +Y

Στο Σχήμα 8-9 παρατηρούμε ότι:
1) Η ενίσχυση των δομικών μελών με αύξηση της δυσκαμψίας τους φαίνεται ότι
αυξάνει αρκετά τη δυσκαμψία της κατασκευής, καθώς η κλίση της καμπύλης για
τον ενισχυμένο φορέα είναι πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης για τον υφιστάμενο.
2) Ο φορέας, πλέον, μπορεί να παραλάβει αρκετή περισσότερη τέμνουσα βάσης,
καθώς παρατηρούμε στο Σχήμα 8-10 ότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχει
παραλάβει 1269,30 kN και στην ενισχυμένη 2067,87 kN.
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Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας δύναμης F
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Σχήμα 8-10: Σύγκριση τέμνουσας βάσης στη διεύθυνση +Y

3) Η αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής έχει επιπτώσεις στη πλαστιμότητα του
φορέα, καθώς παρατηρούμε στο Σχήμα 8-11 ότι η μεγαλύτερη μετακίνηση του
φορέα στην υφιστάμενη κατάσταση είναι 0,16 m, ενώ στην ενισχυμένη κατάσταση
είναι 0,15 m.
Συγκριτικό διάγραμμα μετακίνησης οροφής δ
0,180

0,16

Μετακίνηση οροφής δ (m)

0,15
0,150
0,120
0,090
0,060
0,030
0,000
Υφιστάμενη κατάσταση

Ενισχυόμενη κατάσταση

Σχήμα 8-11: Σύγκριση μετακίνησης κορυφής στη διεύθυνση +Y
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Διεύθυνση -Y
Στο Σχήμα 8-12 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης F –
μετακίνησης οροφής δ για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση του φορέα.
Στην ενισχυμένη κατάσταση η ανάλυση έφτασε μέχρι το σημείο που δεν έχει
εμφανιστεί η πρώτη αστοχία κατακόρυφου μέλους. Επομένως, η παρουσίαση των
διαγραμμάτων σε αυτή τη διεύθυνση είναι, μεν, ενδεικτική αλλά και ρεαλιστική δε,
καθώς έχει σχηματιστεί ένα μεγάλο τμήμα της καμπύλης ικανότητας της κατασκευής.
Συγκριτική καμπύλη ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y

Τέμνουσα βάσης Vb (kN)

•

2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00

PUSHOVER -Y ενισχυμένος φορέας
PUSHOVER -Y υφιστάμενος φορέας

0,05

0,10

0,15

0,20

Μετακίνηση κόμβου ελέγχου δ (m)
Σχήμα 8-12: Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης V - μετακίνησης κορυφής δ για κάθε κατάσταση
του φορέα στη διεύθυνση -Y

Στο Σχήμα 8-12 παρατηρούμε ότι:
1) Η ενίσχυση των δομικών μελών με αύξηση της δυσκαμψίας τους φαίνεται ότι
αυξάνει αρκετά τη δυσκαμψία της κατασκευής, καθώς η κλίση της καμπύλης για
τον ενισχυμένο φορέα είναι πολύ μεγαλύτερη της αντίστοιχης για τον υφιστάμενο.
2) Ο φορέας, πλέον, μπορεί να παραλάβει περισσότερη τέμνουσα βάσης, καθώς
παρατηρούμε στο Σχήμα 8-13 ότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχει παραλάβει
1172,38 kN και στην ενισχυμένη 1696,40 kN.
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Συγκριτικό διάγραμμα τέμνουσας δύναμης F
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Σχήμα 8-13: Σύγκριση τέμνουσας βάσης στη διεύθυνση -Y

3) Η αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής έχει επιπτώσεις στη πλαστιμότητα του
φορέα, καθώς παρατηρούμε στο Σχήμα 8-14 ότι η μεγαλύτερη μετακίνηση του
φορέα στην υφιστάμενη κατάσταση είναι 0,157 m, ενώ στην ενισχυμένη κατάσταση
είναι 0,123 m.
Συγκριτικό διάγραμμα μετακίνησης οροφής δ

Μετακίνηση οροφής δ (m)

0,180

0,16

0,150
0,12
0,120
0,090
0,060
0,030
0,000
Υφιστάμενη κατάσταση

Ενισχυόμενη κατάσταση

Σχήμα 8-14: Σύγκριση μετακίνησης κορυφής στη διεύθυνση -Y

8.2.2

Διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας (ADRS) για διεύθυνση +Y και -Y

Το διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας μας οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την
καθολική επάρκεια ή μη της κατασκευής. Σε κάθε διεύθυνση θα παρουσιάσουμε το συγκριτικό
διάγραμμα ADRS για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση, ώστε να δούμε την
επιρροή της ενίσχυσης στη βελτίωση ή μη της συμπεριφοράς της κατασκευής.
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Διεύθυνση +Y
Στο Σχήμα 8-15 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας της
κατασκευής στη διεύθυνση +Y.
Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής
(διεύθυνση +Y)
6
Ελαστικό φάσμα EC8
5

επιτάχυνση Sa (g)

•

PUSHOVER +Y ενισχυμένο

4

PUSHOVER +Y υφιστάμενο

3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

μετακίνηση Sd (m)

Σχήμα 8-15: Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση +Y

Στο Σχήμα 8-15 παρατηρούμε ότι:
1) Στην υφιστάμενη κατάσταση το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές για τη στάθμη Β, καθώς
αν συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι η
καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ και δεν επαρκεί για τις υπόλοιπες στάθμες.
2) Στην ενισχυμένη κατάσταση το κτίριο κρίνεται οριακά ανεπαρκές για τη στάθμη Β,
καθώς αν συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι
η καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ και δεν επαρκεί για τη στάθμη Α και Β.
3) Η ενίσχυση που ακολουθήσαμε αναβάθμισε μεν την κατασκευή, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 5-37 αλλά για να βεβαιωθούμε για την οριακή επάρκεια ή ανεπάρκεια της
κατασκευής θα πρέπει να εφαρμόσουμε τοπικούς ελέγχους σε όλα τα δομικά
στοιχεία.

176

•

Διεύθυνση -Y
Στο Σχήμα 8-16 παρουσιάζεται το συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας της
κατασκευής στη διεύθυνση -Y.
Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής
(διεύθυνση -Y)

6

Ελαστικό φάσμα EC8

επιτάχυνση Sa (g)

5

PUSHOVER -Y
ενισχυμένο

4
3
2
1
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

μετακίνηση Sd (m)

Σχήμα 8-16: Συγκριτικό διάγραμμα απαίτησης - ικανότητας κατασκευής στη διεύθυνση -Y

Στο Σχήμα 8-16 παρατηρούμε ότι:
1) Στην υφιστάμενη κατάσταση το κτίριο κρίνεται ανεπαρκές για τη στάθμη Β, καθώς
αν συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι η
καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ και δεν επαρκεί για τις υπόλοιπες στάθμες.
2) Στην ενισχυμένη κατάσταση το κτίριο κρίνεται οριακά ανεπαρκές για τη στάθμη Β,
καθώς αν συγκρίνουμε το παραπάνω διάγραμμα με το Σχήμα 5-37 παρατηρούμε ότι
η καμπύλη ικανότητας τέμνει τη καμπύλη απαίτησης του Ευρωκώδικα 8 σε σημείο
που μπορούμε να υποστηρίξουμε ποιοτικά ότι επαρκεί για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Γ και δεν επαρκεί για τη στάθμη Α και Β.
3) Η ενίσχυση που ακολουθήσαμε αναβάθμισε μεν την κατασκευή, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 5-37 αλλά για να βεβαιωθούμε για την οριακή επάρκεια ή ανεπάρκεια της
κατασκευής θα πρέπει να εφαρμόσουμε τοπικούς ελέγχους σε όλα τα δομικά
στοιχεία.

8.3 Σύγκριση τοπικού ελέγχου δομικών στοιχείων στη διεύθυνση +Χ
Στις ενότητες 8.1 και 8.2 συγκρίναμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης Pushover σε όλες τις
διευθύνσεις για να καταλήξουμε ποιοτικά στο συμπέρασμα της καθολικής επάρκειας ή μη της
κατασκευής. Επισημάναμε ότι για να είμαστε βέβαιοι για την επάρκεια ή μη του κτιρίου θα
πρέπει να κάνουμε τοπικούς ελέγχους σε κάθε δομικό στοιχείο τόσο κατά την υφιστάμενη
κατάσταση όσο και την ενισχυμένη. Γι’ αυτό επιλέχθηκε η ενδεικτική παρουσίαση του τοπικού
ελέγχου για ένα υποστύλωμα και μια δοκό στη διεύθυνση +Χ και η σύγκριση του τοπικού
ελέγχου του μέλους πριν και μετά την εφαρμογή της ενίσχυσης για να παρατηρήσουμε την
επάρκεια ή μη του μέλους μετά τις προτεινόμενες επεμβάσεις.
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8.3.1

Τοπικός έλεγχος υποστυλώματος Κ3 ισογείου

Στην ενότητα 6.5.1 και 7.7.1 παρουσιάσαμε το τοπικό έλεγχο στη βάση και στη κορυφή του
υποστυλώματος Κ3 του ισογείου για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση του
φορέα.
•

Βάση υποστυλώματος Κ3 ισογείου

1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη βάση του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q πριν την ενίσχυση. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη βάση του ήταν
Ν = -245,010 kN. Από το BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του διγραμμικού νόμου
χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το κοντινότερο αξονικό
φορτίο (Ν = -267,273 kN). Στο Σχήμα 8-17 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ
της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου (βάση)

Ροπή Μ (kNm)

90
80

Μ - θ Κ3 ισογείου

70

θ Κ3 ισογείου (βάση)

60

Στάθμη Α (IO)

50

Στάθμη Β (LS)

40

Στάθμη Γ (CP)

30

θy

20

θu

10
0
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)

Σχήμα 8-17: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου πριν την ενίσχυση

2) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη βάση του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q μετά την ενίσχυση των δομικών μελών. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη βάση
του ήταν Ν = -282,319 kN. Από το BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του
διγραμμικού νόμου χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το
κοντινότερο αξονικό φορτίο (Ν = -267,273 kN). Στο Σχήμα 8-18 παρουσιάζεται ο
διγραμμικός νόμος Μ-θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.
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Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου (βάση)
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-90
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Σχήμα 8-18: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου μετά την ενίσχυση

•

Στην ουσία παρατηρούμε ότι στην υφιστάμενη κατάσταση του φορέα το υποστύλωμα
Κ3 του ισογείου στη βάση του ξεπερνούσε την ικανότητα στροφής του για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β. Μετά την ενίσχυση όμως η ανακατανομή της έντασης είχε ως
αποτέλεσμα το υποστύλωμα Κ3 στη βάση του να μην ξεπερνάει την ικανότητα στροφής
του και να κρίνεται επαρκές για τη στάθμη Β.
Κορυφή υποστυλώματος Κ3 ισογείου

1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη κορυφή του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q πριν την ενίσχυση. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη κορυφή του ήταν Ν = 147,055 kN. Από το BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του διγραμμικού νόμου
χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το κοντινότερο αξονικό
φορτίο (Ν = -133,636 kN). Στο Σχήμα 8-19 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ
της κορυφής του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.

179

Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου
(κορυφή)
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Μ - θ Κ3 ισογείου

80

θ Κ3 ισογ. (κορυφή)

Ροπή Μ (kNm)
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Σχήμα 8-19: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου πριν την ενίσχυση

2) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για τη κορυφή του και για
αξονικό φορτίο ίσο με το αξονικό φορτίο του μέλους από τη προκαταρκτική ανάλυση
G+0,30Q για την ενισχυμένη κατάσταση. Η αξονική δύναμη του Κ3 στη κορυφή του
ήταν Ν = -169,232 kN. Από το BIAX για να κάνουμε το διάγραμμα του διγραμμικού
νόμου χρησιμοποιήσαμε τις ιδιότητες της πλαστικής άρθρωσης για το κοντινότερο
αξονικό φορτίο (Ν = -133,636 kN). Στο Σχήμα 8-20 παρουσιάζεται ο διγραμμικός
νόμος Μ-θ της κορυφής του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ υποστυλώματος Κ3 ισογείου (κορυφή)
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Σχήμα 8-20: Διγραμμικός νόμος Μ - θ της βάσης του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου μετά την ενίσχυση

Στην ουσία παρατηρούμε ότι στην υφιστάμενη κατάσταση του φορέα το υποστύλωμα
Κ3 του ισογείου στη κορυφή του ξεπερνούσε την ικανότητα στροφής του για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β. Μετά την ενίσχυση όμως η ανακατανομή της έντασης είχε ως
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αποτέλεσμα το υποστύλωμα Κ3 στη βάση του να μην ξεπερνάει την ικανότητα στροφής
του και να κρίνεται επαρκές για τη στάθμη Β.
Όπως είδαμε και στη βάση και στη κορυφή το υποστύλωμα Κ3 κρίνεται επαρκές για τη
στάθμη επιτελεστικότητας Β, μετά την ενίσχυση των τεσσάρων δομικών μελών της
κατασκευής.

8.3.2

Τοπικός έλεγχος δοκού Δ4 οροφής ισογείου

Στην ενότητα 6.5.2 και 7.7.2 παρουσιάσαμε το τοπικό έλεγχο στο αριστερό και στο δεξί άκρο
της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση του
φορέα.
•

Αριστερό άκρο δοκού Δ4 οροφής ισογείου

1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το αριστερό άκρο του
και για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό
φορτίο και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των
πλαστικών αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο
πρόγραμμα BIAX. Στο Σχήμα 8-21 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του
αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4α)
50

Ροπή Μ (kNm)

30
10
-10
-30
-50
-70
-90
-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Μ - θ Δ4α ισογείου
Στάθμη Β (LS) +
θu
Στάθμη Γ (CP) -

θ Δ4α ισογείου
Στάθμη Γ (CP) +
Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Α (IO) +
θy
Στάθμη Β (LS) -

Σχήμα 8-21: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου πριν την
ενίσχυση

2) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το αριστερό άκρο του
και για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό
φορτίο και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των
πλαστικών αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο
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πρόγραμμα BIAX. Στο σχήμα 8-22 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του
αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4α)
50

Ροπή Μ (kNm)

30
10
-10
-30
-50
-70
-90
-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Μ - θ Δ4α ισογείου
Στάθμη Β (LS) +
θu
Στάθμη Γ (CP) -

θ Δ4α ισογείου
Στάθμη Γ (CP) +
Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Α (IO) +
θy
Στάθμη Β (LS) -

Σχήμα 8-22: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του αριστερού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου μετά την
ενίσχυση

•

Στην ουσία παρατηρούμε ότι στην υφιστάμενη κατάσταση του φορέα η δοκός Δ4 της
οροφής ισογείου στο αριστερό άκρο δεν ξεπερνούσε την ικανότητα στροφής για τη
στάθμη επιτελεστικότητας Β. Μετά την ενίσχυση όμως η ανακατανομή της έντασης
είχε ως αποτέλεσμα στο αριστερό άκρο της η δοκός να ξεπερνάει την ικανότητα
στροφής του και να κρίνεται ανεπαρκής για τη στάθμη Β.
Δεξί άκρο δοκού Δ4 οροφής ισογείου

1) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το δεξί άκρο του και
για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό φορτίο
και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των πλαστικών
αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο πρόγραμμα
BIAX. Στο Σχήμα 8-23 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του δεξί άκρου της
δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
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Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4δ)
50

Ροπή Μ (kNm)

20
-10
-40
-70
-100
-130
-160
-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Μ - θ Δ4δ ισογείου

θ Δ4δ ισογείου

Στάθμη Α (IO) +

Στάθμη Β (LS) +

Στάθμη Γ (CP) +

Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Β (LS) -

Στάθμη Γ (CP) -

Σχήμα 8-23: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του δεξιού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου πριν την
ενίσχυση

2) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στη συνέχεια, δημιουργούμε το διγραμμικό νόμο του μέλους για το δεξί άκρο του και
για αξονικό φορτίο ίσο με μηδέν, καθώς οι δοκοί εμφανίζουν ελάχιστο αξονικό φορτίο
και γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε στο πρόγραμμα ETABS 17 τις ιδιότητες των πλαστικών
αρθρώσεων που αντιστοιχούν σε μηδενικό ανηγμένο αξονικό φορτίο στο πρόγραμμα
BIAX. Στο Σχήμα 8-24 παρουσιάζεται ο διγραμμικός νόμος Μ-θ του δεξί άκρου της
δοκού Δ4 της οροφής ισογείου.
Διγραμμικός νόμος Μ - θ δοκού Δ4 οροφής ισογείου (Δ4δ)
50

Ροπή Μ (kNm)

20
-10
-40
-70
-100
-130
-160
-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

Γωνία στροφής χορδής θ (rad)
Μ - θ Δ4δ ισογείου

θ Δ4δ ισογείου

Στάθμη Α (IO) +

Στάθμη Β (LS) +

Στάθμη Γ (CP) +

Στάθμη Α (IO) -

Στάθμη Β (LS) -

Στάθμη Γ (CP) -

Σχήμα 8-24: Διγραμμικός νόμος Μ - θ του δεξιού άκρου της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου μετά την
ενίσχυση

Στην ουσία παρατηρούμε ότι στην υφιστάμενη κατάσταση του φορέα η δοκός Δ4 της
οροφής ισογείου στο δεξί άκρο δεν ξεπερνούσε την ικανότητα στροφής για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β. Μετά την ενίσχυση όμως η ανακατανομή της έντασης είχε ως
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αποτέλεσμα στο δεξί άκρο της η δοκός να ξεπερνάει την ικανότητα στροφής για τη
στάθμη Β και να κρίνεται ανεπαρκής για αυτή.
Όπως είδαμε και στο αριστερό και στο δεξί άκρο η δοκός Δ4 της οροφής ισογείου
κρίνεται ανεπαρκής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, μετά την ενίσχυση των
τεσσάρων δομικών μελών της κατασκευής.
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Κεφάλαιο 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη παρούσα διπλωματική εργασία, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος
ειδίκευσης ‘’Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών’’ της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών, έγινε μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης υφιστάμενου τριώροφου
κτιρίου που έχει ως κύρια χρήση τη κατοικία και βρίσκεται στη πόλη των Ιωαννίνων. Για όλες
τις αναλύσεις των διατομών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα BIAX του Καθηγητή κ.
Σφακιανάκη και για τη προσομοίωση και την ανάλυση του φορέα το πρόγραμμα ETABS 17
της Computers and Structures. Για την αποτίμηση και ενίσχυση του κτιρίου εφαρμόστηκαν οι
διατάξεις του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2η αναθεώρηση Αύγουστος 2017), του
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2003), του Ευρωκώδικα 2 και του Ευρωκώδικα
8. Η αποτίμηση του κτιρίου έγινε με την ανελαστική στατική μέθοδο Pushover, όπως ορίζει ο
ΚΑΝ.ΕΠΕ, ορίζοντας τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, ‘’Σημαντικές βλάβες’’ για τη ρύθμιση
των ανισώσεων ασφαλείας. Η μέθοδος ενίσχυσης που προτάθηκε ήταν η αύξηση της διατομής
των τεσσάρων γωνιακών κατακόρυφων δομικών μελών του κτιρίου, που είναι τα τοιχώματα
Τ1, Τ2, Τ3 και το υποστύλωμα Κ10. Ουσιαστικά, στόχος ήταν η διερεύνηση της επιρροής της
αύξησης της δυσκαμψίας της κατασκευής στην αντισεισμική συμπεριφορά της για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β.
Εφαρμόζοντας την ανελαστική στατική μέθοδο, Pushover, για την υφιστάμενη και την
ενισχυμένη κατάσταση του φορέα παρήχθησαν αποτελέσματα τα οποία επεξεργάστηκαν και
αφού τα συγκρίναμε εξήγαμε σημαντικά συμπεράσματα. Τα κύρια συμπεράσματα που
προέκυψαν από το σχολιασμό και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων στο κεφάλαιο 8 είναι τα
εξής:
1) Κατά τον καθολικό έλεγχο επάρκειας της υφιστάμενης κατασκευής με την ανελαστική
στατική ανάλυση Pushover, μέσω του διαγράμματος απαίτησης – ικανότητας,
προέκυψε ότι είναι ανεπαρκής για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β και επαρκής για τη
στάθμη επιτελεστικότητας Γ σε όλες τις διευθύνσεις.
2) Στις περισσότερες διευθύνσεις παρατηρήθηκε ότι η πρώτη αστοχία κατακόρυφου
μέλους ήταν στο υποστύλωμα Κ9, δηλαδή το υποστύλωμα που βρίσκεται στη περιοχή
του πλατύσκαλου. Επομένως, φαίνεται η δυσμενής επιρροή του πλατύσκαλου και
γενικότερα του κλιμακοστασίου στα γειτονικά δομικά μέλη.
3) Στη διεύθυνση Y παρατηρήθηκαν μεγάλες αστάθειες, ειδικά στην ανάλυση της
ενισχυμένης κατάστασης, γι’ αυτό και δεν γίνεται πλήρης σχολιασμός των
αποτελεσμάτων της αλλά ενδεικτικά παρουσιάζονται η τέμνουσα βάσης και η
μετακίνηση κορυφής μέχρι το σημείο που έφτασε η ανάλυση. Επίσης, παρουσιάζεται η
καμπύλη ικανότητας και το διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας που φαίνεται η σαφής
βελτίωση στη συμπεριφορά της κατασκευής στη διεύθυνση αυτή.
4) Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της ενισχυμένης κατάστασης, αναφορικά με το
διάγραμμα απαίτησης – ικανότητας, διακρίνουμε την επάρκεια της κατασκευής στη
διεύθυνση Χ και την οριακή ανεπάρκειά της στη διεύθυνση Y για τη στάθμη
επιτελεστικότητας Β. Λόγω των ασταθειών που παρατηρήθηκαν μετά την ενίσχυση στη
διεύθυνση Y, όπως αναφέρθηκε, είναι καθαρά ενδεικτική η παρουσίαση αυτής της
διεύθυνσης. Σε μια πραγματική μελέτη δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες για την
επάρκεια ή μη της κατασκευής, γι’ αυτό και πρέπει να γίνονται τοπικοί έλεγχοι σε όλα
τα δομικά μέλη για να παρατηρείται ο λόγος ανεπάρκειας των μελών και το ποσοστό
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5)

6)

7)

8)

εξάντλησης της αντοχής ενός μέλους. Οι τοπικοί έλεγχοι μας οδηγούν στο βέλτιστο
σχεδιασμό επεμβάσεων.
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη
κατάσταση παρατηρείται ότι η κατασκευή, με τη μέθοδο ενίσχυσης που προτείνεται,
μπορεί να παραλάβει από 35-60% περισσότερη τέμνουσα ανάλογα με τη διεύθυνση που
μελετάμε.
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη
κατάσταση παρατηρείται ότι η κατασκευή, με τη μέθοδο ενίσχυσης που προτείνεται,
έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκαμψία κάτι που συνεπάγεται μικρότερη ικανότητα
μετακίνησης. Αυτό φαίνεται στα συγκριτικά διαγράμματα της μετακίνησης κορυφής δ
για τις δυο καταστάσεις, όπου φαίνεται μια σημαντική μείωση στην ικανότητα
μετακίνησης του κτιρίου.
Η διαθέσιμη πλαστιμότητα έχει μειωθεί με τη μέθοδο ενίσχυσης που προτείνεται, κάτι
που αφορά την δυνατότητα της κατασκευής να απορροφά ενέργεια μέσω ανελαστικών
παραμορφώσεων.
Ενδεικτικά, παρουσιάστηκε ο τοπικός έλεγχος για το υποστύλωμα Κ3 και τη δοκό Δ4
του ισογείου για την υφιστάμενη και την ενισχυμένη κατάσταση στη διεύθυνση +Χ. Η
σύγκριση του τοπικού ελέγχου για τη κάθε κατάσταση δείχνει ότι η ενίσχυση των
τεσσάρων κατακόρυφων μελών, και επιπρόσθετα η ανακατανομή της έντασης, έχει ως
αποτέλεσμα την επάρκεια του υποστυλώματος Κ3 του ισογείου στην ενισχυμένη
κατάσταση και την ανεπάρκεια της δοκού Δ4 της οροφής ισογείου σε αντίθεση με όσα
παρατηρήθηκαν στην υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό δείχνει ότι η ανακατανομή της
έντασης, που προκαλείται από την ενίσχυση ορισμένων μελών, απαιτεί τη διερεύνηση
διαφόρων στρατηγικών ενίσχυσης πριν καταλήξουμε στη βέλτιστη. Φυσικά, το
πρόγραμμα ETABS 17 δεν ενδείκνυται για διερεύνηση πολλών διαφορετικών μεθόδων
ενίσχυσης λόγω του φόρτου εργασίας που έχει και του χρόνου που απαιτεί.

Τέλος, η μέθοδος ενίσχυσης που εφαρμόσαμε είχε στόχο την αύξηση της δυσκαμψίας των
τεσσάρων γωνιακών κατακόρυφων μελών της κατασκευής με αποτέλεσμα την αρκετά μεγάλη
αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής. Αυτό βελτίωσε τη συμπεριφορά της κατασκευής και
μείωσε τις ανεπάρκειες, αλλά αποδείχτηκε ότι δεν αρκεί μόνο αυτή η επέμβαση για να κριθεί
επαρκής ο φορέας για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β. Η επέμβαση σε περισσότερα
κατακόρυφα μέλη ίσως είχε καλύτερα αποτελέσματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Στο παράρτημα Α παρουσιάζονται για καλύτερη εποπτεία σε πίνακες οι υφιστάμενοι οπλισμοί
όλων των δομικών στοιχείων ανά στάθμη.
•

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ
Πίνακας Α-1: Στοιχεία υποστυλωμάτων ισογείου
Ξυλότυπος Ισογείου
Α/Α υπ/τος

bxh

Φδιαμ.

τμήσεις Φεγκ. / απόστ.

Τ1

120/20/20/120

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ1

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ2

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Τ2

120/20/20/120

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ3

35/35

6Φ18

2Φ8 / 30

Κ4

40/40

8Φ18

2Φ8 / 30

Κ5

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ6

40/40

8Φ18

2Φ8 / 30

Κ7

35/35

6Φ18

2Φ8 / 30

Τ3

120/20/20/120

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ8

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ9

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ10

35/35

4Φ20

2Φ8 / 30

Πίνακας Α-2: Στοιχεία υποστυλωμάτων 2ης στάθμης
Ξυλότυπος Α' ορόφου
Α/Α υπ/τος

bxh

Φδιαμ.

τμήσεις Φεγκ. / απόστ.

Τ1

110/20/20/110

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ1

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ2

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Τ2

110/20/20/110

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ3

30/30

6Φ18

2Φ8 / 30

Κ4

40/40

8Φ18

2Φ8 / 30

Κ5

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ6

40/40

8Φ18

2Φ8 / 30

Κ7

35/35

6Φ18

2Φ8 / 30

Τ3

110/20/20/110

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ8

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ9

30/30

4Φ20

2Φ8 / 30

Κ10

35/35

4Φ20

2Φ8 / 30
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Πίνακας Α-3: Στοιχεία υποστυλωμάτων 3ης στάθμης
Ξυλότυπος Β' ορόφου
Α/Α υπ/τος

bxh

Φδιαμ.

τμήσεις Φεγκ. / απόστ.

Τ1

100/20/20/100

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ1

30/30

4Φ16

2Φ8 / 30

Κ2

30/30

4Φ16

2Φ8 / 30

Τ2

100/20/20/100

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ3

30/30

6Φ16

2Φ8 / 30

Κ4

35/35

8Φ16

2Φ8 / 30

Κ5

30/30

4Φ16

2Φ8 / 30

Κ6

35/35

8Φ16

2Φ8 / 30

Κ7

35/35

6Φ16

2Φ8 / 30

Τ3

100/20/20/100

16Φ12

2Φ8 / 30

Κ8

30/30

4Φ14

2Φ8 / 30

Κ9

30/30

4Φ14

2Φ8 / 30

Κ10

30/30

4Φ16

2Φ8 / 30
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Τ

Γ

Γ

Γ

Δ16

Δ17

Δ18

μεσοδοκός

Τ

Δ10

Γ

Τ

Δ9

Γ

Τ

Δ8

Δ15

Τ

Δ7

Δ14

Τ

Δ6

Τ

Τ

Δ5

Δ13

Τ

Δ4

Γ

Τ

Δ3

Δ12

Τ

Δ2

Γ

Τ

Δ1

Δ11

Σχήμα

Α/Α δοκού
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20/40

20/65

20/65

20/70

20/70

20/55

20/70

20/55

20/65

20/55

20/40

20/50

20/60

20/60

20/60

20/60

20/45

20/45

20/45

bxh

2Φ10

2Φ12

2Φ12

3Φ16

4Φ12

2Φ10

3Φ16

2Φ14

2Φ12

2Φ16

2Φ12

2Φ12

2Φ12

4Φ14

4Φ12

2Φ14

2Φ12

2Φ12

2Φ12

Φαρ κάτω

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ14

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ12

2Φ12

2Φ10

2Φ10

2Φ10

2Φ10

Φαν άνω

3Φ12+2Φ10

5Φ12

4Φ12

6Φ16

4Φ12

3Φ12+2Φ10

6Φ16

5Φ14

3Φ14+2Φ12

4Φ16

4Φ12

4Φ12

4Φ12

4Φ14

4Φ12

4Φ14

4Φ12

4Φ12

3Φ14+2Φ12

Φαν κάτω

3Φ12

3Φ12

5Φ12

3Φ16

3Φ16+2Φ14+3Φ14

3Φ12

3Φ16

3Φ14

6Φ14

2Φ16

2Φ12+2Φ16

4Φ12

2Φ12

4Φ12

4Φ12

2Φ14+2Φ12

2Φ12+1Φ12

4Φ12

3Φ14+2Φ12

Φδεξ άνω

ΜΕ ΑΝΩ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 2Φ10

3Φ12

5Φ12

2Φ12

3Φ16+2Φ14+3Φ14

2Φ14

3Φ12

3Φ16

6Φ14

3Φ14

2Φ12+2Φ16

4Φ12

2Φ12+1Φ12

4Φ12

4Φ12

2Φ14+2Φ12

2Φ14

4Φ12

3Φ14+2Φ12

1Φ12+3Φ14

Φαρ άνω

Πίνακας Α-4: Στοιχεία δοκών τυπικού ορόφου

2Φ10

2Φ12

2Φ12

3Φ16

4Φ12

2Φ10

3Φ16

2Φ14

2Φ12

2Φ16

2Φ12

2Φ12

2Φ12

4Φ14

4Φ12

2Φ14

2Φ12

2Φ12

2Φ12

Φδεξ κάτω

•
ΔΟΚΟΙ

