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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ελλάδα, η οποία είναι μια σεισμογενής χώρα, η πλειοψηφία των

κατασκευών είναι κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα που μελετήθηκαν και

κατασκευάσθηκαν έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Τα κτίρια αυτά έχουν

υποστεί βλάβες, μικρής ή μεγάλης έκτασης, κατά την διάρκεια σεισμών που

έχουν συμβεί κατά το χρονικό διάστημα από την κατασκευή τους μέχρι και

σήμερα. Οι παλαιότεροι Αντισεισμικοί Κανονισμοί είχαν σαν στόχο την μη

κατάρρευση σε ισχυρούς σεισμούς. Ο στόχος αυτός εmτρέπει σημαντικές

βλάβες στα κτίρια. Παράλληλα η φυσική φθορά που υφίσταται μια κατασκευή

με το χρόνο, εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια για κατάλληλη συντήρηση, μειώνει

την αντοχή της κατασκευής για ανάληψη σεισμικών φορτίων. Επομένως, είναι

προφανές ότι υπάρχει η ανάγκη αποτίμησης του επιπέδου σεισμικής

επάρκειας των υφιστάμενων κατασκευών και της ενίσχυσής τους με σκοπό

την βελτίωση της σεισμικής αντοχής τους.

Η μεθοδολογία για την αποτίμηση και την ενίσχυση των κτιρίων από

σκυρόδεμα βασίζεται στην επιτελεστικότητα. Ένα επίπεδο εmτελεστικότητας

συνίσταται στο να αποκτήσει η κατασκευή ένα συγκεκριμένο επίπεδο

συμπεριφοράς για μια συγκεκριμένη ένταση της σεισμικής διέγερσης. Μετά το

στάδιο της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατασκευής, εφόσον απαιτείται

ενίσχυση του κτιρίου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κριτήρια που θα

καθορίσουν εναλλακτικές στρατηγικές ενίσχυσης και συστήματα επεμβάσεων

ώστε να οδηγήσουν σε αποδεκτές λύσεις επεμβάσεων. Αφού ο ιδιοκτήτης του

κτιρίου επιλέξει το επίπεδο επιτελεστικότητας με την καθοδήγηση του

Μηχανικού, πρέπει να γίνει επιλογή της στρατηγικής ή του συνδυασμού των

στρατηγικών αλλά και του συστήματος επεμβάσεων που θο οδηγήσουν στην

βέλτιστη λύση.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται είτε με παραδοσιακές μεθόδους είτε

με νέες τεχνολογίες και νέα υλικά, τα οποία πολλές φορές υπερτερούν των

παραδοσιακών μεθόδων. Ένα καινούργιο υλικό είναι το ινοπλισμένο

σκυρόδεμα. Στην παρούσα Διπλωματική εργασία αναλύονται οι ιδιότητες του

ινοπλισμένου σκυροδέματος. Με σκοπό να εξακριβωθούν οι ιδιότητες του

ινοπλισμένου σκυροδέματος, ενός υλικού το οποίο είναι προς ανάπτυξη,

πραγματοποιήθηκαν πειράματα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Φίλιππου

Περδικάρη στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών του Τμήματος

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα τελευταία τέσσερα

χρόνια. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων, δοκίμια από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα και δοκίμια από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένα με μανδύα

μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, υποβλήθηκαν σε κάμψη τριών

σημείων και σε κάμψη τεσσάρων σημείων και η εφαρμογή του φορτίου έγινε

μέχρι να αστοχήσουν τα δοκίμια. Παράλληλα κατά την διάρκεια των

τελευταίων ετών στο Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών του

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο να

προσομοιωθεί σωστά η πραγματική συμπεριφορά που εμφανίζουν τα

αντίστοιχα πειραματικά μοντέλα κατά τη διάρκεια των πειραμάτων,

δημιουργήθηκαν από την Πολιτικό Μηχανικό και υποψήφια Διδάκτορα του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Κ. Γεωργιάδη - Στεφανίδη αριθμητικά μοντέλα,

υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπίδη Μυστακίδη, τα

οποία αναλύθηκαν με πεπερασμένα στοιχεία. Έτσι δημιουργήθηκε μια σειρά

διαφορετικών αριθμητικών μοντέλων, η αξιοπιστία των οποίων διαπιστώθηκε

1



μετά από την σύγκριση των αποτελεσμάτων της κάθε ανάλυσης με εκείνα του
αντίστοιχου πειράματος.

Η βάση δεδομένων των αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων

χρησιμοποιήθηκε στα πλαίmα της παρούσης Διπλωματικής εργασίας με

στόχο την δημιουργία προσομοιώσεων διατομών από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα και προσομοιώσεων διατομών από συμβατικό σκυρόδεμα

ενισχυμένων με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, οι

οποίες καταπονήθηκαν σε κάμψη. Για τις αναλύσεις των προσομοιώσεων των

διατομών οι οποίες μελετήθηκαν, έγινε η παραδοχή επιπεδότητας των

διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BemouIIί. Οι προσομοιώσεις των

διατομών πραγματοποιήθηκαν με στόχο να συνυπολογιστεί η συνεισφορά

των ινών από χάλυβα του ινοπλισμένου σκυροδέματος στην κάμψη του

δομικού στοιχείου έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα διαγράμματα ροπών 
καμπυλοτήτων και οι αντοχές των διατομών. Η αξιοπιστία των

προσομοιώσεων των διατομών διαπιστώνεται μετά από την σύγκριση των

αποτελεσμάτων της κάθε ανάλυσης μιας προσομοίωσης διατομής με εκείνα

του αντίστοιχου αριθμητικού μοντέλου της βάσης δεδομένων που αναφέρθηκε

προηγουμένως. Η πρακτική χρησιμότητα των προσομοιώσεων των διατομών

είναι η δυνατότητα εφαρμογής των ιδιοτήτων του ινοπλισμένου σκυροδέματος

σε ραβδωτά στοιχεία και η δυνατότητα επίλυσης του φορέα με χρήση απλών

προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται αριθμητική

ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία.

Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα (fibre reInforced concrete FRC) παράγεται

από ένα μίγμα τσιμέντου υψηλής αντοχής με προσθήκη ινών από χάλυβα.

Είναι γνωστό ότι το σκυρόδεμα είναι ψαθυρό υλικό με μικρή αντοχή σε

εφελκυσμό. Οι ίνες από χάλυβα που προστίθενται σε στοιχεία από συμβατικά

οπλισμένο σκυρόδεμα βελτιώνουν σημαντικά την εφελκυστική αντοχή, την

δυσκαμψία και την πλαστιμότητα των στοιχείων, ενώ οι ίνες από χάλυβα

περιορίζουν την δημιουργία ρωγμών.

Επιπλέον στην παρούσα Διπλωματική εργασία γίνεται αποτίμηση της

σεισμικής αντοχής υφιστάμενου κτιρίου με μια σχετικά καινούργια τεχνολογία

η οποία απεικονίζει αρκετά ρεαλιστικά τα σεισμικά χαρακτηριστικά

επιτελεστικότητας του κτιρίου. Είναι μια μη γραμμική στατική διαδικασία που

αποτελείται από ανελαστική στατική ανάλυση η οποία εξετάζει τι συμβαίνει

στα κτίρια όταν αυτά αρχίζουν να παρουσιάζουν τις πρώτες μικρορωγμές και

πλαστικοποιήσεις σε πραγματικές σεισμικές κινήσεις. Αυτή η προσέγγιση

διαφέρει από τις παραδοσιακές τεχνικές των γραμμικών στατικών αναλύσεων.

Η απλοποιημένη αυτή προσέγγιση μπορεί να εφαρμοσθεί ικανοποιητικά για

καινούργια κτίρια αλλά και για απλά και κανονικά υφιστάμενα κτίρια. Το

πλεονέκτημα της μη γραμμικής στατικής διαδικασίας όταν εφαρμόζεται σε

υφιστάμενα κτίρια είναι ότι επισημαίνει τα καλά χαρακτηριστικά των κτιρίων

την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει ελαττώματα σε αυτά. Παρά τα πλεονεκτήματα

που εμφανίζονται συγκριτικά με τη χρήση της παραδοmακής ανάλυσης, αυτή

η καινούργια προσέγγιση ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για όλα τα κτίρια.

Για παράδειγμα, ορισμένα κτίρια ενδέχεται να είναι τόσο περίπλοκα ώστε η

ανάλυσή τους να μην μπορεί να βασισθεί σε μη γραμμιΚές στατικές

διαδικασίες. Σε αυτές τις περιmώσεις απαιτούνται δυναμικές ανελαστικές

αναλύσεις των κατασκευών κατά την διάρκεια σεισμών με βάση τη μέθοδο της

χρονικής ολοκλήρωσης. Τα είδη των κτιρίων που μπορεί να απαιτούν αυτές

τις εξειδικευμένες αναλύσεις είναι τα ακανόνιστα ή περίπλοκα.
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Αφού αποδειχθεί ότι το υφιστάμενο κτίριο απαιτεl επεμβάσεις βελτίωσης

της συμπεριφοράς του, γίνεται ενΙσχυση μεμονωμένων δομικών στοιχείων του

φορέα. Τα δομικά στοιχεία που ενισχύονται είναι όλα τα υποστυλώματα του

κτιρίου. Η ενίσχυση γίνεται με την χρήση μανδύα μικρού πάχους από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή

της διπλωματικής εργασΙας Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπίδη Μυστακίδη

για την συνολική καθοδήγηση του στην εκπόνηση της εργασίας, καθώς και για

την πολύτιμη βοήθεια του στα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπισα.

Τέλος, θο ήθελα να ευχαριστήσω την υποψήφια Διδάκτορα του

ΠανεπιστημΙου Θεσσαλίας κα Κ. Γεωργιάδη - ΣτεφανΙδη για την βοήθεια που

προσέφερε με την δημιουργία και επίλυση αριθμητικών μοντέλων από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα.
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟTlΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για την εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών αναγκών,

θεσπίζονται μια ή περισσότερες «στάθμες επιτελεστικότητας. (επιθυμητές

συμπεριφορές) υπό δεδομένους αντlστοιχους σεισμούς σχεδιασμού. Η

επιθυμητή σεισμική συμπεριφορά ενός KTιplou καθορίζεται από το επίπεδο

επιτελεστικότητας. Ο προσδιορισμός του μέγιστου εmτρεπόμενου επιπέδου

βλαβών (επΙπεδο επιτελεστικότητας) για ένα δεδομένο σεισμικό κlνδυνο

(επlπεδο σεισμικής δράσης) περιγράφει την σεισμική συμπεριφορά. Ένα

επlπεδο επιτελεστικότητας περιγράφει τα όρια μιας κατάστασης βλάβης, η

οποlα χαρακτηρlζεται ικανοποιητική για ένα συγκεκριμένο κτίριο και μια

δεδομένη σεισμική δράση. Τα όρια καθορlζονται από τις βλάβες των

στοιχεlων εντός του κτιρίου, την απειλή της ασφάλειας ζωής των ενοlκων του

KTΙPlou από τις βλάβες αυτές, και την ικανότητα επισκευής του KTΙPlou μετά το

σεισμό. Όταν ένα επlπεδο επιτελεστικότητας περιλαμβάνει τις θεωρήσεις

επιπέδων βλαβών για διάφορα επίπεδα σεισμικής δράσης τότε

χαρακτηρlζεται ως διπλό ή πολ/απλό επίπεδο επιδιωκόμενης

επιτελεστικότητας.

Οι στάθμες επιτελεστικότητας του φέροντος οργανισμού, όπως ορίζονται στον

Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) Ι" , είναι οι εξής:

• «Άμεση χρήση μετά τον σεισμό. είναι μια κατάσταση κατά την οποlα

αναμένεται ότι καμιά λειτουργlα του κτιρίου δεν διακόmεται κατά τη

διάρκεια και μετά τον σεισμό σχεδιασμού, εκτός ενδεχομένως από απάνιες

δευτερεύουσας σημασlας λειτουργlες. Εlναι ενδεχόμενο να

παρουσιασθούν μερικές πολύ αραιές τριχοειδείς ρωγμές καμmικού

χαρακτήρα στον φέροντα οργανισμό.

• «npooτacrla ζωής. εlναι μια κατάσταση κατά την οποία κατά τον σεισμό

σχεδιασμού αναμένεται να παρουσιασθούν επισκευάσιμες βλάβες στον

φέροντα οργανισμό του KTΙPlou, χωρlς όμως να συμβεί θάνατος ή σοβαράς

τραυματισμός ατόμων εξαιτlας των βλαβών αυτών, και χωρlς να συμβούν

ουσιώδεις φθορές στην οικοσκευή ή τα αποθηκευόμενα στο κτΙριο υλικά.

• «Οιονεί κατάρρευση» είναι μια κατάσταση κατά την οποία κατά τον σεισμό

σχεδιασμού αναμένεται να παρουσιασθούν εκτεταμένες σοβαρές (μή

επισκευάσιμες κατά πλειονότητα) βλάβες στον φέροντα οργovισμό, ο

οποίος όμως έχει ακόμη την ικανότητα να φέρει τα προβλεπόμενα

κατακόρυφα φορτία (κατά, και για ένα διάστημα μετά, τον σεισμό), χωρΙς

πάντως να διαθέτει άλλο ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας έναντι ολικής ή

μερικής κατάρρευσης.

Εκτός από τα παραπάνω επίπεδα επιτελεστικότητας ορίζονται ακόμα δύο για

τα δομικά στοιχεlα τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι ένα διακριτά

επlπεδα:

• «Επίπεδο ελεγχόμενων βλαβών»: Περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα μεταξύ
του εmπέδου της «άμεσης χρήσης μετά τον σεισμό. και του εmπέδου της
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«προστασίσς ζωής». Παρέχει ένα πλαίσιο για αρκετές καταστόσεις όπου

είναι εmθυμητός ο περιορισμός των βλαβών, αλλό όχι η όμεση κατόληψη
του κτιρίου.

• «Επίπεδο περιορισμένης ασφόλειας»: Περιλαμβόνει όλα τα επίπεδα

μεταξύ του επιπέδου της «προστασίας ζωής» και του επιπέδου της «οιονεί

κατόρρευσης». Παρέχει ένα πλαίσιο για όλες τις καταστόσεις που δεν

πληρούν τις προδιαγραφές του επιπέδου της ασφόλειας ζωής, αλλό η

κατόσταση είναι καλύτερη σττό αυτήν της δομικής ακεραιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβόσεων (ΚΑΝΕΠΕ)(4" οι στόχοι

αποτίμησης ή ανασχεδιασμού του φέροντος οργανισμού (Πίνακας 1.1)
αποτελούν συνδυασμούς στόθμης επιτελεστικότητας και σεισμικής δρόσης,

με δεδομένη «ανεκτή πιθανότητα υπέρβασης κατό τη διόρκεια ζωής του

κτιρίου» (σεισμός σχεδιασμού).

Στόθμη επιτελεστικότηταc Φέοοντοc οργανισμού

Πιθανότητα

υπέρβασης σεισμικής
Άμεση χρήση μετό Προστασία Αποφυγή οιονεί

δρόσης εντός του

συμβατικού χρόνου
τον σεισμό ζωής κατόρρευσης

ζωής των 50 ετών

10% Α1 Β1 Γ1

50% Α2 Β2 Γ2

Πίνακας 1.1: Στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού Φέροντος οργανισμού (4'

Οι στόχοι σττοτίμησης ή ανασχεδιασμού δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι

ίδιοι Οι στόχοι ανασχεδιασμού ενδέχεται να είναι υψηλότεροι σττό τους

στόχους σττοτίμησης. Η Δημόσια Αρχή ορίζει κατό περίσταση τους ελόχιστους

ανεκτούς στόχους αποτίμησης ή ανασχεδιασμού υφισταμένων κτιρίων. Ο

κύριος του έργου επιλέγει τον στόχο αποτίμησης ή ανασχεδιασμού με την

προΟπόθεση να είναι ίσος ή υψηλότερος με τους ελόχιστους ανεκτούς

στόχους που ορΙστηκαν σττό την Δημόσια Αρχή. Κατό τον ορισμό των στόχων

πρέπει να λαμβΌVoνται υπόψη τα κριτήρια:

• Η κοινωνική σττουδαιότητα του κτιρίου (π.χ. προσωρινή κατασκευή,

συνήθεις κατοικίες, χώροι συγκέντρωσης κοινού, χώροι διαχείρισης

εκτόκτων αναγκών, εγκαταστόσεις υψηλού κινδύνου).

• Τα διαθέσιμα οικονομικό μέσα του υπόψη κοινωνικού συνόλου κατό τη

δεδομένη περίοδο.

Το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο θα εκτελεσθούν οι σχετικές επεμβόσεις

ορίζεται από τον κύριο του έργου ή την Δημόσια Αρχή η οποία είναι αρμόδια.

Η ονομαστική διόρκεια ζωής που γίνεται γενικώς δεκτή είναι ίση με το

συμβατικό χρόνο ζωής των 50 ετών ανεξόρτητα σττό την «πραγματική»

υπολειπόμενη διόρκειας ζωής του κτίσματος. Ενδεικτικό αναφέρεται ότι ο

ΕΑΚ2000 προβλέπει στόχο σχεδιασμού Β1.
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Ο στόχος αποτίμησης ή ανασχεδιασμού με πιθανότητα υπtρβασης της
σεισμικής δράσης 50% οδηγεί σε πιο συχνές, πιο εκτεταμένες και mo έντονες
βλόβες από έναν αντίστοιχο στόχο με πιθανότητα uπtρβασης της σεισμικής
δράσης 10%. Η πιθανότητα uπtρβασης 50% σε 50 χρόνια αντιστοιχεί σε μέση
περίοδο επαναφοράς 72 χρόνια ενώ η πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50
χρόνια αντιστOlχεί σε μέση περίοδο επαναφοράς 474 χρόνια.

1.2 ΑΡΧΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Μια λύση επtμβασης για να θεωρηθεί ως αποδεκτή πρέπει να
ικανοποιείται η γνωστή ανlσωση:

δηλαδή τα μεγέθη έντασης επανασχεδιασμού πρέπει να είναι μικρότερα από

τα αντίστοιχα μεγέθη αντοχής των επισκευασμένων Ι ενισχυμένων μελών του

φορέα. Ο ανασχεδιασμόςέχει σαν στόχο η διαθέσιμη φέρουσα ικανότητα μετά

την επέμβαση να είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη σύμφωνα με τους

ισχύοντες Κανονισμούς.

Η διαδικασία του ανασχεδιασμού μιας κατασκευής αναλύεται σε τέσσερα

στάδια:

1. Εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης και αποτίμηση της σεισμικής

ικανότητας της κατασκευής.

2. Εξέταση πιθανών σχημάτων επέμβασης και επιλογή λύσης.

3. Αναδιαστασιολόγηση του εmσκευασμένου Ι ενισχυμένου φορέα.

4. Κοστολόγηση της λύσης που επιλέχθηκε.

Στην εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης ελέγχονται η αντοχή των

υλικών, η δυσκαμψία και η πλαστιμότητα των στοιχείων, οι δράσεις

ανασχεδιασμού, οι συνοριακές συνθήκες και η συνολική πιθανή παθολογική

κατάσταση της κατασκευής.

Στην εξέταση εναλλακτικών σχημάτων ελέγχονται οι δυνατές επιλογές

για τον ανασχεδιασμό ενός υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες είναι:

• Επισκευή της κατασκευής. Ως εmσκευή ορίζεται η διαδικασία εττέμβασης

σε ένα υφιστάμενο κτίριο που έχει υποστεί βλόβες, η οποία αποκαθιστό τα

πρα της βλόβης μηχανικά χαρακτηριστικά των δομικών στOlχείων του

δομήματος και το επαναφέρει στην αρχική του φέραυσα ικανότητα.

• Ενίσχυση της κατασκευής. Ως ενίσχυση ορίζεται η διαδικασία εττέμβασης

σε ένα υφιστάμενο κτίριο με ή χωρίς βλάβες, η οποία αυξάνει τη φέρουσα

ικανότητα του φορέα σε υψηλότερα εττiπεδo από αυτό του αρχικού

σχεδιασμού.

• Κατεδάφιση της κατασκευής και ανέγεραης νέας.

Η δομητική επέμβαση περιλαμβάνει τις εργασίες που βελτιώνουν τα μηχανικά

χαρακτηριστικά του δομήματος με αποτέλεσμα την τραποποίηση της

απόκρισης του.

Στην αναδιαστασιολόγηση του επισκευασμένου Ι ενισχυμένου

φορέα γίνεται διαστασιολόγηση των επισκευασμένων Ι ενισχυμένων
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα στοιχεία της ενίσχυσης
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συνεργάζονται με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία με αποτέλεσμα την

δημιουργία νέων σύνθετων στοιχείων η διαστασιολόγηση των οποίων

διαφέρει από τις συνήθεις διαδικασίες διαστασιολόγησης μονολιθικών

στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα σχέδια λεπτομερειών της οριστικής

μελέτης επέμβασης προκύmουν από την αναδιαστασιολόγηση του φοΡέα.

Στην κοστολόγηση της λύσης που επιλέχθηκε γίνεται ένας

προϋπολογισμός των εργασιών που θα γίνουν στην επέμβαση για να

αποφασιστεί αν είναι οικονομικά ωφέλιμη η λύση.

1.3 ΣΤΡΑΤΗΓιΚΕΣΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Μετά από το στάδιο της αποτίμησηςτου δομήματοςακολουθείη επιλογή

των κατάλληλων τύπων εΠέμβασης. Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε μια

στροτηγικήεπέμβασηςπου έχει ως στόχο τη βελτίωση της πιθανής σεισμικής

συμπεριφοράς ενός κτιρίου ή τη μείωση του υπαρκτού κινδύνου σε ένα

αποδεκτό επίπεδο και συνίσταται στην τροποποίηση ή τον έλεγχο βασικών

παρομέτρων που επηρεάζουν τη σεισμική συμπεριφορά του. Στρατηγικές

τόσο τεχνικού όσο και διαχειριστικού χαροκτήρα ή!και συνδυασμός τους

μπορούννα υιοθετηθούνγια να επιτύχουμεμείωση του σεισμικού κινδύνου.

Οι στροτηγικές τεχνικού χαροκτήρα αποτελούν προσεγγίσεις που

στοχεύουν στη μεταβολή των βασικών παραμέτρων τόσο της σεισμικής

απαίτησης όσο και της συμπεριφοράςτου κτιρίου για το σεισμό σχεδιασμού.

Περιλαμβάνουνεπεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό για αύξηση της αντοχής

του κτιρίου, αύξηση της δυσκαμψίας του κτιρίου, αύξηση της ικανότητας

παρομόΡφωσηςτων μελών, διόρθωση κρίσιμωνανεπαρκειώνκαι μείωση των

σεισμικώναπαιτήσεων.

Το βασικό κριτήριο εmλογής των επεμβάσεων είναι ο περιορισμός των

βλαβών που υφίστανται τα πρωτεύοντα καθώς και τα δευτερεύονταστοιχεία

της κατασκευής σε ανεκτά επίπεδα για τη δεδομένη στάθμη

επιτελεστικότητας. Πρωτεύοντα είναι τα στοιχεία ή οι επιμέρους φορείς που

συμβάλλουν στην αντοχή και ευστάθεια του κτιρίου υπό σεισμική δράση,

λόγω της κίνησης του εδάφους σε οποιαδήποτε διεύθυνση (π.χ.

υποστυλώματα, τοιχώματα, κτλ). Τα υπόλοιπα στοιχεία ή επιμέρους φορείς

χαροκτηρίζονταιως δευτερεύοντα.

Οι στροτηγικέςδιαχειριστικούχαρακτήραπεριλαμβάνουνσχέδια, όπως:

• Την απόφαση το κτίριο να παραμείνει σε χρήση ενώ γίνονται οι εργασίες

για τις επεμβάσεις ή να εκκενωθεί το κτίριο μέχρι να ολοκληρωθεί η

εκτέλεση των εργασιών για τις επεμβάσεις.

• Περιορισμός ή αλλαγή της χρήσης του κτιρίου. Σε κτίρια με ανεπαρκή

συμπεριφορά για την παρούσα χρήση τους είναι πιθανό ο κίνδυνος έναντι

σεισμού να είναι αποδεκτός αν προσδιοριστεί διαφορετικά η χρήση τους.

• Μερική ή ολική καθαίρεση. Είναι καλύτερη η επιλογή της κατεδάφισης όταν

το κόστος της βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς ενός κτιρίου στο

επιθυμητό επίπεδο μπορεί να ξεπεράσει την οικονομική του αξία ή όταν οι

απαιτούμενες κατασκευαστικές τροποποιήσεις μπορεί να καθιστούν το

κτίριο μη ελκυστικό για την προβλεπόμενη χρήση του.

• Προσωρινή ενίσχυση, όταν είναι επιθυμητό να ενισχυθεί με οικονομικό

τρόπο ένα κτίριο για λειτουργία σε μικρά χρονικά διαστήματα.
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• Ενlσχυση σε φάσεις για διάφορους λόγους, όπως η αδυναμlα της
χρηματοδότησης για μια ολοκληρωμένη ενΙσχυση, η επιθυμlα να μην

ενοχληθούν οι ένοικοι ή συγκεκριμένες λειτουργlες μέσα στο κτΙριο, ή η

προτlμηση να εκτελεστούν οι εργασΙες ενlσχυσης ταυτόχρονα με

μετακlνηση των ενοlκων σε διάφορα μέρη του KTΙPlou.

• Εξωτερική ενlσχυση. Όταν ο ιδιοκτήτης επιλέγει την ενlσχυση ενός κτιρΙου

ενώ αυτό κατοlκεΙται, εlναι συχνά χρήσιμο να εκτελεστούν όσο το δυνατόν

περισσότερες εργασΙες εξωτερικά στο κτΙριο έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεl

η εμπόδιση των εσωτερικών λειτουργιών και η ενόχληση των ενοlκων.

• Εσωτερική ενlσχυση όταν εlναι επιθυμητό να διατηρηθεl αναλλοlωτη η

εξωτερική εμφάνιση του KTΙPlou.

• Μονολιθική μεταφορά του δομήματος σε άλλη θέση.

• Απόφαση για «καμΙα επέμβαση». Στην περlπτωση αυτή μπορεl να γΙνει

αποδεκτή και μια μεΙωση της απομένουσας διάρκειας ζωής του

δομήματος, υπό τον όρο ότι η μετά ταύτα κατεδάφιση του κτιρΙου εlναι

εγγυημένη.

1.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η μέθοδος επεμβάσεων που χρησιμοποιεlται για την εφαρμογή της

στρατηγικής που επιλέχθηκε αποτελεl το σύστημα επεμβάσεων. Η κατασκευή

για να προβάλει μια αποδεκτή σεισμική συμπεριφορά πρέπει να διαθέτει ένα

ολοκληρωμένο σύστημα αντlστασης σε σεισμική δύναμη, ικανό να περιορlσει

τις σεισμικά επιβαλλόμενες πλευρικές μετακινήσεις σε επlπεδο τέτοιο ούτως

ώστε οι βλάβες που υφlσταται το κτΙριο να εΙναι αποδεκτές σύμφωνα με το

επΙπεδο επιτελεστικότητας. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την

αποδοτικότητατου αντΙστασης σε σεισμική δύναμη εΙναι η μάζα. η δυσκαμψlα

του. η απόσβεση και η διαμόρφωση του KTIplou, η ικανότητα παραμόρφωσης

των μελών του. η ένταση και το εΙδος της σεισμικής διέγεραης στην οποlα

υποβάλλεται η κατασκευή.

Μπορούμε να χαράξουμε μια καμπύλη υπερβολικής μορφής που

αναπαριστά την απαιτούμενη σεισμική ικανότητα, αν θεωρήσουμε, ότι το

μέγεθος της μέγιστης αναmυσσόμενης ενέργειας παραμόρφωσης λόγω

σεισμού αποτελεl μέτρο της σεισμικής αντlστασης της κατασκευής της

σεισμικής αντΙστασης της κατασκευής. Η καμπύλη αυτή υποδηλώνει το όριο

μεταξύ της ασφαλούς και της ανασφαλούς επιλογής της λύσης ενlσχυσης.

Όταν η καμπύλη που αναπαριστά τη συμπεριφορά μιας κατασκευής

επεκτεlνεται στην περιοχή πάνω από την καμπύλη (5) που απεικονlζει τον

ασφαλή σχεδιασμό τότε η κατασκευή θεωρεΙται ασφαλής. Διαφορετικά

απαιτεlται ενΙσχυση της κατασκευής. (Σχήμα 1.1)
Η καμπύλη (a) αναπαριστά τη συμπεριφορά της κατασκευής πριν την

ενΙσχυση.

Η καμπύλη (b) αναπαριστά τη συμπεριφορά της κατασκευής μετά την

ενΙσχυση της, όταν επιτυγχάνεται η αύξηση της πλευρικής αντlστασης και της

δυσκαμψΙας του φορέα.

Η καμπύλη (c) αναπαριστά τη συμπεριφορά της κατασκευής μετά την

ενlσχυση της. όταν επιτυγχάνεται η αύξηση της πλαστιμότητας του φορέα.
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Η καμπύλη (d) αναπαριστά τη συμπεριφορά της κατασκευής μετά την

ενίσχυση της, όταν συνχρόνως επιτυγχάνεται η αύξηση της πλευρικής

αντίστασης, της δυσκαμψίας και της πλαστιμότητας του φορέα.

Η καμπύλη (8') αναπαριστά την απαιτούμενη σεισμική ικανότητα της

κατασκευής μετά την ενίσχυση της, όταν επιτυνχάνεται μείωση της

εισαγόμενης σεισμικής έντασης του φορέα.

Για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου και της επιμέρους

κατασκευαστικής τεχνικής που θα ακολουθηθεί πρέπει να αξιολογηθούν όλες

οι εναλλακηκές διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες του

έργου, νομικούς και πολεοδομικούς περιορισμούς, το κόστος και η διάρκεια

της επέμβασης, το μέγεθος της ενόχλησης των ενοίκων και η διαθεσιμότητα

κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού.

(s) λ.αιτούμενηU-ισμυ.-ή Ιι.-ανόtητα

ΑσφαλήςΣχεδιασμός

(d) Αντοχή κοι Π).αστιμότητυ

>..c-------_.....ι(c~)~rιλασnμ6τ/tα

................-
_.... (ιι) Χωρϊς Ε\'ίοχοοη--

Ανασφαλιίς Σxεδιασμό~-----------------

Μετακινήσεις

Σχήμα 1.1: Στρατηγικές ενίσχυσης Ι3)

Οι στρατηγικές αντισεισμικής ενίσχυσης ανάλογα με την επιδιωκόμενη

σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής είναι:

• Τοmκές επεμβάσεις στο φορέα.

• Αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας της κατασκευής.

• Αύξηση της ικανότητας παραμόρφωσης των μελών της κατασκευής.

• Μείωση των σεισμικών απαιτήσεων της κατασκευής (π.χ. σεισμική

μόνωση).

1.4.1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σε κατασκευές που διαθέτουν τα βασικά στοιχεία ενός επαρκούς

συστήματος αντίστασης σε σεισμικά φορτία, αλλά λεiττoυν ορισμένες

κατασκευαστικές λεπτομέρειες που είναι ατταραίτητες για τη βελτιστοποίηση

του συστήματος και την εξασφάλιση της επιθυμητής λειτουργίας του,

εφαρμόζεται η στρατηγική βελτiωσης του φορέα με τοmκές εττεμβάσεις. Η
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ικανότητα μετακίνησης μίας τέτοισς κατασκευής μπορεί να είναι επσρκής σε

σχέση με τη δεδομένη σεισμική απαίτηση, αλλά υπάρχει περίπτωση να

συμβούν τοπικές σστοχίες σε διάφορες θέσεις της κστασκευής πριν επιτευχθεί

συτή η μετακίνηση. Συνηθισμένες σνεπάρκειες που ευθύνοντσι γισ τέτοιες

τοπικές αστοχίες είνσι το σνεπαρκές μήκος έδρσσης στις θέσεις των

στηρίξεων προκστασκευσσμένων στοιχείων και η ανεπσρκής αγκύρωση ή

σύνδεση των στοιχείων του φέροντος οργσνισμού τόσο μετσξύ τους όσο και

με τσ στοιχείσ του μη φέροντος οργσνισμού. Η κατασκευή θα συμπεριφερθεί

με τον επιθυμητό τρόπο αν διορθωθούν οι απώλειες με τοπική επέμβαση.

Συχνά συτή η στρατηγική πρέπει να εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με άλλες

στρατηγικές για να σποκτήσει το κτίριο την επιθυμητή σεισμική συμπεριφορά.

1.4.2 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΟΥ

ΦΟΡΕΑ

Η πιο συνηθισμένη στρατηγική βελτίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς

σε κατασκευές με ανεπσρκές σύστημα ανάληψης σεισμικών φορτίων σποτελεί

η αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας του φορέα. Οι δύο παραπάνω

στρατηγικές σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους, αλλά έχουν μια κύρια διαφορά.

Με την αύξηση της δυσκαμψίας επιτυγχάνεται μείωση της απσίτησης σε

μετσκίνηση, ενώ με την αύξηση της αντοχής επιτυγχάνεται επιπλέον αύξηση

της σεισμικής δύναμης που απαιτείται ώστε νσ προκληθούν βλάβες ατην

κατασκευή. Εάν η αύξηση της αντοχής γίνει χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της

δυσκαμψίας, όπως με τη χρήση μεταλλικών ελσσμάτων ή ινοπλισμένων

πολυμερών, τότε η ενισχυμένη κατασκευή μπορεί να πραγματοποιήσει

μεγαλύτερες πλευρικές μετατοπίσεις γισ μεγαλύτερσ σεισμικά φορτία χωρίς

την εμφάνιση βλαβών.

Η συμπεριφορό των στοιχείων της κατασκευής που δεν συμμετέχουν σε

μεγάλο βαθμό στην πσραλαβή των σεισμικών φορτίσεων, αλλά είναι

ευαίσθητα στην επιβαλλόμενη πλευρική μετστόπιση μπορεί νσ μεταβληθεί

σημαντικά, σκόμα και με μικρή μείωση της σπσίτησης σε μετακίνηση που

επιτυγχάνετσι με την αύξηση της δυσκαμψίας του συστήματος. Τέτοια στοιχείσ

είναι ψσθυρά υποστυλώματσ που φέρουν φορτία βαρύτητσς, συστήματα

επίπεδων πλακών. αρχιτεκτονικά χωρίσματα και προστατευτικές επιστρώσεις

εξωτερικών τοίχων.

Επειδή τα περισσότερσ συστήματα που αυξάνουν την αντοχή μισς

κατασκευής ταυτόχρονα την κάνουν και πιο δύσκαμmη και το αντίστροφο.

δηλαδή τα συστήματα που συξάνουν τη δυσκαμψίσ ταυτόχρονα αυξάνουν και

την αντοχή, η αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας αποτελούν

στρατηγικές που εφαρμόζονται κατά κανόνα ταυτόχρονσ. Τα συνήθη

συστήματσ αύξησης της αντοχής και της δυσκαμψίσς περιλαμβάνουν την

προσθήκη κατακόρυφων στοιχείων, όπως διαrμηΤΙKά τοιχώματσ (Σχήμα

1.2.α), δικτυωτά συστήμστα (Σχήμα 1.2.β), πλαίσια με συνδέσμους ακαμψίας,

αντηρίδες ή καμπτικά πλαίσια. Τέλος πιθανόν νσ απαιτηθεί η προσθήκη

διαφραγμάτων.
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Σχήμα 1.2: (α) Διατμητικά ταιχώματα

(β) Δικτυωτά αυστήματα [2]

1.4.3 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς ενός κτιρίου μέσω της αύξησης

της ικανότητας των στοιχείων του φέροντος οργανισμού να διατηρούν την

αντοχή τους για μεγάλες παραμορφώσεις που επιβάλλονται από τη σεισμική

απόκριση του κτιρίου, είναι μια σχετικά νέα μέθοδος σεισμικής ενίσχυσης

κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι κυριότερες μέθοδοι αύξησης της ικανότητας παραμόρφωσης στα

κτίρια περιλαμβάνουν: την επιβολή της εξωτερικής περίσφιγξης σε

υφιστάμενα στοιχεία, τοπική απομείωση της δυσκαμψίας, την τροποποίηση

στοιχείων, κυρίως κατακορύφων, του φέροντος οργανισμού ώστε να

μεταβληθούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί αστοχίας και προσθήκη

συμπληρωματικής στήριξης σε περιοχές ευαίσθητες σε αστοχία λόγω

παραμόρφωσης. Αυτές οι μέθοδοι έχουν σημαντικά μικρότερο αρχιτεκτονικό

αντίκτυπο από ότι οι μέθοδοι αύξησης της αντοχής, της δυσκαμψίας ή και των

δύο.

Με την επιβολή της εξωτερικής περίσφιγξης επιτυγχάνεται αύξηση της

πλαστιμότητας και μπορεί να γίνει με μανδύες οπλισμένου σκυΡαδέματος,

μεταλλικούς μανδύες ή μανδύες από σύνθετα υλικά. Η μέθοδος εφαρμόζεται

κυρίως σε υποστυλώματα. Η τοπική απομείωση της δυσκαμψίας μπορεί να

είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες

μορφές αστοχίας ή ακόμα περιορισμού των βλαβών σε μεμονωμένα στοιχεία

που δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη συνολική συμπεριφορά του κτιρίου. Σε

πλαισιακούς φορεiς που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ικανστικού

σχεδιασμού με αποτέλεσμα τη δημιουργία μηχανισμού ορόφου, δηλαδή τη

συγκέντρωση των πλαστικών παραμορφώσεων στα άκρα των

υποστυλωμάτων του ορόφου με μειωμένη δυσκαμψία, μπορεί να απαιτείται η

ενίσχυση μεμονωμένων υποστυλωμάτων. Χαρακτηριστική περίmωση είναι οι

κατασκευές με piIolis. Η προσθήκη συμπληρωματικής στήριξης μπορεί να

είναι αποτελεσματική για οριζόντια στοιχεία που φέρουν κυρίως κατακόρυφο
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φορτlα. και όχι ~λευΡΙKό φορτlα ~αι τα οποlα κινδυνεύουν να χόσουν την
έδρσση τους απο μεγάλες πλευρικες μετστοπlσεις του κτιρlου.

Όταν εlνσι μικρό το πλήθος των στοιχεlων που χρειόζονται

τροποποιήσεις η στρατηγική της αύξησης της ικανότητσς παραμόρφωσης

εlναι αποτελεσμστική. Διαφορετικό η στρατηγική μπορεl να αποδειχθεl

δαπανηρή και ενοχλητική για τους κατοlκους του κτιρlου κατά την κατασκευή.

1.4.4 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη στρατηγική περιλαμβάνει την τροποποlηση της

απόκρισης του KTΙPlou ούτως ώστε οι δυνάμεις και οι παραμορφώσεις λόγω

σεισμού να μειωθούν. Η στρατηγική αυτή βασlζεται στη μεlωση της μόζας του

κτιρlου και στην εγκατόσταση συστημάτων σεισμικής μόνωσης και

απορρόφησης ενέργειας.

Η μεlωση της μάζας του κτιρlου βελτιώνει σημαντικά την συμπεριφορό

του, λόγω της μεlωσης των αδρανειακών δυνάμεων και της συνολικής

απαlτησης σε μετακlνηση της κατασκευής. Μεlωση της μόζας γlνεται αν

αφαιρεθούν μη φέροντα στοιχεlα μεγάλου βόρους όπως επικαλύψεις,

δεξαμενές ή σε aKpala περlmωση ένας ή περισσότεροι όροφοι

Η εγκατάσταση συστημότων σεισμικής μόνωσης και απορρόφησης

ενέργειας μέσα σε ένα κτlριο απαιτεl μεγαλύτερη επtνδυση από ότι mo
συμβατικές μέθοδοΙ. Πλεονέκτημααυτών των συστημάτωνε!ναι ότι παρέχουν

προστασlα όχι μόνο στο φtρoντα οργανισμό αλλό και στα περιεχόμενό του.

Επομένως η χρήση τους εlναι κατάλληλη για κτlρια αυξημένης

απουδαιότητας, με ευαlσθητο εξοπλισμό ή εlναι απαραlτητο να λειτουργούν

τόσο κατά τη διάρκεια του σεισμού όσο και αμtσως μετά το σεισμό. Η

σεισμική μόνωση εlναι κατόλληλη για τον σχεδιασμό και τη σεισμική

αναβάθμιση νοσοκομεlων, εργοστασlων παραγωγής ενέργειας και

τηλεπικοινωνιακών κέντρων. Μπορεl επίσης να εlναι κατόλληλη για την

ενlσχυση ιστορικών κτιρlων χωρlς την κατασκευή ισχυρών αντισεισμικών

συστημάτων μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Τα πλεονεκτήματα αυτής

της στρατηγικής μπορεl μερικές φορές να υπερεκτιμηθούν και πoλλtς

κατασκευές όπου χρησιμοποιούνται στρατηγικές μεlωσης των σεισμικών

απαιτήσεων μπορεl να απαιτούν επιπλέον αύξηση της αντοχής και της

δυσκαμψlας.

Η μέθοδος της σεισμικής μόνωσης απαιτεl την προσθήκη εύKαμmων

εφεδρόνων σε ένα συγκεκριμένο επlπεδο του φορέα της κατασκευής, κοντά

στην θεμελlωση. Τα εφέδρανα παρουσιόζουν μεγάλη ικανότητα πλευρικής

παραμόρφωσης και σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν και

χαρακτηριστικό αποσβεστήρων. Η προσθήκη ενός συστήματος μόνωσης

οδηγεl σε ουσιαστική αύξηση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου απόκρισης του

κτιρlου και πιθανώς της ενεργούς του απόσβεσης. Επειδή τα εφtδραναέχουν

πολύ μεγαλύτερη πλευρική παραμόρφωσηαπό την υπόλοιπη κατασκευή, η

απαlτηση πλευρικήςπαραμόρφωσηςλόγω σεισμού συγκεντρώνεταισε αυτά.

Συνεπώς η απαlτηση σε μετακlνηση στο τμήμα του KTIPlou που βρlσκεται

πάνω από τα εφέδρανα μειώνεται σημαντικό. Προκειμένου να συμβεl αυτό

πρέπει το τμήμα της κατασκευής που βρlσκεται πόνω από τα εφέδρανα να

εlναι σημαντικά πιο δύσκαμmο από τους μονωτήρες. Επιπλέον η μόν~η

εlναι πιο αποτελεσματική εάν η ανωδομή μπορεl να αποκρlνεται ελαστικα γ~α

την υπολειπόμενη απαlτηση σε μετακlνηση. Προκειμένου να ικανοποιηθουν
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αυτές αι δυο αυνθήκες η ενίοχυαη με αεισμική μόνωαη αυχνά aπαιτεί και

ταυτόχρονη αύξηαη της αντοχής και της δυακαμψίας.

Τα αυστήματα απορρόφηαης ενέργειας μειώνουν την απαίτηση αε
μετακίνηαη της καταακευής επειδή αυξάνουν άμεαα την ικανότητα της

καταακευής να απορροφά αεισμική ενέργεια. Η εγκατάστααη των

aπoαβεατήρων απαιτεί την τοποθέτηαη αυνδέαμων οε επιλεγμένα

φατνώματα του φορέα, πάνω στους οποίους αναρτώνται οι αποαβεστήρες.

Τα αυστήματα απορρόφηαης ενέργειας έχουν αυνήθως μεγαλύτερα κόστος

από ότι τα αυμβατικά αυστήματα αύξηαης της αντοχής και της δυακαμψίας

της καταακευής αλλά έχουν τη δυνατότητα να προαδώσουν στην καταακευή

καλύτερη αειαμική αυμπεριφορά. Σε καταακευές με αημαντική ικανότητα

πλευρικής μετακίνηαης είναι πιο αποδοτικά, καθώς εάν η καταακευή είναι

οχετικά δύακαμπτη, οι aπoαβεστήρες, η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας

των οποίων εξαρτάται άμεαα από την αναπτυααόμενη δύναμη και την

παραμόρφωσή τους, δεν θα μπορέαουν να ενεργοποιηθούν πριν η

καταακευή υποστεί μεγάλες μετακινήαεις. Συνεπώς τα αυστήματα αυτά είναι

περιααότερο κατάλληλα για πλαιαιωτές καταακευές.

1.4.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να ταξινομήαουμε τις μεθόδους

αντιαειαμικής ενίοχυαης ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο ως εξής:

1. Αν ο ατόχος είναι η αύξηαη της αντοχής και της δυακαμψίας της

καταακευής, τότε η πλέον αποτελεαματική μέθοδος είναι η προσθήκη

τοιχωμάτων εντός πλαιαίων του φορέα. Ακολουθεί η μέθοδος της

προσθήκης δικτυωτών αυνδέαμων, η μέθοδος τοιχωμάτων κατ'

επέκτααη υφιατάμενων υποστυλωμάτων και η χρήαη αύνθετων

υλικών.

2. Αν ο στόχος είναι η αύξηαη της πλαατιμότητας, τότε η μέθοδος που

ενδείκνυται είναι η καταακευή μανδυών αε ένα πλήθος επιλεγμένων

υποατυλωμάτων, καθώς και η χρήαη αύνθετων υλικών.

3. Αν ο στόχος είναι η ταυτόχρονη αύξηαη αντοχής, δυακαμψίας και

πλαατιμότητας της καταακευής, τότε μπορεί να χρηαιμοποιηθεί

οποιαδήποτε από τις μεθόδους αντιαειαμικής ενίοχυαης λαμβάνοντας

υπόψη τον επιθυμητό βαθμό αύξησης του μεγέθους καθενός από τα

παραπάνω χαρακτηριστικά. Στην περίπτωαη που οι απαιτούμενες

αυξήαεις είναι ιδιαίτερα υψηλές και για τα τρία χαρακτηριστικά, είναι

κατά κανόνα αναπόφευκτη η προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων.

Πρέπει να επιαημανθεί ότι αυχνά είναι ακόπιμο να χρηαιμοποιηθεί ένας

αυνδυααμός μεθόδων ή επιμέρους τεχνικών έται ώστε να προκύψει η

βέλτιατη τεχνικοοικονομική λύαη.

Στο αχήμα 1.3 παρουαιάζονται αυνοmικά τα aπoτελέσματα ~ό

πειραματικές έρευνες που έγιναν στην lαπωνία (Sugano, 1996) και αφορουν

μια αειρά από μεθόδους και τεχνικές που διερευνήθηκαν για την ενίοχυαη

δίστυλων πλαιαίων aπό οπλιαμένο ακυρόδεμα.
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Σχήμα 1.3: Αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων ενίσχυσης [31
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2. ΑΝΕΛΑΙΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΙΗ

2.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Για να υπολογιστούν τα εντατικά μεγέθη και οι παραμορφώσεις των

ατοιχείων του φέροντος οργανιαμού έται ώστε να εκτιμηθεί η αυμπεριφορά

μιας υφιστάμενης καταακευής για το αειαμό σχεδιααμού και τη λήψη

αποφάαεων σχετικά με την ενδεχόμενη ενίαχυαη της, είναι aπαραίτητo να

πραγματοποιηθεί ανάλυαη. Με την ανάλυαη εξετάζεται εάν η καταακευή

ανταποκρίνεται ατους ατόχους aποτίμησης και ανασχεδιααμού που έχουν

οριατεί από τον Κύριο του Έργου ή την υπεύθυνη Δημόσια Αρχή αε

περimωαη δημόαιων κτιαμάτων, μνημείων κτλ. Οι μέθοδοι ανάλυαης που

χρηαιμοποιούνται για την ανάλυαη καταακευών από οπλιαμένο ακυρόδεμα

είναι ΟΙ παρακάτω:

• Ελαατική ατοτική ανάλυαη

• Ελαατική δυναμική ανάλυαη

• Ανελαατική στατική ανάλυαη

• Ανελαστική δυναμική ανάλυαη

Στις ελαστικές μεθόδους ανάλυαης χρηαιμοποιείται η γραμμική σχέαη

έντααης-παραμόρφωαης για τα δομικά στοιχεία της καταακευής με

κατάλληλες τροποποιήαεις των μετακινήαεων και των κριτηρίων

επιτελεατικότητας, για να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εκδήλωαης μη

γραμμικής αυμπεριφοράς για το σεισμό σχεδιασμού. Η ελαστική ανάλυση

δίνει μια καλή ένδειξη της ελαστικής συμπεριφοράς της κατασκευής και

εντοπίζει το σημείο όπου θα γίνει η πρώτη διαρροή αλλά δεν μπορεί να

προβλέψει το μηχανισμό αστοχίας και να εξηγήσει την ανακατανομή των

δυνάμεων κατά τη διάρκεια της προοδευτικής διαρραής των δομικών

στοιχείων του φορέα.

Η ανελαστική στατική ανάλυση, γνωστή και ως μέθοδος ελέγχου των

μετακινήσεων, υπολογίζει τις ανελαστικές παραμορφώσεις που θα

αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία όταν το κτίριο υπόκειται στη σεισμική

δράση σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας απλοποιημένες τεχνικές προσέγγισης

της μη γραμμικής συμπεριφοράς του φορέα. Η ανελαστική δυναμική ανάλυση,

γνωστή και ως ανάλυση χρονοlστορίας, είναι η πιο πλήρης ΚΟΙ ρεαλιστική

μέθοδος ανάλυσης, αλλά απαιτεί κρίση και εμπειρία του μηχανικού, αξιοπιστία

των ιδιοτήτων των δομικών υλικών και είνοι πολύπλοκη. Επομένως δεν είναι

πρακτική για γενική χρήση.

Οι ανελαστικές μέθοδοι ανάλυσης περιγράφουν την πραγματική

συμπεριφορά των κτιρίων καταδεικνύοντας τους τρόπους αστοχίας και το

ενδεχόμενο προοδευτικής κατάρρευσης. Για εποπτεία και κατανόηση της

συμπεριφοράς μιας κατασκευής που υποβάλλεται σε ισχυρούς σεισμούς, για

τους οποίους η κατασκευή θα συμπεριφερθεί ανελαστικά, είναι κατάλληλη η

χρήση ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης για την αποτίμηση ΚΟΙ ανασχεδιασμό

υφιστάμενων κατασκευών.
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2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Δύο στοιχείσ κλειδιά της διαδικασίας σχεδιασμού με βάση την

επιτελεστικότητα είναι η απαίτηση και η ικανότητα. Η κατασκευή πρέπει να

έχει την ικανότητα να αντιστέκεται στην απαίτηση που επιβάλλει η σεισμική

δράση, έτσι ώστε η συμπεριφορά της να είναι συμβατή με τους στόχους

ανασχεδιασμού. Οι aπλoπoιημένες ανελαστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν

τις μεθόδους pushover, όπως η μέθοδος φασματικής ικανότητας (Capacity
Spectrum Methods) και η μέθοδος των συντελεστών μετακίνησης

(Displacement Coefficient Method), απαιτούν τον καθορισμό τριών βασικών

στοιχείων: της ικανότητας, της απαίτησης σε μετακίνηση και της

επιτελεστικότητας.

Ικανότητα: Η συνολική ικανότητα μίας κατασκευής εξαρτάται από την

ικανότητα παραμόρφωσης και την αντοχή των στοιχείων της κατασκευής. Οι

ανελαστικές μέθοδοι ανάλυσης, όπως η μέθοδος σταδιακού ελέγχου των

μετακινήσεων (ΣΕΜ - pushover analysis) απαιτούνται για να προσδιοριστεί η

ικανότητα πέρα από το όριο διαρροής. Για την προσέγγιση της

ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς της κατασκευής γίνονται μία σειρά aπό

διαδοχικές ελαστικές αναλύσεις, οι οποίες αποτελούν διακριτά υπολογιστικά

βήματα. Προκειμένου να προσεγγιστεί το συνολικό διάγραμμα τέμνουσας

βάσης (V) - μετακίνησης στην κορυφή της κατασκευής (δ), δηλαδή η καμπύλη

ικανότητας (Σχήμα 2.1), τα αποτελέσματα κάθε ανάλυσης προστίθενται στα

αποτελέσματα της προηγούμενης ανάλυσης. Το αναλυτικό προσομοίωμα της

κατασκευής τροποποιείται έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η πραγματική εντατική

κατάσταση μετά την διαρροή κάποιων από τα στοιχεία που συνεπάγεται την

μείωση της δυσκαμψίας τους. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ξανά κάποια

κατανομή πλευρικής δύναμης μέχρι να διαρρεύσουν πρόσθετα στοιχεία.

Επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρι η κατασκευή να γίνει ασταθής ή να

φθάσει σε ένα προκαθορισμένο όριο μετακίνησης. Μπορούν να

χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά προγράμματα τα οποία μοντελοποιούν

ευθέως την ανελαστική συμπεριφορά και δημιουργούν αμέσως μία καμπύλη

ικανότητας, η οποία προσεγγίζει την συμπεριφορά των κατασκευών μετά την

υπέρβαση των ελαστικών τους ορίων.

Απαίτηση σε μετακΙνηση: Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού οι κατασκευές

καταπονούνται από σύνθετες οριζόντιες μετακινήσεις που μεταβάλλονται με

το χρόνο λόγω της κίνησης του εδάφους. Είναι πολύ δύσκολη και καθόλου

πρακτική η παρακολούθηση αυτών των μετακινήσεων σε κάθε χρονικό βήμα

για να καθοριστούν οι απαιτήσεις σχεδιασμού. Η σεισμική δράση

απεικονίζεται με πλευρικά κατανεμημένα φορτία στις ελαστικές μεθόδους
ανάλυσης. Στις ανελαστικές μεθόδους χρησιμοποιείται ως κατάσταση

σχεδιασμού ένα σύνολο πλευρικών μετακινήσεων. Για μία δεδομένη

κατασκευή και εδαφική κίνηση, η απαίτηση μετακίνησης είναι μία εκτίμηση της

μέγιστης προσδοκώμενης σεισμικής απόκρισης του κτιρίου. . .
Επιτελεστικότητα: Ο έλεγχος επιτελεστικότητας μπορει να γινει όταν

καθοριστεί η καμπύλη ικανότητας και η aπαίτηση σε μετακίνηση. Με τον

έλεγχο επιτελεστικότητας εξασφαλίζεται ότι τα φέροντα αλλά κ?ι τα μη
φέροντα στοιχεία δεν έχουν υποστεί βλάβες πέρα από τα επιτρεmα όρια για

τη δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας, όταν επιβάλλονται στις εντάσεJς και
τις μετακινήσεις που αντιστοιχούν στην απαίτηση σε μετακίνηση.
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Σχήμα 2.1: (α) Καμπύλη ικανότητας της καταακευής

(β) Καθ' ύψος κατανομή πλευρικού φορτίου Ι2Ι

2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΕΛΑΣΤιΚΗΣ ΣΤΑΤιΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

2.3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η καμπύλη δύναμης-μετακίνηαης (pushover), απεικονίζει την ικανότητα

της καταακευής και καταγρόφει την μεταβολή της τέμνουσας βόσης και της

μετακίνησης της οροφής του κτιρίου για σταδιακή αύξηση του καθ' ύψους

κατανεμημένου πλευρικού φορτίου. (Σχήμα 2.1). Επειδή η καμπύλη

ικανότητας αντιπροσωπεύει την απόκριση της πρώτης ιδιομορφής γίνεται η

παραδοχή ότι η θεμελιώδης ιδιομορφή της ταλόντωσης είναι κυρίαρχη όσον

αφορό την σεισμική απόκριση της κατασκευής το οποίο είναι ορθό για κτίρια

με θεμελιώδης ιδιοπεριόδους έως 1sec. Για πιο εύκαμmα κτίρια με θεμελιώδη

περίοδο μεγαλύτερη του 1sec • ο μελετητής πρέΠει να λόβει υπόψη

επιδρόσεις ιδιομορφών ανώτερης τόξης στην ανόλυση.

Απαιτείται μια δυναμική φασματική ανόλυση στην οποία θα λαμβόνονται

υπόψη όλες οι ιδιομορφές που συνεισφέρουν αθροιστικό τουλόχιστον στο

90% της ταλαντευόμενης μόζας του συστήματος για να καθοριστεί εόν οι

ανώτερες ιδιομορφές είναι σημαντικές. Πραγματοποιείται και μία δεύτερη

δυναμική φασματική ανόλυση με βόση μόνο την πρώτη ιδιομορφή και

συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο αναλύσεων. Αν η τέμνουσα που

προκύπτει σε κόθε όροφο από την πρώτη ανόλυση ξεπερνό το 130% της

αντίστοιχης τέμνουσας από την δεύτερη ανόλυση τότε η επιρροή των

ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική και η στατική ανελαστική ανόλυση

πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με μία ελαστική δυναμική ανόλυση και η

κατασκευή να ικανοποιεί τα κριτήρια επιτελεστικότητας που καθορίζονται και

για τις δύο αναλύσεις. Τα κριτήρια επιτελεστικότητας της στατικής ανελαστικής

ανόλυσης επιτρέπεται να αυξόνονται κατό 33%.
Τα βήματα για να κατασκευαστεί η καμπύλη ικανότητας είναι:

1. Δημιουργία ενός αναλυτικού προσομοιώματος της κατασκευής.

2. Κατόταξη κόθε στοιχείου στο μοντέλο ως πρωτεύων ή δευτερεύων. Πρέπει

να περιλαμβόνεται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια η σχέση δύναμης-
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μετακίνησης όλων των στοιχείων στο πρασομοίωμα μέσω καμπυλών

μονοτονικής φόρτισης μέχρι την αστοχία του στοιχείου, στις οποίες είναι

απαραίτητο να απεικονίζεται η φάση απομείωσης της αντοχής του

στοιχείου και η ανάmυξη παραμένουσας αντοχής, ένα υπάρχουν. Για να

εκτιμηθεί αξιόπιστα η απαΙτηση σε παραμόρφωση όσων δευτερευόντων

στοιχείων δεν περιλαμβάνονται στο προσομοίωμα, μπορούν να

συμπεριληφθούν με αμελητέα δυσκαμψία έτσι ώστε να μην επηρεαστεΙ η

συνολική συμπεριφορά της κατασκευής. Η διακριτοποΙηση του μοντέλου

πρέπει να είναι πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της σχέσης έντασης

παραμόρφωσης των στοιχείων που ανήκουν στις περιοχές του φορέα στις

οποίες αναμένεται ανελαστική συμπεριφορά.

3. Αναλογικά με τη μάζα και το σχήμα της θεμελιώδους ιδιομορφής,

εφαρμόζονται πλευρικές δυνάμεις στους ορόφους της κατασκευής. Τα

φορτία βαρύτητας πρέπει να περιέχονται στην ανάλυση, έτσι ώστε να

συνδυάζονται με τα οριζόντια πλευρικά φορτία σύμφωνα με το σεισμικό

συνδυασμό που καθορίζει ο αντισεισμικός κανονισμός. Σε κάθε ανάλυση

τα οριζόντια φορτία εφαρμόζονται σε συγκεκριμένη διεύθυνση και φαρά και

οδηγούν σε αντίστοιχα εντατικά μεγέθη για κάθε στοιχεΙο. Ανάλογα με την

μορφή του κτιρίου, η ανάλυση επαναλαμβάνεται για 4 έως 8 διαφορετικές

γωνίες επιβολής του οριζόντιου φορτΙου. Σε αντιστοιχΙα με την κατανομή

των αδρανειακών δυνάμεων που αναπτύσσονται λόγω σεισμού στο

επίπεδο του διαφράγματος κάθε ορόφου, εφαρμόζονται τα πλευρικά

φορτία στο προσομοίωμα για κάθε διεύθυνση. Μέτρο του σχετικού

μεγέθους των τεμνουσών, ροπών και παραμορφώσεων των στοιχείων της

κατασκευής αποτελεί η κατανομή των οριζοντίων πλευρικών φορτΙων.

Κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού τμήματα της κατασκευής

διαρρέουν και μειώνεται η δυσκαμψία τους με αποτέλεσμα να

μεταβάλλεται η κατανομή των εντατικών μεγεθών. Οι ακραίες τιμές της

κατανομής εξαρτώνται από το βαθμό ανελαστικής συμπεριφοράς της

κατασκευής. Επομένως για όλες τις αναλύσεις είναι απαραίτητο να

εφαρμόζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικές καθ' ύψος κατανομές

φορτΙων, έτσι ώστε να περικλεΙουν το εύρος των δράσεων που είναι

πιθανό να συμβούν κατά τη διάρκεια της πραγματικής δυναμικής

συμπεριφοράς της κατασκευής. Για ρεαλιστική αντιμετώπιση της

κατανομής των φορτίων προτείνεται από κάθε ομάδα κατανομών που

ακολουθούν, η επιλογή μίας τις δύο απαιτούμενες κατανομές

• Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τρεις κατανομές και μπορεί να

επιλέγεται μία κατανομή:

.:. Καθ' ύψος κατανομή σύμφωνα με τη σχέση:

ι:;' - m,z, V
o., - '" m·z·

/_~ 1 Ι

όπου m, εΙναι η συγκεντρωμένη μάζα στη στάθμη Ι, Ζ,

είναι η απόσταση της στάθμης ί από τη βάση του κτιρίου και
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Vo η τέμνουσα βάσης η τιμή της οποίας παρουσιάζει
προοδευτική αύξηση. Αν ταλαντώνεται περισσότερο από το

75% της συνολικής μάζας του συστήματος, σύμφωνα με την

θεμελιώδη ιδιομορφήστη θεωρούμενηδιεύθυνση και εφόσον

χρησιμοποιείταιπαράλληλα και η ομοιόμορφηκατανομή τότε

επιτρέπεταιη χρήση αυτής της κατανομής.

•:. Καθ' ύψος κατανομή με βάση το σχήμα της θεμελιώδους

ιδιομορφήςστη θεωρούμενηδιεύθυνση:

Γ" mίφίl f/"
Ι' - 'ο

ι Σmjφίl

όπου φπ είναι η συνιστώσα της θεμελιώδους ιδιομορφής

του κτιρίου στη στάθμη ί. Όμοια με την προηγούμενη
περίπτωση η χρήση της κατανομής αυτής επιτρέπεται με την

προΟπόθεση ότι ταλαντώνεται περισσότερο από το 75% της

συνολικής μάζας του συστήματος, σύμφωνα με την

θεμελιώδη ιδιομορφή.

•:. Καθ' ύψος κατανομή σε αντιστοιχlα με την κατανομή των

τεμνουσών στους ορόφους της κατασκευής που

υπολογίζονται με συνδυασμό των ιδιομορφικώναποκρίσεων

που προκύπτουν από την δυναμική φασματική ανάλυση του

κτιρίου. Για να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον το 90% της

ταλαντευόμενης μάζας του συστήματος και το κατάλληλο

φάσμα απόκρισης με βάσης τις εδαφικές κινήσεις στη θέση

της κατασκευής,πρέπει να χρησιμοποιηθείεπαρκής αριθμός

ιδιομορφών. Όταν η θεμελιώδης ιδιοπεριόδους του κτιρίου

είναι μεγαλύτερη από 1 sec πρέπει να χρησιμοποιείται η

συγκεκριμένη κατανομή επειδή στην περίπτωση αυτή η

επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική και

πρέπει να συνεκτιμάταιστην καμπύλη ικανότητας.

• Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο κατανομές και μπορεί να

επιλέγεται μία κατανομή:

.:. Ομοιόμορφη κατανομή αποτελούμενη από οριζόντια

πλευρικά φορτία σε κάθε στάθμη τα οποία είναι ανάλογα

προς την συνολική μάζα της στάθμης .
•:. Αναπροσαρμοζόμενη κατανομή φορτίων που μεταβάλλεται

καθώς η κατασκευή παραμορφώνεται Οι ιδιότητες της

κατασκευής πέρα από το όριο διαρροής πρέπει να ληφθούν
υπόψη στον τρόπο με τον οποίο τροποποιείται η αρχική

κατανομή φορτίων. Σε αντίθεση με την κατανομή της πρώτης
περίπτωσης που βασίζεται στις lδlομορφές του

απαραμόρφωτουφορέα, στις μεθοδολογίεςγια την ανάπτυξη

των αναπροσαρμοζόμενων κατανομών φορτίων

19



χρησιμοποιείται κστανομή οριζόντιων φορτίων που

προκύπτει από το παραμορφωμένο σχήμα της κατασκευής.

Δηλαδή τα φορτία κατανέμονται με βάση τις ιδιομορφές που

προκύmουν από τις τέμνουσες δυσκαμψίες σε κάθε

υπολογιστικό βήμα. Η χρήση της αναπροσαρμοζόμενης

κατανομής πλευρικών φορτίων απαιτεί πολλούς

υπολογισμούς αλλά τα αποτελέσματα που δίνει είναι
αξιόπιστα.

4. Υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη των δομικών στοιχείων του φέροντος

οργανισμό με διαδοχικές αναλύσεις.

5. Επιδιώκεται τα πλευρικά φορτία να εντείνουν κάποιο στοιχείο (ή κάποια

ομάδα στοιχείων) στο 100 % της αντοχής του κατά την πρώτη ανάλυση.

Το στοιχείο μπορεί να είναι ένας κόμβος σε ένα πλαίσιο ροπής, μια

διαγώνιος σε ένα πλαίσιο με χιαστί συνδέσμους ή ένα τοίχωμα. Το

στοιχείο θεωρείται ανίκανο να αναλάβει επιπλέον πλευρικό φορτίο έχοντας

φτάσει στην αντοχή του μέλους.

6. Καταγράφονται η τέμνουσα βάσης και η μετακίνηση της οροφής. Επίσης

είναι χρήσιμη η καταγραφή των πλευρικών δυνάμεων και στροφών, γιατί

είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των κριτηρίων επιτελεστικότητας

7. Το προσομοίωμα αναθεωρείται κατάλληλα ώστε τα στοιχεία που

διέρρευσαν να έχουν μηδενική ή αμελητέα δυσκαμψία.

8. Πραγματοποιείται νέα ανάλυση του αναθεωρημένου φορέα

προσαυξάνοντας τα πλευρικά φορτία με σκοπό να διαρρεύσει άλλο ένα

στοιχείο ή νέα ομάδα στοιχείων. Στην αρχή κάθε υπολογιστικού βήματος

τα εντατικά και οι στροφές των δομικών στοιχείων έχουν την ίδια τιμή με τα

αντίστοιχα μεγέθη στο τέλος του προηγούμενου βήματος. Για κάθε νέα

κατανομή προσαυξημένων οριζοντίων φορτίων διενεργείται μία νέα

ανάλυση η οποία ξεκινάει από μηδενικές αρχικές συνθήκες. Το σημείο

διαρροής μίας νέας ομάδας στοιχείων προσδιορίζεται προσθέτοντας τα

εντατικά μεγέθη της τρέχουσας ανάλυσης στο άθροισμα των μεγεθών που

έχουν προκύψει από τις προηγούμενες αναλύσεις. Αντίστοιχα οι στροφές

προσδιορίζονται προσθέτοντας τις στροφές της τρέχουσας ανάλυσης στο

άθροισμα των στροφών από τις προηγούμενες αναλύσεις.

9. Προστίθεται η αύξηση του πλευρικού φορτίου και της επακόλουθης

αύξησης της μετακίνησης οροφής στα προηγούμενα σύνολα, για να

δώσουν την ολική τέμνουσα βάσης και την μετακίνηση της οροφής

10. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι η κατασκευή να φθάσει

ένα τελικό όριο όσον αφορά τις παραμέτρους:

• Αστάθεια λόγω φαινομένων δευτέρας τάξεως (επιρροή Ρ • Δ).

• Σημαντική υπέρβαση των κριτηρίων της επιθυμητής στάθμης

επιτελεστικότητας.

• Απώλεια φέρουσας ικανότητας κατακόρυφων φορτίων ενός στοιχείου ή
μιας ομάδας στοιχείων λόγω μεγάλης πλευρικής μετακίνησης.

Σε κάποιες περιπτώσεις προτιμάτε να συνεχίζεται η κατασκευή της

καμπύλης ικανότητας πέραν των παραπάνω προτεινόμενων σημείων για την

κατανόηση της συμπεριφοράς του κτιρίου, υποθέτοντας ότι όλα τα ανεπαρκή

στοιχεία ενισχύονται.
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Η συνέχιση της σνάλυσης μπορεl νσ δικσιολογηθεl σε ορισμένες

περιmώσεις όπου κάποισ στοιχεlα χάνουν όλη την ικανότητα να φέρουν

πλευρικά φορτlα, αλλά μπορούν να μετατοπlζονται χωρlς άλλες μη αποδεκτές

επιδράσεις. Το πιο αξιοσημεlωτο παράδειγμα αυτής μπορεί να εlναι

συζευγμένες δοκοl στα τοιχώματα που δεν χρειάζονται για την υποστήριξη

κατακόρυφων φορτlων. Αυτή η συμπεριφορά, που υπαγορεύει σημαντική

ανακατανομή του πλευρικού φορτlου, μπορεl σαφώς να μοντελοποιηθεl,

όπως υποδεικνύει το βήμα 11. Αυτή η διαδικασlα μπορεί επlσης να

χρησιμοποιηθεl και για τη μοντελοποίηση στοιχεlων που χάνουν την

ικανότητα παραλαβής φορτlων σταδιακά, αλλά η μοντελοποlηση αυτής της

συμπεριφοράς απαιτεί τον υπολογισμό του αριθμού των κύκλων φόρτισης,

της αξιοπιστίας της προβλεπόμενης συμπεριφοράς και την προσεκτική

επισκόπηση όλων των πλευρών της συμπεριφοράς των στοιχείων αυτών.

11. Μοντελοποlηση της απομεlωσης της συνολικής αντοχής. Εάν η αύξηση

φορτίου σταμάτησε στο βήμα 10 ως αποτέλεσμα του ότι το φορτlο όλων ή

κάποιων στοιχεlων δεν μπορεl πλέον να αναληφθεl, δηλαδή η αντοχή του

φορέα έχει σαφώς μειωθεl, τότε η ακαμψlα των στοιχεlων αυτών έχει

μειωθεl ή μηδενισθεl. Τότε, δημιουργείται μια νέα καμπύλη ικανότητας

αρχlζοντας με το βήμα 3 αυτής της βήμα προς βήμα διαδικασlας.

Δημιουργούνται τόσες επιπρόσθετες pushover καμπύλες όσες χρειάζονται

για να ορισθεl επαρκώς η ολική απώλεια αντοχής.

Το σχήμα 2.2 απεικονlζει την διαδικασlα, για ένα παράδειγμα όπου

χρειάζονται 3 διαφορετικές καμπύλες ικανότητας. Σχεδιάζεται η τελική

καμπύλη ικανότητας έτσι ώστε να ακολουθήσει αρχικά την πρώτη καμπύλη,

μετά γlνεται μετάβαση στην δεύτερη καμπύλη Κ.Ο.Κ. Αυτή η καμπύλη έχει

πριονωτό σχήμα, όπως στο σχήμα 2.3.

Πρώτο σημε{ο σημ~vt\riις υπoβιiθμισης της

ιινtoXΉς .Iταμeτημα της ιc!ψ1Qiλης 1σ' ω:ιτό
το σημείο 1Cα.τα.σ~ 'tOU μovτi:λOυ ώσu: να

αvtavακλά. τα. μαωμbrης αντ0xrις σtOιxεία. ιc'

~ωνημιι "ω\106Ρ1ας καμπόλης .ιc~XΜ1tUA,,!

'K(ΙVόtη1ιις 2.
Σημείο 0't0 σιι;οίο η ιcιιτα.OlCεD'ή όπως

μovι:ελoπoιήθτrcε."ιιιcαμπόλη ιιcaνότηι:ι:r.ς3
φτά.-.ιeι σ'Μ οριακό σημείο .ό,ι;ως ιιστιiθe:ιας.

URpβολtιcών παρ<tμΟΡ<fωοεων ή στοιχεία.

που λόγω 1W:Dρu::ής μετtttόmσης

σημειώνetαι απώλe:ια.IIOΡτiou βαρύτητα.ς.

πο)) φφουν u::α.νόητα..Σταμά.τ/μα. της

ιcαμ,wλ.ης σ'cwτό το σημείο.

~

Κ
ρ:ι Πρώτο σημείο σημα.V't11Cής U1tOβά.θμlοης της α-ντοχής

g στην 1Cιιμπόλη 1ΙCα.vότ'η1:ιις 2.Στιψά:ι:ημα.

Ε: K!ψ1tόλη 1ΙCα.νότητα.ς #2 της 1Cιtμάλης cr(t1)tc) το
[ σημcio.μoνιελoπoiηση ~ανά. yta. να.
... α.ποδοθοόντιι "ι:ιιvoύρια.UΜβαθμlσμί:νης
~ Καμπόλη ιιcll'l7ότ/τας#3 α.νtoxήζστoι'!Cία.ιcιιιξa::ίvημα.-..tα.c,

L ιcιιμπUλης Ι1Cιι",ότ/τα.ς3.

Μετακίνηση Οροφής

Σχήμα 2.2: Πολλαπλές Καμπύλες Ικανότητας που α;παιτούνται για την

μοντελοποlηση της μειωμένης αντοχής Ι ]
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Σχήμα 2.3: Καμπύλη Ικανότητας με μαντελαποιημένη την ολική μείωση
της αντοχής 111

2.3.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Είναι απαραίτητος ο καθορισμός μίας μετακίνησης κατά μήκος της

καμπύλης ικανότητας, η οποία αντιστοιχεί στην σεισμική απαίτηση, για να

κριθεί αν η κατασκευή πληροί τους στόχους αποτίμησης ή ανασχεδιασμού

που έχουν τεθεί όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάστασή της είτε στις

επεμβάσεις που απαιτούνται Οι μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό αυτής
της μετακίνησης είναι:

• Μέθοδος του φάσματος ικανότητας (capacity sρec!rum me!hod).
• Μέθοδος των συντελεστών μετακίνησης (dispIacement coeffίcien! me!hod).
• Μέθοδος των ίσων μετακινήσεων (equal dispIacement me!hod).

2.3.2.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η μέθοδος του φάσματος ικανότητας βασίζεται στην εύρεση ενός

σημείου του φάσματος ικανότητας το οποίο ανήκει και στο φάσμα απαίτησης,

το οποίο συρρικνώνεται κατάλληλα έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η μη-γρομμική

συμπεριφορά της κατασκευής. Η απαιτούμενη μετακίνηση στην μέθοδο του

φάσματος ικανότητας συμβαίνει σε ένα σημείο του φάσματος ικανότητας, το

οποίο καλείται αναμενόμενο σημείο επιτελεστικότητας (ρerfonnance ροίπ!). Το

σημείο αυτό συμβολίζει την κατάσταση για την οποία η σεισμική ικανότητα της

κατασκευής είναι ίση με τη σεισμική απαίτηση που επιβάλλεται στην

κατασκευή από την καθορισμένη κίνηση του εδάφους.

Για την χρησιμοποίηση της μεθόδου του φάσματος ικανότητας είναι

αναγκαία η μετατροπή της καμπύλης ικανότητας, η οποlα χαράσσεται σε

όρους τέμνουσας βάσης και μετακίνησης οροφής, στο επονομαζόμενο φάσμα

ικανότητας το οποίο είναι μία απεικόνιση της καμπύλης ικανότητας σε φάσμα

επιτάχυνσης-μετακίνησης (Accelera!ion - Displacement Response Spectra
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ADRS, Sα - Sd), Οι απαιτούμενες σχέσεις για την μετατροπή αυτή είναι οι
εξής:

Τ = 2π!Sd
ν Sa

Ν

Σ (WίΨιι )/ g
1=1
Ν

Σ(WiΨί~)/ g
1=1

όπου:

νι = συντελεστής συμμετοχής της πρώτης lδιομορφής (ανάγει τη μετακίνηση

από το κέντρο μάζας στην οροφή)

ει = συντελεστής μάζας για την πρώτη ιδιομορφή.

Wi / g = μάζα ορισμένη στο επίπεδο ί .

Ψιι = μέγεθος της πρώτης ιδιομορφής στο επίπεδο ί.

Ν = το ανώτερο επίπεδο της κατασκευής.

V = τέμνουσα βάσης.

W = ίδιο βάρος της κατασκευής και πιθανά κινητά φορτία.
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Δrοοj : μετακlνηση οροφής (η τέμνουσα βάσης V και η αντlστοιχη

μετακlνηση οροφής συνθέτουν την καμπύλη ικανότητας).

Sa = φασματική επιτάχυνση.

Sd = φασματική μετακίνηση (η Sο και η αντlατοlχη Sd που συνθέτουν το

φάσμα ικανότητας).

Τ = ιδlοπερlοδος.

Ο συντελεστής συμμετοχής και ο συντελεστής μάζας ποικlλουν

σύμφωνα με την σχετική μετακίνηση των ορόφων. Η δlαδlκασlα της

μετατροπής της καμπύλης ικανότητας σε φάσμα ικανότητας, δηλαδή στην

ADRS, YIVETOI υπολογlζοντας πρώτα το συντελεστή συμμετοχής ν ι και το

συντελεστή μάζας "ι. Κάθε σημείο τέμνουσας βάσης V και μετακlνησης

οροφής της κατασκευής Δrοοj της καμπύλης ικανότητας μετατρέπεται στο

αντlστοιχο σημείο Sο'Sd στο φάσμα ικανότητας χρησιμοποιώντας τις

παραπάνω σχέσεις.

Φά.σμ.σ. Απαίτησης

Τι

Φάσμ.α. Ικανότητας

Τ.

Φσ.αμσ.nκή μετακΙνηαη

Φάσμ.σι ΑπόκΡισης

Ι f
μ~ ----------------------------. ---- ~-ι----'--I

, Φάσμα.IKcινότητα.ς 'S
~

- .!!.---------------------------'[ - •.. 1.;..-~.~~
Α --- i'..---..- g' Ά

Ι '",- "-.~~=..
g

L-_~ι.......--,:l.-_ e
τ, τι Τ.

Περίοδος Ι

Παραδoιn.:ακό Φάσμσ.

(Sa·I )

Σχήμα 2.4: Φάσμα Ικανότητας σε παραδοσιακό τύπο και τύπο ADRS !1!
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2.3.2.2 ΜΕΘΟΔΟΣΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η μέθοδος των συντελεστών μετσκίνησης βασίζετσι στην στατιστική

σνάλυση των σποτελεσμάτων της εν τω χρόνω ολοκλήρωσης μονοβάθμιων

μοντέλων δισφορετικών τύπων. Η σπσιτούμενη μετσκίνηση στη μέθοδο συτή

καλείται στοχευόμενη μετακίνηση (target ροίηΙ). Η μέθοδος των συντελεστών

μετακίνησης προσφέρει μια άμεση αριθμητική προσέγγιση του υπολογισμού

της απαίτησης μετακίνησης. Δεν απαιτεί μετατροπή της καμπύλης ικανότητας

σε φοσματικές συντεταγμένες. Για την κατασκευή της διγραμμικής καμπύλης

ικανότητας ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα (βλέπε σχήμα 2.5):

• Σχεδιάζουμε την μετελαστική ακαμψία Κ. για να αττεικονίσουμε τη

μέση ακαμψία της κατασκευής.

• Σχεδιάζουμε την ενεργό ελαστική ακαμψία Κ. κατασκευάζοντας μία

γραμμή εφαπτομένης που περνά από το σημείο της καμπύλης

ικανότητας, που αντιστοιχεί σε τέμνουσα βάσης O.60Vy (όπου Vy

καθορίζεται από την τομή των ευθειών Κ. και Κ.).

~
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Σχήμα 2.5: Διγραμμική απεικόνιση της καμπύλης ικανότητας για την μέθοδο
συντελεστού μετακίνησης Ι'Ι

1. Ο υπολογισμός της θεμελιώδους ενεργού περιόδου γίνεται αττό τη σχέση:

~
.

Τ =Τ -'
• 'Κ•

όπου

Τ; = ελαστική θεμελιώδης περίοδος στην υπόψη διεύθυνση υπολογιζόμενη

με ελαστική δυναμική ανάλυση.
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Κί = ελαατική πλευρική ακαμψlα του κτιρlου στην υπόψη διεύθυνση (σχήμα
2.5).

Κe = πλευρική ενεργός ακαμψlα του KTIPlou στην υπόψη διεύθυνση.

2. Υπολογισμός την στοχευόμενης μετακlνησης δι σύμφωνα με τη σχέση:

όπου:

Te = θεμελιώδης ενεργός περlοδος υπολογισμένη όπως στο βήμα 2.

C Ο= συντελεστής τροποποlησης που συσχετlζει την φασματική μετακlνηση

και την πιθανή μετακlνηση της οροφής του κτιρlου και ο υπολογισμός του

γlνεται βάση του πlνακα 2.1.

C, = συντελεστής τροποποlησης που συσχετlζει τις μέγιστες ανελαστικές

μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική ελαστική

απόκριση.

C, = 1.0 για Te > Τ2

C] δεν ξεπερνά την τιμή 2.00 για Te < 0.1 sec

Τ2 = μια χαρακτηριστική περlοδος του φάσματος απόκρισης που συνδέεται

με τη μετάβαση από το τμήμα του φάσματος της σταθερής επιτάχυνσης στο

τμήμα της σταθερής ταχύτητας.

R ~ λόγος μεlωσης της ελαστικής αντοχής.

C2 = συντελεστής τροποποlησης που απεικονlζει την επlδραση της

υστέρησης στη μέγιστη απόκριση της μετακlνησης. Τιμές του συντελεστή

C2 δlνονται στον πlνακα 2.2.

C3 = συντελεστής τροποποlησης που απεικονlζει τις αυξημένες μετακινήσεις

που οφεlλονται στα φαινόμενα δευτέρας τάξεως. Για KTlpoa με θετική

μετελαστική ακαμψlα το C3 = 1.0 ενώ για KTlpoa με αρνητική μετελαστική

ακαμψlα:

Όπου α Elvai ο λόγος της μετελαστικής ακαμψlας προς την ελαστική.
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Αριθμός ορόφων Συντελεστής μετατροπής

1 1.00

2 1.20

3 1.30

5 1.40

10 + 1.50

Πίνακας 2.1: Τιμές για το συντελεστή μετατροπής C Ο Ι"

Τ-0.1 sec Τ?Τ2

Στάθμη Φορέας Φορέας Φορέας Φορέας
επlτελεσTlκότητας τύπου 1 τύπου 2 τύπου 1 τύπου 2

Άμεση χρήση
1.0 1.0 1.0 1.0μετά τον σεισμό

Προστασία ζωής 1.3 1.0 1.1 1.0

Αποφυγή οιονεί
1.5 1.0 1.2 1.0

κατάρρευσης

Πίνακας 2.2: Τιμές για το συντελεστή μετατροπής C2 1'1

Ως φορείς τύπου 1 νοούνται οι φορείς χαμηλής πλαστιμότητας (π.χ.

κτίρια πριν το 1985, ή κτίρια που η καμπύλη αντίστασής τους χαροκτηρίζεται

από διαθέσιμη πλαστιμότητα μετακινήσεων μικρότερη του 2), που αναμένεται

να έχουν φτωχότερη υστερητική συμπεριφορά από εκείνους με υψηλή

πλαστιμότητα (φορείς τύπου 2, π.χ. κτίρια από το 1985 και έπειτα, ή κτίρια

που η καμπύλη αντίστασής τους χαρακτηρίζεται από διαθέσιμη πλαστιμότητα

μετακινήσεων μεγαλύτερη του 2). Δεδομένου ότι η επιρροή της υστερητικής

συμπεριφοράς είναι μεγαλύτερη για υψηλότερα επίπεδο ανελαστικοποίησης

του φορέα, γίνεται στον Πίνακα 2.2 διαφοροποίηση του C2 με τη στάθμη

επιτελεστικότητας.
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2.3.2.3 ΜΕΘΟΔΟΣΤΩΝ ΙΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Ο υπολογισμός της μετακίνησης εξαιτίας μίας δεδομένης σεισμικής

απαίτησης μπορεί να πραγματοποιηθείμε τη χρήση μιας απλής τεχνικής, που

καλείται αρχή των ίσων μετακινήσεων. Όπως φαΙνεται και στο σχήμα 2.6 η

προσέγγιση αυτή βασίζεται στην υπόθεση, ότι η ανελαστική φασματική

μετακίνηση εΙναι Ιδια με αυτή που θα συνέβαινε αν η κατασκευή παρέμεινε

τελείως ελαστική. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για μεγάλες περιόδους

(Τ > 1.0 seconds) η απλή αυτή αρχή θα δώσει τα Ιδια αποτελέσματα με τη

μέθοδο του φάσματος ικανότητας και της μεθόδου συντελεστών μετακίνησης.

Σε άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για μικρές περιόδους (Τ < 0.5 seconds) οι

μετακινήσεις που προκύπτουν κατά προσέγγιση ίσως διαφέρουν σημαντικά

από τα αντΙστοιχα σττοτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο του

φάσματος ικανότητας και της μεθόδου συντελεστών μετακΙνησης.

Η αρχή των Ισων μετακινήσεων είναι συχνά ένα χρήσιμο εργαλείο για

τον υπολογισμό ενός αρχικού, δοκιμαστικού, αναμενόμενου σημείου

επιτελεστικότητας στην διαδικασία της φασματικής ικανότητας.

Η στοχευόμενη μετακίνηση που προκύmει χρησιμοποιώντας την

μέθοδο συντελεστών μετακίνησης εΙναι ίδια με τη μετακΙνηση που προκύπτει

χρησιμοποιώντας την αρχή των ίσων μετακινήσεων, τροποποιημένη με

διάφορους συντελεστές.

d
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Σχήμα 2.6: Αρχή των ίσων μετακινήσεων ['Ι
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3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.1 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Με σκοπό νσ εξσκριβωθούν οι ιδιότητες του ινοπλισμένου
σκυροδέμστος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πραγμστοποιήθηκαν

πειράματα υπό την επlβλεψη του Καθηγητή κ. Φίλιππου Περδικάρη στο

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλlας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα κατά την διάρκεια των τελευταlων ετών στο Εργαστήριο

Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με στόχο να προσομοιωθεί σωστά η

πραγματική συμπεριφορά που εμφανlζουν τα αντlστοιχα πειραματικά μοντέλα

κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, δημιουργήθηκαν από την Πολιτικό

Μηχανικό και υποψήφια Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Κ.

Γεωργιάδη - Στεφανίδη αριθμητικά μοντέλα, υπό την επίβλεψη του

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπlδη Μυστακίδη, τα οποlα αναλύθηκαν με

πεπερασμένα στοιχεία. Έτσι δημιουργήθηκε μια σειρά διαφορετικών

αριθμητικών μοντέλων, η αξιοπιστία των οποίων διαπιστώθηκε μετά από την

σύγκριση των αποτελεσμάτων της κάθε ανάλυσης με εκείνα του αντlστοιχου

πειράματος.

Η βάση δεδομένων των αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων

χρησιμοποιήθηκε στα πλαlσια της παρούσης Διπλωματικής εργασίας με

στόχο την δημιουργlα προσομοιώσεων διατομών από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα και προσομοιώσεων διατομών από συμβατικό σκυρόδεμα

ενισχυμένων με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, οι

οποίες καταπονήθηκαν σε κάμψη.

Για υφιστάμενα δομικά στοιχεία που απαιτούν ενίσχυση, προτεlνεται η

χρήση μανδυών από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, για τους οποίους όπως

αναφέρθηκε, δημιουργήθηκαν προσομοιώσεις διατομών που αναλύθηκαν με

την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα

Bemoulli. Σε επόμενο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή μανδυών από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα σε υποστυλώματα υφιστάμενου κτιρίου. Τα πλεονεκτήματα των

μανδυών από ινοπλισμένο σκυρόδεμα συγκριτικά με τους μανδύες από
οπλισμένο σκυρόδεμα εlναι η δυνατότητα κατασκευής μανδυών μικρού

πάχους λόγω της υψηλής αντοχής του ινοπλισμένου σκυροδέματος και της

συνεισφοράς των ινών από χάλυβα του ινοπλισμένου σκυροδέματος στην

κάμψη του δομικού στοιχεlου.
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3.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΜΟΝΤΕΛΑ

Τα πειpόμ~τα που πραγμ.ατοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του
Καθηγητή κ. Φιλιππου ΠεΡδικαρη ατο Εργαστήριο Τεχνολογίας και
KατασK~υών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιατημίου
Θεσσαλιαςτα τελευταία τέσσεραχρόνια, είναι συνοπτικότα εξής

• Ινοπλισμένη δοκός σε κόμψη τεσσόρων σημεΙων υπό ατατική φόρτιση.

• Ινοπλισμένη δοκός σε κόμψη τριών σημείων υπό ατατική φόρτιση.

• Ινοπλισμένη δοκός σε κόμψη τεσσόρων σημείων υπό ανακυκλιζόμενη
φόρτιση.

• Δοκός ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκόρσιο οπλισμό, σε
κόμψη τεσσόρων σημείων υπό ατατική φόρτιση.

• Δοκός ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκόρσιο οπλισμό, σε
κόμψη τριών σημεΙων υπό ατατική φόρτιση.

• Δοκός ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκόρσιο οπλισμό, σε

κόμψη τεσσόρων σημείων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό οπλισμένο σκυρόδεμα, ενισχυμένη με μανδύα

ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκόρσιο οπλισμό, σε κόμψη

τεσσόρων σημεΙων υπό ατατική φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό οπλισμένο σκυρόδεμα, ενισχυμένη με μανδύα

ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκόραιο οπλισμό, σε κόμψη

τεσσόρων σημείων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό σκυρόδεμα με διαμήκη οπλισμό (χωρΙς

συνδετήρες), ενισχυμένη με μανδύα ινοπλισμένου σκυραδέματος με

διαμήκη και εγκόρσιο οπλισμό, σε κόμψη τεσσόρων σημείων υπό στατική

φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό σκυρόδεμα με διαμήκη οπλισμό (χωρίς

συνδετήρες), ενισχυμένη με μανδύα ινοπλισμένου σκυροδέματος με

διαμήκη και εγκόρσιο οπλισμό, σε κόμψη τεσσόρων σημείων υπό

ανακυκλιζόμενη φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό οπλισμένο σκυρόδεμα, ενισχυμένη με μανδύα

ινοπλισμένου σκυροδέματος με δομικό πλέγμα Τ131, σε κόμψη τεσσόρων

σημεΙων υπό ατατική φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό οπλισμένο σκυρόδεμα, ενισχυμένη με μανδύα

ινοπλισμένου σκυραδέματος με δομικό πλέγμα Τ131, σε κόμψη τεσσόρων

σημείων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό σκυρόδεμα με διαμήκη οπλισμό (χωρίς
συνδετήρες), ενισχυμένη με μανδύα ινοπλισμένου σκυραδέματος με

δομικό πλέγμα Τ131, σε κόμψη τεσσόρων σημείων υπό ατατική φόρτιση.

• Δοκός από συμβατικό σκυρόδεμα με διαμήκη οπλισμό (χωρίς

συνδετήρες), ενισχυμένη με μανδύα ινοπλισμένου σKυραδέματ~ς με

δομικό πλέγμα Τ131, σε κόμψη τεσσόρων σημείων υπό ανακυκλιζομενη

φόρτιση. .
Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε κόμψη τριών σημείων και σε καμψη

τεσσόρων σημείων και η εφαρμογή του φορτίου έγινε μέχρι να. αατoxήσo~ν τα

δοκίμια. Στο σχήμα 3.1 φαίνεται η ινοπλισμένη δοκος σε καμψη τεσσαρων

σημείων υπό ατατική φόρτιση ενώ έχει αστοχήσεl. Στο σχήμα 3.2 φαίνεται η
δοκός ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκόρσιο οπλισμό, σε
κόμψη τεσσόρων σημείων υπό ατατική φόρτιση ενώ έχει αατοχήσεl.
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Σχήμα 3.1: Ινοπλισμένη δοκός σε κόμψη τεσσάρων σημεΙων υπό στατική

φόρτιση ενώ έχει αστοχήσει [7]

Σχήμα 3.2: Δοκός ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκάροιο

οπλισμό, σε κάμψη τεσσάρων σημεΙων υπό στατική φόρτιση ενώ έχει

αστοχήσει [7]
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3.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΕ ΚΑΜΨΗ

Κατό την διόρκεια των τελευταίων ετών ατο Εργαατήριο Ανόλυσης και

Σχεδιασμού Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργήθηκαν από την Πολιτικό Μηχανικό και

υποψήφια Διδόκτορα του Πανεπιατημίου Θεσσαλίας κα Κ. Γεωργιόδη 
Στεφανίδη, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπίδη

Μυστακίδη, αριθμητικό μοντέλα για ινοπλισμένες δοκούς χωρίς συμβατικό

οπλισμό και για δοκούς ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκόρσιο

οπλισμό τα οποία αναλύθηκαν με πεπερασμένα ατοιχεία. Για τις δοκούς από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο υψηλής αντοχής και

προατέθηκαν ίνες από χόλυβα. Το ογκομετρικό ποαοατό των ινών ατο μίγμα

ήταν νι =0.8%. Οι ίνες από χόλυβα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν κυκλική

διατομή διαμέτρου d=0.4 mm. Οι κύριες διαατόσεις των ινών φαίνονται ατο

σχήμα 3.3. Πραγματοποιήθηκαν αρκετό αριθμητικό μοντέλα για την δοκό

ινοπλισμένου σκυροδέματος και κόποια παρουσιόζονται παρακότω.

20.'S

d=O..40mm
/ "-

~• IΒ

~

Cross section 232
28.04

Σχήμα 3.3: Διαατόσεις των ινών σπό χόλυβα (σε mm) [7]

3.3.1 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΔΟΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΥΠΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ)

Το φορτίο εφαρμόστηκε ατην δοκό με τον σχηματισμό μετσκινήσεων δ.

Η μετακίνηση εφαρμόατηκε σε μια σειρό σπό 200 βήματα. Η συνολική

μετακίνησηπου εφαρμόστηκεήταν 5 mm.
Στο σχήμα 3.4 γίνεται σύγκριση των καμπυλών φορτίου - μετακίνησης

που προέκυψαν από το αριθμητικό μοντέλο και τα αντίστοιχα πειραματικά

αποτελέσματα. Αρχικό ατα αποτελέσματα της αριθμητικής προσομοίωσης
εμφανίζεται ένα κατακόρυφο όλμα το οποίο σχετίζεται με την απώλεια της

εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος υψηλής αντοχής στην θέση της

πρώτης ρηγμότωσης. Τελικό περισσότερα κατακόρυφα όλματα εμφανίζονται
τα οποία σχετίζονται με την δημιουργία ρωγμών. Το αριθμητικό μοντέλο
φαίνεται να περιγρόφει αποτελεσματικό την συμπεριφορό της δοκού μετό την
πρώτη ξαφνική απώλεια της εφελκυατικής αντοχής του σκυροδέματος υψηλής

αντοχής.
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Σχήμα 3.4: Σύγκριαη των αποτελεαμάτων του αριθμητικού μοντέλου και του

πειραματικού μοντέλου της ινοπλιαμένης δοκού αε κάμψη τεσσάρων σημείων

υπό στατική φόρτιαη (7)

3_3.2 ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΔΟΚΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤιΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΤιΚΟ ΟΠΛΙΣΜΟ)

Η ινοπλιαμένη δοκός υποβλήθηκε αε ανακυκλιζόμενη φόρτιαη μιας

κατεύθυναης (φόρτιαη και αποφόρτιαη). Το ανακυκλιζόμενο φορτίο

εφαρμόατηκε με τον αχηματιαμό μετακινήαεων. αε απόσταση 20 cm
εκατέρωθεν του μέαου της διατομής.
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Σχήμα 3.5: Σύγκριαη των αριθμητικών και πειραματικών αποτελεαμάτων για

την ινοπλιαμένη δοκό αε κάμψη τεσσάρων αημείων υπό ανακυκλιζόμενη

φόρτιση μιας κατεύθυναης (7J
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Στο σχήμα 3.5 φαίνονται τα διαγράμματα του φορτίου, που εφαρμόστηκε

σαν μετακίνηση εμβόλου, προς τον χρόνο για το αριθμητικό μοντέλο και για το

πειραματικό μοντέλο. Αν και η δοκός δεν υποβάλλεται σε αρνητική κάμψη

παρατηρεlται ότι και στο πειραματικό μοντέλο και στο αριθμητικό μοντέλο

ατταιτούνται αρνητικές δυνάμεις για την επίτευξη της θέσης της μετακlνησης

«μηδέν., η οποία σχετlζεται με το κλείσιμο των κενών. Οι δύο καμπύλες είναι

πολύ κοντά.

3.3.3 ΔΟΚΟΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΜΕ ΔΙΑΜΗΚΗ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΟΠΛΙΣΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΥΠΟ ΣΤΑΤιΚΗ ΦΟΡΤιΣΗ

Ακόμη μια ομάδα δοκιμίων δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας

ινοπλισμένο σκυρόδεμα με συμβατικό διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό. Το

φορτίο εφαρμόστηκε με τον σχηματισμό μετακινήσεων, σε αττόσταση 20 cm
εκατέρωθεν του μέσου της διατομής. Η συνολική μετακίνηση ήταν 50 mm και

εφαρμόστηκε σε μια σειρά αττό 200 βήματα.
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Σχήμα 3.6: Σύγκριση των αττοτελεσμάτων του αριθμητικού μοντέλου και του

πειραματικού μοντέλου της δακού ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήK~και

εγκάρσιο οπλισμό, σε κάμψη τεσσάρων σημεlων υπό στατική φόρτιση

Στο σχήμα 3.6 γlνεται σύγκριση των καμπυλών φορτίου - μετακίνησης

που προέκυψαν αττό το αριθμητικό μοντέλο και τα αντίστοιχα πειραματικά

αποτελέσματα. Παρατηρείται ότι οι δύο καμπύλες είναι πολύ κοντά. Πολύ

νωρίς, εμφανίζεται στο διάγραμμα (σημεlο Α) ένα κατακόρυφο άλμα, το οποίο

αντιστοιχεί στην απώλεια της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος

υψηλής αντοχής και τότε εμφανίζεται η πρώτη ρωγμή. Το σημεlο Β αντιστοιχεί

στην διαρροή του οπλισμού αττό χάλυβα. Μετά αττό αυτό το σημείο οι ίνες

τείνουν να περιορίσουν την ανάπτυξη των ρωγμών και επομένως η συνολική

αντοχή της δοκού συνεχίζει να αυξάνεται ελαφρώς, μέχρι η δοκός να

αττοκτήσει την μέγιστη αντοχή της (σημείο C). Έπειτα οι ίνες αττό χάλυβα

αστοχούν και εξολκεύονται και αυτό αττεικονlζεται στο διάγραμμα με τον
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απότομο κατηφορικό κλάδο. Μετά την απώλεια της συνεισφοράς των ινών

από χάλυβα, το φορτΙο αναλαμβάνεται από τον διαμήκη οπλισμό. Τελικά ο

διαμήκης οπλισμός αστοχεί και επέρχεται η κατάρρευση της δοκού.

3.3.4 ΔΟΚΟΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΜΕ ΔΙΑΜΗΚΗ

ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΟΠΛΙΣΜΟ. ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗΦΟΡΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Στην δεύτερη ομάδα των δοκών ινοπλισμένουσκυροδέματος, το δοκίμιο

υποβλήθηκε σε κάμψη τεσσάρων σημεΙων υπό ανακυκλιζόμενηφόρτιση μιας

κατεύθυνσης (φόρτιση και αποφόρτιση). Στο σχήμα 3.7 φαΙνονται τα

διαγράμματα του φορτίου, που εφαρμόστηκε σαν μετακΙνηση εμβόλου, προς

τον χρόνο για το αριθμητικό μοντέλο και για το πειραματικό μοντέλο. Οι δύο

καμπύλες είναι πολύ κοντά.
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Σχήμα 3.7: Σύγκριση των αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων

για την δοκό ινοπλισμένου σκυροδέματος με διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό

σε κάμψη τεσσάρων σημείων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση μιας

Kατεύθυνσηςf7I

3.3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ

ΔΟΚΟΥ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Μετά από την σύγκριση για κάθε περΙπτωση που μελετήθηκε, φαίνεται

ότι οι καμπύλες ροπών - καμπυλοτήτων που προέκυψαν από τα αριθμητικά

και τα πειραματικά μοντέλα εΙναι σε πολύ καλή συμφωνΙα. Επομένως

προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα από την Πολιτικό Μηχανικό

και υποψήφια Διδάκτορα του ΠανεπιστημΙου ΘεσσαλΙας κα Κ. Γεωργιάδη 
Στεφανίδη, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπίδη

ΜυστακΙδη, μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων, προσομοιώνουν σωστά το

μηχανισμό αστοχΙας των δοκών από ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον
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μπορούν να προβλέπουν την τιμή του φορτίου αστοχίας η οποία είναι πολύ

κοντά στην τιμή του φορτίου αστοχίας που μετράται κατά την διάρκεια της

πειραματικής διαδικασίας. Επίσης στην περίmωση των ινοπλισμένων δοκών.

τα αριθμητικά μοντέλα μπορούν να προβλέψουν την συμπεριφορά των δοκών

μετά από την εξάντληση της συνεισφοράς των ινών.

Επιπλέον τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα πειροματικά και τα

αριθμητικά μοντέλα αποδεικνύουν ότι σε ινοπλισμένες δοκούς (FRC 
ορθογωνική διατομή από ινοπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς συμβατικό οπλισμό)

η αστοχία επέρχεται χωρίς ορατές προειδοποιήσεις. Όμως η συμπεριφορά

της δοκού από ινοπλισμένο σκυρόδεμα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι

ψαθυρή σε όρους συνηθισμένης δομικής ανάλυσης. Ακόμη αποδεικνύεται

(βλέπε σχήμα 3.8) ότι με την προσθήκη διαμήκους οπλισμού (FRRC 
ορθογωνική διατομή από ινοπλισμένο σκυρόδεμα με συμβατικό οπλισμό)

βελτιώνεται σημαντικά η ικανότητα παραμόρφωσης και αυξάνεται η

απορρόφηση ενέργειας. Είναι εμφανές ότι υπό αυτούς τους όρους η

συνεισφορά του διαμήκους οπλισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από

την προσθήκη των ινών από χάλυβα στο μίγμα του σκυροδέματος.
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Σχήμα 3.8: Καμπύλες μέγιστης ροπής - μετακίνησης που προκύπτουν από τα

αριθμητικά μοντέλα για τις δοκούς από ινοπλισμένο σκυρόδεμα [7]

3.4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ

ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ

Η βάση δεδομένων των αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων

χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσης Διπλωματικής εργασίας με
στόχο την δημιουργία προσομοιώσεων διατομών από ινoπλιι;rμένo
σκυρόδεμα και προσομοιώσεων διατομών από συμβατικό σκυροδεμα
ενισχυμένων με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμέν? σκυρόδεμα..οι
οποίες καταπονήθηκαν σε κάμψη. Οι προσομοιωσεις διατομων
δημιουργήθηκαν με σκοπό την δυνατότητα εφαρμογής των ιδιοτήτων του
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ινοπλισμένου σκυροδέματος σε ραβδωτά στοιχεία και την δυνατότητα

επίλυσης του φορέα με χρήση aπλών προγραμμάτων ηλεκτρονικού

υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται αριθμητική ανάλυση με πεπερασμένα

στοιχεία. Για τις αναλύσεις των προσομοιώσεων των διατομών οι οποίες

μελετήθηκαν, έγινε η παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το

θεώρημα Bemoullί. Σύμφωνα με το θεώρημα Bernoulli κάθε διατομή επίπεδη

και κάθετη στον άξονα της δοκού πριν την παραμόρφωση, παραμένει

επίπεδη και κάθετη και μετά από αυτήν.

Για την διαπίστωση της αξιοπιστίας των προσομοιώσεων των διατομών

έγινε σύγκριση των διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψαν

από τις προσομοιώσεις της διατομής που αναλύθηκαν με την παραδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα Bernoulli και του

διαγράμματος ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψε από το αντίστοιχο

αριθμητικό μοντέλο.

3.4.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΦΥλ/ΟΥ ΧΑΛΥΒΑ

Η διατομή ήταν ορθογωνική με πλάτος b = 0.15m και ύψος

h = 0.20m . Ο οπλισμός της διατομής ήταν τρεις ράβδοι διαμέτρου Ι Omm
(3010) στην άνω παρειά και τρεις ράβδοι διαμέτρου Ι Omm (301 ο) στην

κάτω παρειά.

Η πρώτη προσομοίωση της διστομής (σχήμα 3.9), η οποία αναλύθηκε

με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα

Bernoulli, ήταν η διατομή η οποία aποτελούταν από ένα ισχυρό σκυρόδεμα

και οι ίνες από χάλυβα προσομοιώθηκαν μέσω ενός ομογενούς φύλλου aπό

χάλυβα ισοδύναμο με τις ίνες. Το πλάτος του ομογενούς φύλλου aπό χάλυβα

που αντιπροσώπευε τις ίνες ήταν σταθερό και ίσο με Ιf' Η τιμή Ιf

υπολογίστηκε aπό την σχέση: Ιf = tC χ αf χ νf

όπου Ιc είναι το πλάτος της διατομής σκυροδέματος, '''ι είναι το ογκομετρικό

ποσοστό των ινών από χάλυβα στο μίγμα και αf είναι ένας συντελεστής ο

οποίος λαμβάνει υπόψη τον τρισδιάστατο προσανατολισμό των ινών. Η

διατομή από σκυρόδεμα είχε πλάτος tC = 15cm, το ογκομετρικό ποσοστό

των ινών aπό χάλυβα ήταν νf = 0.8% και ο συντελεστής

προσανατολισμού λήφθηκε ίσος με αf = 0.50. Επομένως το πλάτος του

ομογενούςφύλλου από χάλυβα που αντιπροσώπευετις ίνες ήταν σταθερό και

ίσομε ΙΙ =150mmxO.008xO.50=>t j =0.6mm
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Σχήμα 3.9: Πρώτη προσομοlωση της διατομής δοκού με προσομοίωση των

ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα.

Το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος λήφθηκε ίσο με 35.5 GPa και

το μέτρο διάτμησης ίσο με 15.17 GPa. Η θλιmική αντοχή του σκυροδέματος

λήφθηκε lση με 80 MPa και η εφελκυστική αντοχή ίση με 8 MPa. Η

εφελκυστική αντοχή μετρήθηκε πειραματικά υπό την επίβλεψη του Καθηγητή

κ. Φίλιππου Περδικάρη στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών του

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με

τυποποιημένα πρισματικά δοκίμια διαστάσεων 4χ4χ16 cm τα οποία

υποβλήθηκαν σε κάμψη τεσσάρων σημείων.

Το μέτρο ελαστικότητας των ινών από χάλυβα λήφθηκε ίσο με 210 GPa
και το μέτρο διάτμησης ίσο με 80.77 GPa. Οι ίνες από χάλυβα είχαν όριο

διαρροής lσο με 1000 MPa και παραμόρφωση θραύσης lση με 20%0.
Το μέτρο ελαστικότητας των ράβδων οπλισμού από χάλυβα λήφθηκε ίσο

με 210 GPa και το μέτρο διάτμησης lσο με 76.92 GPa. Οι ράβδοι οπλισμού

από χάλυβα είχαν όριο διαρροής ίσο με 550 MPa, παραμόρφωση θραύσης

ίση με 200%0 και τάση θραύσης 660 MPa. Για τον οπλισμό το διάγραμμα

τάσεων - παραμορφώσεων θεωρήθηκε διγραμμικό, δηλαδή μετά από την

διαρροή του χάλυβα ακολουθεί ένας ανηφορικός κλάδος (σχήμα 3.10).

ο (MPa)

660
550

262 200 ε%ο

Σχήμα 3.10: Σχέση τάσεων - παραμορφώσεων για τον οπλισμό από χάλυβα.

Οι παράμετροι ανάλυσης για να σχεδιαστεί το διάγραμμα ροπών 
καμπυλοτήτων και για έλεγχο σε οριακή κατάσταση αστοχίας ήταν οι εξής

Ο συντελεστής ασφάλειας για το σκυρόδεμα λήφθηκε ίσος με 1.00 και

στο παραβολικό διάγραμμα του σκυροδέματος έγινε εφαρμογή συντελεστή
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μείωσης α = 1.00, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη μείωση της θλιmικής αντοχής

που οφείλεται στην μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη δράση των φορτίων.

Ο συντελεστής ασφάλειας για τον χόλυβα του οπλισμού λήφθηκε ίσος με 1.00
και για τον δομικό χάλυβα ίσος με 1.00.

Για την περίπτωση της κάμψης της διατομής, καθαρής κάμψης ή με

αξονική δύναμη, δηλαδή για τριγωνικό διάγραμμα παραμορφώσεων η μέγιστη

θλιπτική παραμόρφωαη του σκυραδέματος θεωρήθηκε ίση με 10%0. Η μέγιστη

εφελκυστική παραμόρφωση του οπλισμού για την περίmωση της κάμψης της

διατομής δηλαδή για τριγωνικό διάγραμμα παραμορφώσεων θεωρήθηκε ίση

με 40%0.
Κατά τον υπολογισμό της αντοχής σε θλίψη της διατομής

χρησιμαποιήθηκε για το σκυρόδεμα παραβολικό - ορθαγωνικό διάγραμμα

τάσεων - παραμορφώσεων του σχήματος 3.11. Για τον υπολαγισμό της

αντοχής σε εφελκυαμό για το σκυρόδεμα θεωρήθηκε ότι η εφελKUΣΤΙKή

ανταχή του σκυραδέματος ήταν ίση με μηδέν. Με την τελευταία παραδοχή

αγνοήθηκε η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, η οποία ήταν 8 MPa,
επειδή εξαντλείται νωρίς και χάνεται Απομένει η εφελκυστική αντοχή του

φύλλου από χάλυβα. Το διάγραμμα ραπών-καμπυλοτήτων παυ προέκυψε

από την ανάλυαη φαίνεται στα αχήμα 3.12.
σ

Ε

Σχήμα 3.11: Παραβολικό - ορθαγωνικό διάγραμμα τάσεων

παραμορφώσεων του σκυροδέματος σε θλίψη.

Διάγραμμα Ροπών-Καμπυλοτήτων Πρoσoμolωσης

Δκπομής μι: Ομογενές Φ ύΑλο από χάλυβα χωρίς εφελKυσnKή αντοχή

σκυρoδtματoς
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Σχήμα 3.12: Διάγραμμα ρoπών-K~μπυλoτήτω~ της πρώτης πρ,,?oμ~ίωσης
της διατομής δοκού με προσομοιωση των ινων μέσω αμογενους φυλλου

χόλυβα αγνοώντας την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος.
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Η πραγματική συμπεριφορά του σκυροδέματος όμως είναι η εξόντληση

και απομείωση της εφελκυστικής αντοχής του μετά aπό την υπέρβαση της

εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος. Προγματοποιήθηκε ακόμη μια

επίλυση της πρώτης προσομοίωσης της διατομής δοκού με προσομοίωση

των ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα και κατά τον υπολογισμό της

αντοχής σε θλίψη της διατομής χρησιμοποιήθηκε για το σκυρόδεμα

παραβολικό - ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων και για τον

υπολογισμό της αντοχής σε εφελκυσμό για το σκυρόδεμα θεωρήθηκε ότι η

εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος απομειώθηκε μετά από την υπέρβαση

της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος (σχήμα 3.13). Αυτή η

πραγματική συμπεριφορά του σκυροδέματος aπεικονίστηκε στο διάγραμμα

ροπών-καμπυλοτήτων με ένα άλμα. Το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων

που προέκυψε aπό την ανάλυση με την παραδοχή εmπεδότητας των

διατομών σύμφωνα με το θεώρημα Bemoulli φαίνεται στο σχήμα 3.14.
σ

f",

ε

f••
Σχήμα 3.13: Παραβολικό - ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων

παραμορφώσεων του σκυροδέματος σε θλίψη και aπομείωση της

εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος.
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Σχήμα 3.14: Διάγραμμα ρoπών-K~μπυλoτήτω~ της πρώτης ΠPD?ομ?ίωσης
της διατομής δοκού με προσομOlωση των ινων μέσω ομογενους φυλλου
χάλυβα με aπoμείωση της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος.
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3.4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πραγματοποιήθηκε μια ακόμη προσομοίωση της διατομής δοκού

ισοδύναμου σκυροδέματος που συμπεριλαμβόνει τις ιδιότητες και την

συνεισφορά των ινών. Ο συνυπολογισμός της συνεισφοράς των ινών έγινε

μέσω τροπαποίησης των ιδιοτήτων του σκυροδέματος. Οι διαστάσεις και οι

απλισμαί της διατομής ήταν ίδιες με τις διαστάσεις και τους οπλισμούς της

πρώτης προσομοίωσηςτης διατομής δοκού με προσαμοίωση των ινών μέσω

ομογενούς φύλλου χάλυβα (βλέπε παράγραφο 3.4.1).
Η δεύτερη προσομοίωση της διατομής δοκού ήταν η διατομή η οποία

aπoτελoύταν από ένα σκυρόδεμα ισοδύναμο που συμπεριλάμβανε τις

ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών (Σχήμα 3.15). Δηλαδή θεωρήθηκε ότι

οι ίνες από χάλυβα ήταν ενσωματωμένες στο σκυράδεμα. Η δεύτερη

προσομοίωση της διατομής η οποία αναλύθηκε με την παραδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BemouIIi ήταν

ισαδύναμη σε ιδιότητες με την πρώτη προσαμοίωση της διατομής.

-. ..'.- .

•
~.,..'..~
• •

Σχήμα 3.15: Δεύτερη προσομοίωση της διατομής δοκού ισοδύναμου

σκυροδέματος που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των

ινών.

Οι ίνες από χάλυβα είχαν κάποια συμμετοχή στην δυσκαμψία της

διατομής. Το ισοδύναμο σκυράδεμα της δεύτερης προσομοίωσης της

διατομής είχε ισοδύναμη δυσκαμψία με τη συνολική δυσκομψία του
σκυροδέματος υψηλής αντοχής και του ομαγενούς φύλλου aπό χάλυβα της
πρώτης προσομοίωσης της διατομής. Υπαλογίστηκε το αυξημένο μέτρο
ελαστικότητας του ισοδύναμου σκυροδέματος. της δεύτερη~ πρoσoμoί~ης
της διατομής προκειμένου οι διατομές των δυο προσομαιωσεων να εχουν

τελικά ισοδύναμη δυσκαμψία.

Επομένως

E,aoδJ,aoδ = EcJc + EsJs
όπου

Ε,σοδ το μέτρο ελαστικότητας του ισοδύναμου σκυροδέματος της δεύτερης

προσομοίωσης της διατομής ισοδύναμου σκυροδέματος.
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J,ooδ η ροπή αδράνειας της διατομής από ιαοδύναμο ακυΡόδεμα της
δεύτερης προαομοlωαης της διατομής ιαοδύναμου ακυροδέματος.

Ec το μέτρο ελαατικότητας του ακυροδέματος της πρώτης προαομοίωσης
της διατομής, με προαομοlωαη των ινών μέαω ομογενούς φύλλου χάλυβα.

Jc η ροπή αδράνειας της διατομής από ακυρόδεμα της πρώτης
προαομοlωαης, με προαομοίωαη των ινών μέαω ομογενούς φύλλου χάλυβα.

Ε, το μέτρο ελαατικότητας του χάλυβα του ομογενούς φύλλου της πρώτης
προαομοlωαης της διατομής, με προαομοlωαη των ινών μέαω ομογενούς

φύλλου χάλυβα.

J s η ροπή αδράνειας της διατομής του ομογενούς φύλλου χάλυβα της
πρώτης προαομοlωσης της διατομής, με προαομοίωαη των ινών μέαω

ομογενούς φύλλου χάλυβα.

Ε *0.15*0.203 :35.50*0.15*0.203 +210*0.0006*0.203 ::::>
,σ08 12 12 12

Ε,σοδ * 0.000 1= 35.50 *0.000 1+ 210 * 0.0000004 =>

Ε,σοδ = (0.00355 + 0.000084)/ 0.000 Ι::::> Ε,σοδ = 36.34 ΚΝ / mm2

Το ιαοδύναμο ακυρόδεμα της δεύτερης προαομοίωαης της διατομής

ιαοδύναμου ακυροδέματος, εlχε εφελκυατική αντοχή ιαοδύναμη με την

εφελκυατική αντοχή του ομογενούς φύλλου από χάλυβα της πρώτης

προαομοlωαης της διατομής με προαομοίωαη των ινών μέαω ομογενούς

φύλλου χάλυβα. Η εφελκυατική αντοχή του ακυροδέματος της πρώτης

προαομοlωαης της διατομής με προαομοlωαη των ινών μέαω ομογενούς

φύλλου χάλυβα, δεν λήφθηκε υπόψη επειδή εξαντλεlται νωρlς και χάνεται

(βλέπε παράγραφο 3.4.1). Το ομογενές φύλλο από χάλυβα, το οποlο ήταν

αντlατοιχο με τις lνες από χάλυβα, είχε εφελκυατική αντοχή lαη με 1000 MPa.
Όπως υπολογlατηκε παραπάνω το πλάτος των ινών ατην διατομή ήταν

αταθερό και ίαο με t f = 0.6mm. Η εφελκυατική αντοχή του φύλλου από

χάλυβα ανήχθηκε ατο πλάτος της διατομής από ακυρόδεμα, το οποlο ήταν

b = 0.15m . Επομένως η εφελκυατική αντοχή του ιαοδύναμου

ακυροδέματος ήταν:

n nnnh
.. , οδ =IΟΟΟΜΡα* -.---- => !"m,ooδ =4ΜΡα

J,m.,o 0.15'

Το μέτρο ελαατικότηταςτου ιαοδύναμου ακυροδέματοςλήφθηκε lao με

36.34 GPa, όπως υπολογlατηκε παραπάνω, και το μέτρο διάτμηαης lao με

15.51 GPa. Η θλιmική αντοχή του ακυροδέματος λήφθηκε lαη με 80 MPa και
η εφελκυατική αντοχή lαη με 4 MPa, όπως υπολογlατηκε παραπάν~.

Οι ιδιότητες των ράβδων οπλιαμού από χάλυβα λήφθηκαν ιδιες με τις

ιδιότητες των ράβδων οπλιαμού από χάλυβα της πρώτης προαομοlωαης της

διατομής με προαομοlωαη των ινών μέαω ομογενούς φύλλου χάλυβα (βλέπε

παράγραφο 3.4.1).
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Οι παράμετροι ανάλυαης για να σχεδιαστεί το διάγραμμα ροπών 
καμπυλοτήτων και για έλεγχο σε οριακή κατόσταση αστοχίας ήταν ίδιες με τις

παραμέτρους ανάλυσης της πρώτης προσομοίωσης της διατομής δοκού με

προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα (βλέπε παράγραφο

3.4.1). Η μοναδική διαφορά που υπήρχε ήταν ότι κατό τον υπολογισμό της

αντοχής σε θλίψη της δεύτερης προσομοίωσης της διατομής ισοδύναμου

σκυροδέματος, χρησιμοποιήθηκε για το σκυρόδεμα παραβολικό 
ορθογωνικό διόγραμμα τόσεων - παραμορφώσεων και για τον υπολογισμό

της αντοχής σε εφελκυσμό για το σκυρόδεμα θεωρήθηκε ότι η εφελκυστική

αντοχή του σκυροδέματος διατηρούταν (σχήμα 3.16). Με την τελευταία

παραδοχή θεωρήθηκε ότι το υλικό ήταν ομογενές και ότι διατηρούσε την

εφελκυστική του αντοχή. Το διόγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψε

από την ανάλυση με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με

το θεώρημα BemouIIi φαίνεται στο σχήμα 3.17.
σ

f...

ε

Σχήμα 3.16: Παραβολικό - ορθογωνικό διόγραμμα τόσεων

παραμορφώσεων του σκυροδέματος σε θλίψη και εφελκυστική αντοχή του

σκυροδέματος η οποία διατηρείται

Δtάyραμμα Pσπών-ΚαΜΠUλOΊήτωY Πρoooμokι.tσης

Διατομής από Ισοδύναμο σκυρόδεμα
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Σχήμα 3.17· Διόγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της δεύτερης προσομοίωσης
της διατομής από ισοδύναμο σκυρόδεμα.
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3.4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ

ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑBERNOULLI

Με σκοπό να γίνει σύγκριση των δύο παραπάνω προσομοιώσεων της

διατομής της δοκού ινοπλισμένου σκυροδέματος που αναλύθηκαν με την

παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα ΒθΓηουΙlί

τοποθετήθηκαν όλες οι καμπύλες ροπών-καμπυλοτήτων σε ένα διάγραμμα

(Σχήμα 3.18). Δηλαδή το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της πρώτης

προσομοΙωσης της διατομής με προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς

φύλλου χάλυβα αγνοώντας την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, το

διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της πρώτης προσομοίωσης της διατομής

με προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα με απομείωση

της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος και το διάγραμμα ροπών

καμπυλοτήτων της δεύτερης προσομοΙωσης της διατομής δοκού ισοδύναμου

σκυροδέματος που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των

ινών.

Για το τελικό διαγράμμα ροπών-καμπυλοτήτων της διατομής από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί μια διγραμμική προσέγγιση. Για

σχεδιασμό σε οριακή κατάσταση αστοχΙας ενδιαφέρει τον μελετητή η ροπή

αστοχίας, δηλαδή η ροπή που αντιστοιχεί στο φορτίο αστοχίας (uttimate
Ioad). ΕΙναι προφανές στο σχήμα 3.18 ότι ως προς την ροπή αστοχΙας δεν

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καμπυλών ροπών-καμπυλοτήτων οι οποίες

αντιστοιχούν στις προσομοιώσεις της διατομής που αναλύθηκαν με την

παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα ΒθΓηουΙΙί.

Επομένως οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω προσομοιώσεις και να

χρησιμοποιηθεί εΙναι σωστή για σχεδιασμό σε οριακή κατάσταση αστοχίας.
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Σχήμα 3.18: Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων των δύο πρoσoμoιώσε~ν

της διατομής που αναλύθηκαν με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομων
σύμφωνα με το θεώρημα ΒθΓηουΙΙι.
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3.4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ,

ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ

ΑΝΑΛΥΘΗΚΕΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στα πλαίαια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής αναλύθηκε με

πεπερασμένα στοιχεία, από την Πολιτικό Μηχανικό και υποψήφια Διδάκτορα

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Κ. Γεωργιόδη - Στεφανίδη, υπό την

επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπίδη Μυστακίδη, η ορθογωνική

διατομή από ινοπλισμένο σκυρόδεμα με συμβατικό οπλισμό και υποβλήθηκε

σε κόμψη τεσσόρων σημείων. Το φορτίο εφαρμόστηκε με τον σχηματισμό

μετακινήσεων, σε απόσταση 19 cm εκατέρωθεν του μέσου της διατομής. Στο

πρόγραμμα των πεπερασμένων στοιχείων μετρήθηκαν οι μετατοπίσεις στο

κέντρο της δοκού και κότω από τα σημεία επιβολής των φορτίων για τον

όξονα στο μέσον της διατομής της δοκού. Επομένως για όλα τα βήματα

επιβολής του φορτίου ήταν γνωστές οι συντεταγμένες των τριών σημείων

δηλαδή στο κέντρο της δοκού και κότω από τα σημεία επιβολής των φορτίων,

για τον όξονα στο μέσον της διατομής της δοκού. Άρα ήταν εύκολο να

υπολογιστεί η καμπυλότητα της δοκού που μεταβαλλόταν για αυξανόμενο

επιβαλλόμενο φορτίο και την αντίστοιχη ροπή.

Η δοκός καταπονείται σε κόμψη και παραμορφώνεται με σταθερή

καμπυλότητα στο τμήμα μεταξύ των επιβαλλόμενων φορτίων, στον όξονα στο

μέσον της διατομής της δοκού. Για τον υπολογισμό της ακτίνας καμπυλότητας

της δοκού υπολογίστηκε η ακτίνα του κύκλου ο οποίος διέρχεται από το

κέντρο της δοκού και κότω από τα σημεία επιβολής των φορτίων. Η εξίσωση

του κύκλου με κέντρο Κ(Χο,Υο) και ακτίνα Ρ είναι:

(χ-χο )2 +(Υ_ Υο)2 = ρ2

Μετό από την εκτέλεση των πρόξεων γρόφεται:

2 2 2 2 2 Ο
Χ + Υ -2χοχ- 2ΥοΥ+Χο + y~ - ρ =

δηλαδή παίρνει την μορφή:

χ2 + Υ2 + Αχ + ΒΥ +Γ = Ο
2 2 2

όπου Α = -2χο ' Β = -2Υο και Γ = χο + Υο - Ρ

Για να διέρχεται ο κύκλος από τα τρία γνωστό σημεία με συντεταγμένες

(Χ],Υι) , (Χ2 ,Υ2) και (Χ3 ,Υ3) ' πρέπει οι συντεταγμένες τους να

επαληθεύουν την παραπόνω εξίσωση. Δηλαδή:

( ., 2 \
Αχ] + ΒΥ] + Γ = -(Χι· + Υι )

ΑΧ2 + ΒΥ2 + Γ = -(xi + y~)

ΑΧ3 +ΒΥ3 +Γ = -(xi + yi))
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Επιλύοντας το παραπόνω σύστημα των τριών εξισώσεων με τους τρεΙς

αγνώστους προκύmουν τα Α, Β, Γ και επομένως γίνεται γνωστό το κέντρο

του κύκλου Κ και η ακτίνα του κύκλου ρ.

Η ακτΙνα του κύκλου αντιπροσωπεύει την ακτΙνα καμπυλότητας R της

δοκού. Η καμπυλότητα της δοκού k ισούται με το αντίστροφο της ακτΙνας

καμπυλότητας:

k=~
R

Η ακτίνα καμπυλότητας της δοκού, ελαττώνεται καθώς αυξόνεται το

επιβαλλόμενο φορτίο και η αντΙστοιχη ροπή. Συνεπώς η καμπυλότητα της

δοκού αυξόνεται καθώς αυξόνεται το επιβαλλόμενο φορτίο και η αντίστοιχη

ροπή.

Δημιουργήθηκε το διόγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της διατομής από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα, για τον όξονα στο μέσον της διατομής της δοκού

από το αριθμητικό μοντέλο που αναλύθηκε με πεπερασμένα στοιχεία (Σχήμα

3.19). Προκειμένου να γΙνει σύγκριση του διαγρόμματος ροπών

καμπυλοτήτων της διατομής από το αριθμητικό μοντέλο και των

διαγραμμότων ροπών-καμπυλοτήτων της διατομής από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις της διατομής που

αναλύθηκαν με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το

θεώρημα BernouIIi, τοποθετήθηκαν όλες τις καμπύλες ροπών-καμπυλοτήτων

σε ένα διόγραμμα (Σχήμα 3.20). Είναι εμφανές στο διόγραμμα του σχήματος

3.20 ότι τα διαγρόμματα ροπών - καμπυλοτήτων που προέκυψαν από τις

προσομοιώσεις της διατομής που αναλύθηκαν με την παραδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BernouIIi είναι σε πολύ

καλή συμφωνΙα με το διόγραμμα ροπών - καμπυλοτήτων που προέκυψε από

το αριθμητικό μοντέλο που αναλύθηκε με πεπερασμένα στοιχεία.

Το συμπέρασμα που προκύmει είναι ότι είναι δυνατό να συνυπολογιστεί

η συνεισφορό των ινών από χόλυβα του ινοπλισμένου σκυροδέματος στην

κόμψη του δομικού στοιχείου. Έτσι είναι εφικτό να προσδιοριστούν τα

διαγρόμματα ροπών - καμπυλοτήτων και οι αντοχές των διατομών, με τις

προσομοιώσεις των διατομών και την ανόλυσή τους με την παραδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BernouIIi. Η αξιοπιστία

των προσομοιώσεων των διατομών διαπιστώνεται από την πολύ καλή

συμφωνΙα των διαγραμμότων ροπών - καμπυλοτήτων.
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Σχήμα 3.19: Διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της διατομής από το

αριθμητικό μοντέλο που αναλύθηκε με πεπερασμένα στοιχεία.
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3.4.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ

ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Με σκοπό νσ γίνει σύγκριση των δύο πσραπάνω προσομοιώσεων της

διατομής της δοκού lνοπλισμένου σκυροδέματος που αναλύθηκαν με την

παραδοχή εmπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BernouIli.
πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε οριακή κατάσταση αστοχίας. Αρχικά οι

διατομές υποβλήθηκαν σε μικρές τιμές ροπής και έπειτα στην ροπή διαρροής.

3.4.5.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΟΠΗΣ

Η πρώτη προσομοίωση της διατομής που αναλύθηκε με την παροδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BemouIli ήταν η

διατομή που αποτελούταν από ένα ισχυρό σκυρόδεμα και οι ίνες από χάλυβα

οι οποίες προσομοιώθηκαν μέσω ενός ομογενούς φύλλου από χάλυβα

ισοδύναμο με τις lνες. Η διατομή υποβλήθηκε σε κάμψη με μικρή τιμή ροπής

και το διάγραμμα των τάσεων ήταν μη συμμετρικό και παρουσίαζε ένα μη

ομογενές υλικό (σχήμα 3.21). Για την ανάλυση αγνοήθηκε η εφελκυστlκή

αντοχή του σκυροδέματος, η οποlα ήταν 8 MPa, επειδή εξαντλείται νωρίς και

χάνεται. Απομένει η εφελκυστική αντοχή του ομογενούς φύλλου από χάλυβα.

Η δεύτερη προσομοίωση της διατομής που αναλύθηκε με την παροδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BemouIli ήταν η

διατομή δοκού που αποτελούταν από ένα σκυρόδεμα ισοδύναμο που

συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών. Η διατομή

υποβλήθηκε σε κάμψη με μικρή τιμή ροπής και το διάγρομμα των τάσεων

ήταν συμμετρικό και παρουσlαζε ένα ομογενές υλικό (σχήμα 3.22).
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Σχήμα 3.21: Διαγράμματα παραμορφώσεων και τά.σεων της πρ~τη~
προσομοίωσης της διατομής, με προσομοίωση των ινων ~ε ομογενες φυλλο
χάλυβα, αγνοώντας την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος για μικρές

ροπές.
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Σχήμα 3.22: Διαγράμματα παραμορφώσεων και τάσεων της δεύτερης

προσομοίωσης της διατομής, aπό ισοδύναμο σκυρόδεμα που

συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών, για μικρές ροπές.

3.4.5.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Για την περίπτωση που η πρώτη προσομοίωση της διατομής που

αναλύθηκε με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το

θεώρημα ΒθΓπουΙΙί υποβλήθηκε σε κάμψη με τιμή ροπής ίση με την ροπή

διαρροής το διάγραμμα των τάσεων οτην εφελκυόμενη ζώνη ήταν τριγωνικό

(Σχήμα 3.23). Για την ανάλυση αγνοήθηκε η εφελκυοτική αντοχή του

σκυροδέματος. Για τιμή ροπής 23 KNm η οποία αντιοτοιχεί οτην ροπή

διαρροής της διατομής δοκού με ομογενές φύλλο από χάλυβα (βλέπε οχήμα

3.12) η κάτω ακραία ίνα είχε τάση 632 MPa. Επομένως δεν είχαν διαρρεύσει

οι ίνες των οποίων η εφελκυοτική αντοχή είναι 1000 MPa. Στο τριγωνικό

διάγραμμα των τάσεων οτην εφελκυόμενη ζώνη οι τάσεις των ινών είναι

ανάλογες της απόστασής τους από τον ουδέτερο άξονα.,
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Σχήμα 3.23: Διαγραμματα παραμορφωσεων ΚΟΙ τασεων της πρωτης

προσομοίωσης της διατομής, με προσομοίωση των ινών με ομογενές φύλλ~

χάλυβα, αγνοώντας την εφελκυοτική αντοχή του σκυροδέματος για την ροπη

διαρροής.
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Για την περίmωση που η δεύτερη προσομοlωση της διατομής που

αναλύθηκε με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το

θεώρημα BernouIl1 υποβλήθηκε σε κάμψη με τιμή ροπής ίση με την ροπή

διαρροής το διάγραμμα των τάσεων στην εφελκυόμενη ζώνη είναι ορθογωνlκό

(Σχήμα 3.24). Η ορθογωνική μορφή του διαγράμματος παρουσιαζόταν λόγω

της εφελκυστικής αντοχής του ισοδύναμου σκυροδέματος, η οποία ήταν 4
MPa.
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Σχήμα 3.24: Διαγράμματα παραμορφώσεων και τάσεων της δεύτερης

προσομοlωσης της διατομής, από ισοδύναμο σκυρόδεμα που

συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών, για την ροπή

διαρροής.

3.5 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔVΑ Μικρογ ΠΑΧΟΥΣ

ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Δημιουργήθηκαν προσομοιώσεις διατομών από συμβατικό σκυρόδεμα

ενισχυμένων με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, οι

οποίες καταπονήθηκαν σε κάμψη. Για τις αναλύσεις των προσομοιώσεων των

διατομών οι οποlες μελετήθηκαν, έγινε η παραδοχή επιπεδότητας των

διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BemouIII.
Οι προσομοιώσεις των διατομών από συμβατικό σκυρόδεμα

ενισχυμένων με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλlσμένο σκυρόδεμα

πραγματοποιήθηκαν με στόχο να συνυπολογιστεί η συνεισφορά των ινών

από χάλυβα του ινοπλισμένου σκυροδέματος στην κάμψη του δομικού

στοιχείου έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα διαγράμματα ροπών 
καμπυλοτήτων και οι αντοχές των ενισχυμένων διατομών με μανδύες

lνοπλισμένου σκυροδέματος.
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3.5.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Δοκογ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤιΚΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ Μικρογ ΠΑΧΟΥΣ

ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ

ΙΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ φγλ/ογ ΧΑΛΥΒΑ

Η διατομή από αυμβατικό ακυρόδεμα ήταν ορθογωνική με πλάτος

b = O.15m και ύψος h = O.20m . Ο μανδύας από ινοπλιαμένο ακυρόδεμα

είχε πάχος 3.5cm. Ο οπλισμός της διατομής ήταν τρεις ράβδοι διαμέτρου

10mm (301 ο) στην άνω πσρειά και τρεις ράβδοι διαμέτρου 10mm
(301 ο) στην κάτω παρειά. Ο οπλισμός του μανδύα ήταν δύο ράβδοι

δισμέτρου IOmm (2010) στην άνω παρειά και δύο ράβδοι δισμέτρου

10mm (201 ο) στην κάτω παρειά.
Η πρώτη προσομοίωσητης ενισχυμένηςδιστομής (σχήμα 3.25). η οποίσ

αναλύθηκε με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το

θεώρημα ΒθΓποullί. ήταν η διατομή δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα

ενισχυμένης με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Ο

μανδύας από ινοπλισμένο σκυρόδεμα προσομοιώθηκε με ένα ισχυρό

σκυρόδεμα και οι ίνες από χάλυβα προσομοιώθηκαν μέσω ενός ομογενούς

φύλλου από χάλυβα ισοδύναμο με τις ίνες. Όπως υπολογίστηκε παραπάνω

(βλέπε παράγραφο 3.4.1) το πλάτος των ινών στην διατομή ήταν σταθερό και

ίσο με t f =O.6mm.
Οι ιδιότητες του σκυροδέματος του μανδύα. των ινών από χάλυβα του

μανδύα και των ράβδων οπλισμού από χάλυβα, λήφθηκαν ίδιες με τις

ιδιότητες των αντίστοιχων υλικών της προσομοίωσηςτης διατομής δοκού με

προσομοίωσητων ινών μέσω ομογενούςφύλλου χάλυβα (βλέπε παράγραφο

3.4.1).
Η κατηγορία σκυροδέματος της δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ήταν

C20125.

-.._...
Ι Ι

Σχήμα 3.25: Πρώτη προσομοίωση της διατομής δοκού από συμβατικό
σκυρόδεμα ενισχυμένης με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα, με προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα.
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Οι παρόμετροι ανάλυσης για να σχεδιαστεl το διάγραμμα ροπών 
καμπυλοτήτων και για έλεγχο σε οριακή κατάσταση αστοχίας ήταν lδιες με τις

παραμέτρους ανάλυσης της προσομοlωσης της διατομής δοκού με

προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα (βλέπε παράγραφο

3.4.1). Πραγματοποιήθηκαν δύο επιλύσεις. Στην πρώτη επίλυση θεωρήθηκε

ότι η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος ήταν ίση με μηδέν. Με την

τελευταία παραδοχή αγνοήθηκε η εφελκυστική αντοχή του ινοπλισμένου

σκυροδέματος του μανδύα, η οποία ήταν 8 MPa, επειδή εξαντλείται νωρίς και

χάνεται. Απομένει η εφελκυστική αντοχή του φύλλου από χάλυβα. Το

διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψε από την ανάλυση φαίνεται

στο σχήμα 3.26.
Στην δεύτερη επίλυση θεωρήθηκε ότι η εφελκυστική αντοχή του

σκυροδέματος απομειώθηκε μετά από την υπέρβαση της εφελκυστικής

αντοχής του σκυραδέματος. Αυτή η πραγματική συμπεριφορά του

σκυροδέματος απεικονlστηκε στο διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων με ένα

άλμα. Το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψε από την ανάλυση

με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα

BernouIIi φαίνεται στο σχήμα 3.27.

Διάγραμμα Ροπών-Καμπυλοτήτων ΠροσομοΙωσης Evtσxuμένης

Διατομής μι μανδύα με Oμoγενtς Φύλλοοπό χάλυβα χωρίς

εφελκυσπκή ανroXή σκυροδέματος
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Σχήμα 3.26: Διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της διατομής δοκού από

αυμβατικό ακυρόδεμα ενιαχυμένης με μανδύα μικρού πάχους από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα, με προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς φύλλου

χάλυβα αγνοώντας την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος.
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Διάγραμμα ροττων-Καμπυλοτήτων Προσομοίωσης EνκJxυμΙνης
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Σχήμα 3.27: Διόγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της διατομής δοκού από

συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης με μανδύα μικρού πόχους aπό

ινοπλισμένο σκυρόδεμα, με προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς φύλλου

χόλυβα με aπoμείωση της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος.

3.5.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΑΠΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

Πραγματοποιήθηκε μια ακόμη προσομοίωση της διατομής δοκού από

συμβατικό σκυρόδεμα, ενισχυμένης με μανδύα μικρού πόχους aπό

ισοδύναμο σκυρόδεμα που συμπεριλαμβόνει τις ιδιότητες και την συνεισφοΡό

των ινών. Ο συνυπολογισμός της συνεισφορός των ινών έγινε μέσω

τροποποίησης των ιδιοτήτων του σκυροδέματος.

Οι διαστόσεις και οι οπλισμοί της διατομής, ήταν ίδιες με τις διαστόσεις

και τους οπλισμούς της διατομής της πρώτης προσομοίωσης της διατομής

δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης με μανδύα μικρού πόχους

από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, με προσομοίωση των ινών μέσω ομογενούς

φύλλου χόλυβα (βλέπε παρόγροφο 3.5.1).
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Σχήμα 3.28: Δεύτερη προσομοίωση της διατομής δοκού aπό συμβατικό

σκυρόδεμα ενιαχυμένης με μανδύα μικρού πάχους από ισοδύναμο

σκυρόδεμα που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών.

Η δεύτερη προσομοίωση της ενισχυμένης διατομής (σχήμα 3.28) ήταν η

διατομή δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης με μανδύα μικρού

πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μανδύας aπό ινοπλισμένο

σκυρόδεμα προσομοιώθηκε με ένα σκυρόδεμα ισοδύναμο, που

συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών. Δηλαδή

θεωρήθηκε ότι οι ίνες από χάλυβα ήταν ενσωματωμένες στο σκυρόδεμα. Η

δεύτερη προσομοίωση της διατομής η οποία αναλύθηκε με την παραδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BemouIIi ήταν

ισοδύναμη σε ιδιότητες με την πρώτη προσομοίωση της ενισχυμένης

διατομής.

Οι ιδιότητες του σκυροδέματος του μανδύα, των ινών aπό χάλυβα του

μανδύα και των ράβδων οπλισμού aπό χάλυβα, λήφθηκαν ίδιες με τις

ιδιότητες των αντίστοιχων υλικών της προσομοίωσης της διατομής δοκού

ισοδύναμου σκυροδέματος που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την

συνεισφορά των ινών (βλέπε παράγραφο 3.4.2).
Η κατηγορΙα σκυροδέματος της δοκού aπό συμβατικό σκυρόδεμα ήταν

C20125.
Οι παράμετροι ανάλυσης για να σχεδιαστεί το διάγραμμα ροπών 

καμπυλοτήτων και για έλεγχο σε οριακή κατάσταση αστοχίας ήταν ίδιες με τις

παραμέτρους ανάλυσης της προσομοίωσης της διατομής δοκού ισοδύναμου

σκυροδέματος που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των

ινών (βλέπε παράγραφο 3.4.2).
Το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψε από την ανάλυση

με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα

ΒθΓnουΙΙί φαίνεται στο σχήμα 3.29.
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Σχήμα 3.29: Διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της δεύτερης προσομοίωσης

διατομής δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης με μανδύα μικρού

πάχους από ισοδύναμο σκυρόδεμα, που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και

την συνεισφορά των ινών.

3.5.3 ΣγΓΚΡIΣΗ ΤΩΝ Δγο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Δοκογ ΑΠΟ ΣγΜΒΑΤΙΚΟ ΣκγΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣχγΜΕΝΗΣ ΜΕ

ΜΑΝΔγΑ Μικρογ ΠΑΧογΣ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣκγΡΟΔΕΜΑ

Με σκοπό να γίνει σύγκριση των δύο παραπάνω προσομοιώσεων της

διατομής της δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης με μανδύα

μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα που αναλύθηκαν με την

παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BernoulIi,
τοποθετήθηκαν όλες οι καμπύλες ροπών-καμπυλοτήτων σε ένα διάγραμμα

(Σχήμα 3.30). Δηλαδή το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της πρώτης

προσομοίωσης της ενισχυμένης διατομής με προσομοίωση των ινών του

μανδύα μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα αγνοώντας την εφελκυστική αντοχή

του σκυροδέματος, το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της πρώτης

προσομοίωσης της ενισχυμένης διατομής με προσομοίωση των ινών του

μανδύα μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα με απομείωση της εφελκυστικής

αντοχής του σκυροδέματος και το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της

δεύτερης προσομοίωσης διατομής δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα

ενισχυμένης με μανδύα μικρού πάχους από ισοδύναμο σκυρόδεμα που

συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών.
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Σχήμα 3.30: Διαγράμματα ραπών-καμπυλοτήτων των δύο προσομοιώσεων

της ενισχυμένης διατομής με μανδύα από ινοπλισμένο σκυράδεμα που

αναλύθηκαν με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το

θεώρημα Bemoulli.

Για το τελικό διαγράμμα ροπών-καμπυλοτήτων της ενισχυμένης

διατομής από ινοπλισμένο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεΙ μια διγραμμική

προσέγγιση. Για σχεδιασμό σε οριακή κατάσταση αστοχίας ενδιαφέρει τον

μελετητή η ροπή αστοχΙας. δηλαδή η ροπή που αντιστοιχεί στο φορτίο

αστοχΙας (unImate load). ΕΙναι προφανές στο σχήμα 3.30 ότι ως πρας την

ροπή αστοχίας δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καμπυλών ροπών

καμπυλοτήτων οι οποίες αντιστοιχούν στις προσομοιώσεις της διατομής που

αναλύθηκαν με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το

θεώρημα Bernoulli. Επομένως οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω

προσομοιώσεις για την ενισχυμένη διατομή με μανδύα από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα και να χρησιμοποιηθεί είναι σωστή για σχεδιασμό σε οριακή

κατάσταση αστοχίας.
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3.5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

ΔΟΚΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ
ΜΑΝΔΥΑΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΜΟΝΤΕΛΟ

Στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής αναλύθηκε με

πεπερασμένα στοιχεία, από την Πολιτικό Μηχανικό και υποψήφια Διδάκτορα

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Κ. Γεωργιάδη - Στεφανίδη, υπό την

επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπίδη Μυστακίδη, η ορθογωνική

διατομή από συμβατικό οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένη με μανδύα μικρού

πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα και υποβλήθηκε σε κάμψη τεσσάρων

σημείων.

Για τον υπολογισμό της ακτίνας καμπυλότητας της δοκού υπολογίστηκε

η ακτίνα του κύκλου ο οποίος διέρχεται από το κέντρο της δοκού και κάτω

από τα σημεία επιβολής των φορτίων. Η ακτίνα του κύκλου αντιπροσωπεύει

την ακτίνα καμπυλότητας R της δοκού. Η καμπυλότητα της δοκού k ισούται με

το αντίστροφο της ακτίνας καμπυλότητας. Η διαδικασία υπολογισμού της

ακτίνας του κύκλου που διέρχεται από το κέντρο της δοκού και κάτω από τα

σημεία επιβολής των φορτίων εΙναι Ιδια με εκείνη που περιγράφηκε αναλυτικά

στην παράγραφο 3.4.4.
Δημιουργήθηκε το διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της ορθογωνικής

διατομής από συμβατικό οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένης με μανδύα

μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, για τον άξονα στο μέσον της

διατομής της δοκού από το αριθμητικό μοντέλο που αναλύθηκε με

πεπερασμένα στοιχεΙα (Σχήμα 3.31). Προκειμένου να γίνει σύγκριση του

διαγράμματος ροπών-καμπυλοτήτων της ενισχυμένης διατομής από το

αριθμητικό μοντέλο και των διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων της

ενισχυμένης διατομής που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις της διατομής

που αναλύθηκαν με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με

το θεώρημα BernouIIi, τοποθετήθηκαν όλες τις καμπύλες ροπών

καμπυλοτήτων σε ένα διάγραμμα (Σχήμα 3.32). Είναι εμφανές στο σχήμα

3.32 ότι τα διαγράμματα ροπών - καμπυλοτήτων που προέκυψαν από τις

προσομοιώσεις της διατομής που αναλύθηκαν με την παραδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα BemouIIi είναι σε πολύ

καλή συμφωνία με το διάγραμμα ροπών - καμπυλοτήτων που προέκυψε από

το αριθμητικό μοντέλο που αναλύθηκε με πεπερασμένα στοιχεία.

Το συμπέρασμα που προκύmει είναι ότι είναι δυνατό να συνυπολογιστεί

η συνεισφορά των ινών από χάλυβα του ινοπλισμένου σκυροδέματος στην

κάμψη του δομικού στοιχείου, ακόμα και στην περίmωση που το ινοπλισμένο

σκυρόδεμα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή μανδυών. Έτσι είναι εφικτό να

προσδιοριστούν τα διαγράμματα ροπών - καμπυλοτήτων και οι αντοχές των

διατομών, με τις προσομοιώσεις των ενισχυμένων διατομών και την ανάλυσή

τους με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα

BernouIIi. Η αξιοπιστία των προσομοιώσεων των διατομών διαπιστώνεται
από την πολύ καλή συμφωνία των διαγραμμάτων ροπών - καμπυλοτήτων.
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Σχήμα 3.31: Διάγραμμα ροπών-καμπυλοτήτων της ενιοχυμένης διατομής με

μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα από το αριθμητικό

μοντέλο που αναλύθηκε με πεπερασμένα στοιχεία.
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Σχήμα 3.32: Διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων της ενιοχυμένης διατομής

με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα.
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3.5.5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣΤΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

Με σκοπό να γίνει σύγκριση των δύο παραπάνω προσομοιώσεων της

διστομής της δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης με μσνδύσ

μικρού πάχους σπό ινοπλισμένο σκυρόδεμα που ανσλύθηκσν με την

παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνσ με το θεώρημα BernauIIi
πραγματοποιήθηκε σνάλυση σε ορισκή κστάσταση αστοχίσς. Αρχικά οι

διστομές υποβλήθηκσν σε μικρές τιμές ροπής και έπειτα στην ροπή διαρροής.

3.5.5.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΟΠΗΣ

Η πρώτη προσομοίωση της ενισχυμένης διστομής που αναλύθηκε με

την παραδοχή επιπεδότητας των διστομών σύμφωνα με το θεώρημα BernoulIi
ήτσν η διστομή δοκού από συμβατικό σκυρόδεμσ ενισχυμένη με μσνδύσ

μικρού πάχους σπό ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μανδύας σπό ινοπλισμένο

σκυρόδεμσ προσομοιώθηκε με ένα ισχυρό σκυρόδεμα κσι οι ίνες από χάλυβα

προσομοιώθηκσν μέσω ενός ομογενούς φύλλου από χάλυβα ισοδύνσμο με

τις ίνες. Η διατομή υποβλήθηκε σε κάμψη με μικρή τιμή ροπής κσι το

διάγραμμα των τάσεων φαίνετσι στο σχήμα 3.33. Για την ανάλυση αγνοήθηκε

η εφελκυστική αντοχή του ινοπλισμένου σκυροδέμστος, η οποίσ ήταν β MPa,
επειδή εξαντλείτσι νωρίς και χάνεται. Απομένει η εφελκυστική σντοχή του

ομογενούς φύλλου από χάλυβα.
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Σχήμα 3.33: Διαγράμματα παραμορφώσεων και τάσεων της πρώτης

προσομοίωσης της διατομής δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης

με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, με προσομοίωση

των ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα, αγνοώντας την εφελκυστική

αντοχή του σκυροδέματος για μικρές ροπές.
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Η δεύτερη προσομοίωση της ενισχυμένης διοτομής που ανολύθηκε με
την παραδοχη επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα Bemoulli
ήταν ~ διατομή δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένη με μανδύα
μlκΡου πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Ο μανδύας από lνοπλισμένο

σκυρόδεμα προσομοιώθηκε με ένα ισοδύναμο σκυρόδεμα που
συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών. Η διατομή

υποβλήθηκε σε κάμψη με μικρή τιμή ροπής και το διάγραμμα των τάσεων
φαίνεται στο σχήμα 3.34.
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Σχήμα 3.34: Διαγράμματα παραμορφώσεων και τάσεων της δεύτερης

προσομοίωσης της διατομής δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης

με μανδύα μικρού πάχους από ισοδύναμο σκυρόδεμα που συμπεριλαμβάνει

τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών, για μικρές ροπές.

3.5.5.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Για την περίmωση που η πρώτη προσομοίωση της ενισχυμένης

διατομής που αναλύθηκε με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών

σύμφωνα με το θεώρημα BernoulIi υποβλήθηκε σε κάμψη με τιμή ροπής ίση

με την ροπή διαρροής, το διάγραμμα των τάσεων φαίνεται στο σχήμα 3.35.
Για την περίmωση που η δεύτερη προσομοίωση της ενισχυμένης

διατομής που ανολύθηκε με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών

σύμφωνα με το θεώρημα BernouIIi υποβλήθηκε σε κάμψη με τιμή ροπής ίση

με την ροπή διαρροής, το διάγραμμα των τάσεων φαίνεται στο σχήμα 3.36.
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Σχήμα 3.35: Διαγράμματα παραμορφώσεων και τάσεων της πρώτης

προσομοίωσης της διατομής δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης

με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα, με προσομοlωση

των ινών μέσω ομογενούς φύλλου χάλυβα, αγνοώντας την εφελκυστική

αντοχή του σκυροδέματος για την ροπή διαρροής.
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Σχήμα 3.36: Διαγράμματα παραμορφώσεων και τάσεων της δεύτερης

προσομοίωσης της διατομής δοκού από συμβατικό σκυρόδεμα ενισχυμένης

με μανδύα μικρού πάχους από ισοδύναμο σκυρόδεμα που συμπεριλαμβάνει

τις ιδιότητες και την συνεισφορά των ινών, για την ροπή διαρροής.

Από τα σχήματα 3.33 και 3.35 φαΙνεται ότι για την πρώτη προσομοίωση

της ενισχυμένης διατομής με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα το διάγραμμα των τάσεων στην εφελκυόμενη ζώνη εΙναι

ορθογωνικό και στην θλιβόμενη ζώνη είναι τριγωνικό. Από τα σχήματα 3.34
και 3.36 φαΙνεται ότι για την δεύτερη προσομοίωση της ενισχυμένης διατομής

με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα το διάγραμμα των

τάσεων στην εφελκυόμενη ζώνη είναι ορθογωνικό και στην θλιβόμενη ζώνη

εΙναι ορθογωνική παραβολή.
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3.6 ΙΥΜΠΕΡΑΙΜΑΤΑ

Πραγματοποιήθηκαν προαομοιώαεις διατομής ινοπλισμένου

σκυροδέματος και προσομοιώσεις διατομής με μανδύα από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα, οι οποίες αναλύθηκαν με την παραδοχή επιπεδότητας των

διατομών σύμφωνα με το θεώρημα ΒθΓποulΙί. Τα διαγρόμματα ραπών

καμπυλοτήτων που πραέκυψαν από τις προσομοιώσεις των διατομών,

συγκρΙθηκαν με τα διαγράμματαραπών-καμπυλοτήτων που πραέκυψαναπό

μοντέλα πρασομοίωσης πεπερασμένων στοιχεlων. Στα πλαίσια εκπόνησης

διδακτορικής δημιουργήθηκαν μοντέλα προσομοίωσης πεπερασμένων

στοιχείων από την Πολιτικό Μηχανικό και υποψήφια Διδάκτορα του

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Κ. Γεωργιάδη - Στεφανίδη, υπό την επίβλεψη

του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ευριπίδη Μυστακίδη. Μετά από σύγκριση των

διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψαν από τις

προσομοιώσεις της διατομής που αναλύθηκαν με την παραδοχή

επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα ΒθΓπουlΙί και των

διαγραμμάτων ροπών-καμπυλοτήτων που προέκυψαν από το αριθμητικά

μοντέλα είναι εμφανές ότι οι καμπύλες (σχήματα 3.20 και 3.32) είναι σε πολύ

καλή συμφωνία.

Επομένως οι προσομοιώσεις της ενισχυμένης διατομής και η ανάλυση

τους με την παραδοχή επιπεδότητας των διατομών σύμφωνα με το θεώρημα

ΒθΓπουΙΙί παρέχουν ορθά και αξιόπιστα αποτελέσματα. Η πρακτική

χρησιμότητα των προσομοιώσεων των ενισχυμένων διατομών είναι η

δυνατότητα εφαρμογής των ιδιοτήτων του ινοπλισμένου σκυροδέματος σε

ραβδωτά στοιχεlα ενισχυμένα με μανδύες και η δυνατότητα επίλυσης του

φορέα με χρήση απλών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς να

απαιτείται αριθμητική ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεlα. Σε επόμενο

κεφάλαιο εξετάζεται η ενΙσχυση των υποστυλωμάτων ενός υφιστάμενου

κτιρίου με μανδύες μικρού πάχους από ινόπλισμένο σκυρόδεμα.
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4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικεlμενο του κεφαλαlου αυτού είναι η αποτlμηση της αντισεισμικής
αντοχής ενός KTΙPlou και η διαπlστωση των βλαβών που πιθανόν να

πραγματοποιηθούν σε περlmωση σεισμού σχεδιασμού. Το υπό μελέτη κτίριο

αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος κτιρlων της Νομαρχlας Θεσσαλlας.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την αξιολόγηση του φέροντος

οργανισμού και την αποτύπωση των ξυλοτύπων του KTIPlou όπως

κατασκευάσθηκε, στα πλαlσια του ερευνητικού προγράμματος «Διερεύνηση

της αντισεισμικής ικανότητας του συγκροτήματος κτιρίων της Νομαρχlας

Θεσσαλlας και προτάσεις μέτρων ενlσχυσής τους», του οποlου επιστημονικός

υπεύθυνος ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ευριπlδης Μυστακlδης. Οι

εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το ερευνητικό πρόγραμμα,

παρουσιάζονται αναλυτικά σε επόμενες παρογράφους (βλέπε παρογΡάφους

4.2 , 4.3 και 4.4). Τα αποτελέσματα από τις εργασίες που έγιναν,

παρασχέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στα πλαlσια της παρούσης

Διπλωματικής εργασlας και αποτέλεσαν το υπόβαθρο, με στόχο να

διερευνηθούν εναλλακτικές μέθοδοι ενlσχυσης του κτιρlου και την

αποκατάσταση των δομικών ατελειών TOU.

Το κτlριο βρlσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου και χτlστηκε

σταδιακά τόσο καθ' ύψος όσο και κατ' έκταση σε διάφορες χρονικές εποχές. Η

κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιρίου ξεκlνησε το 1958 και

ολοκληρώθηκε με τη μορφή που έχει σήμερα το έτος 1963. Το KTIPIO είναι

ισόγειο και υπάρχει υπόγειο.

4.2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤιΡΙΟΥ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σχέδια ξυλοτύπων και τεύχη υπολογισμού της στατικής μελέτης δεν

βρέθηκαν. Τα στοιχεία που συλλέχθηκανγια τις παροδοχές, τον χρόνο και τον

τρόπο κατασκευής προέκυψαναπό μαρτυρlες και οmική αξιολόγηση.

Λόγω της παρέλευσης σημαντικού χρόνου από την κατασκευή δεν ήταν

δυνατόν να αξιοποιηθούν μαρτυρlες όσο αφορά επl μέρους κατασκευαστικές

λεπτομέρειες για τα δομικά στοιχεία, γεωμετρικά στοιχεlα διατομών και

οπλισμών. Η αναγωγή έγινε με αντίστοιχα έργα της εποχής για τα οποlα

υπήρχαν καταγεγραμμένα aroOXEla. Από τα συλλεχθέντα στοιχεlα

προκύπτουν τα εξής:

• Το κτlριο ευθύς εξ αρχής σχεδιάσθηκε για την χρήση που έχει σήμερο.

• Εlχε auvraxeEI αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για το <rIPIo. Για την

στατική μελέτη δεν βρέθηκαν στοιχεlα αλλά βρέθηκαν σκαριφηματικά

σχέδια αρχιτεκτονικών κατόψεων.

• Η χρονική εξέλιξη της κατασκευής ήταν η εξής:
.:. Το KTIPIO μελετήθηκε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς των ετών

1955 - 1956 και άρχισε να κατασκευάζεται το 1958.
•:. Το έτος 1963 EIXE κατασκευασθεl το κτίριο .
•:. Το έτος 1975 έγινε διερεύνηση δυνατότητας προσθήκης καθ' ύψος.

Μέχρι την εποχή εκεlνη από μαρτυρlες υπήρχαν ξυλότυποι και τεύχος

στατικών υπολογισμών. Δυνατότητα προσθήκης καθ' ύψος δεν
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υπήρξε κυρίως λόγω της μειωμένης φέρουσας ικανότητας των

υπαρχόντων υποστυλωμάτων σε φορτία βαρύτητας. Δεδομένου των

χαμηλών ποσοστών οπλισμού (4Φ14 ανά υποστύλωμα) συναγόταν η

αδυναμία προσθήκης καθ' ύψος.
•:. Έκτοτε έως σήμερα έγιναν σε διάφορα χρονικά διαστήματα εργασίες

επισκευών, συντηρήσεων, διαρρυθμίσεων, ανάπλαση όψεων,

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.
•:. Η παρασκευή σκυροδεμάτων έγινε επί τόπου με θραυστά υλικά

λατομείων της περιοχής. Ο δομικός χάλυβας που χρησιμοποιήθηκε

καθολικά στο έργο ήταν κατηγορίας ST Ι. Οι αναμονές

υποστυλωμάτων είχαν μέσο ύψος Ο,60μ με άγκιστρο. Η θεμελίωση του

κτιρίου έγινε με πεδιλοδοκούς τραπεζοειδούς διατομής όπως

συνηθιζόταν στην εποχή και με πέδιλα με συνδετήριους δοκούς.
•:. Οι μη φέρουσες τοιχοποιίες, περιμετρικές και εσωτερικές, έγιναν αφού

περατώθηκε ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Για την δόμηση των

τοίχων πλήρωσης χρησιμοποιήθηκαν κοινοί οmόπλινθοι 9χ9χ19.

Μερικές περιμετρικές τοιχοποιίες έγιναν υπερμπατικές και για την

εποχή χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά ασβεστοστιμεντοκονιάματα.

4.3 ΣΤΟΙΧΕΙΟΛΗΨΙΑ

Οπως προαναφέρθηκε, για το κτίριο δεν ευρέθηκαν στοιχεία για τον

φέροντα οργανισμό (αχέδια, υπολογισμοί, παραδοχές). Οι αρχιτεκτονικές

κατόψεις αποδείχθηκανανεπαρκείς έως λανθασμένες όσον αφορά την θέση

των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και διαστάσεων. Επομένως

δημιουργήθηκε η ανάγκη να πραγματοποιηθούν πλήρεις αποτυπώσεις

κατόψεων. Διενεργήθηκανεπανειλημμένεςσταδιακές επισκέψειςστο κτίριο σε

τρεις χρονικές περιόδους για την συλλογή επί τόπου στοιχείων προς

εκπόνησητων σχεδίων αποτυπώσεωντου φέροντος οργανισμού.

Στην πρώτη περίοδο έγινε λήψη γεωμετρικών στοιχείων και επί μέρους

μετρήσεις περιμετρικά και εσωτερικά του κτιρίου, για την συμπλήρωση των

αρχιτεκτονικώνσχεδίων και λήψη στοιχείων όψεων. Επίσης έγινε μια πρώτη

προσπάθεια εντοπισμούτων κατακόρυφωνφερόντωνστοιχείων. Με βάση τις

ανωτέρω επιτόπου αποτυπώσειςκαι τα προΟπάρχοντα αρχιτεκτονικάσχέδια

έγινε μια πρώτη σύνταξη ξυλοτύπων.

Στην δεύτερη περίοδο και με χρήση των σχεδίωνπου συντάχθηκανστην

πρώτη περίοδο έγινε αποτύπωση όλων των γεωμετρικών στοιχείων του

στατικού οργανισμού, αλλά και του οργανισμούπληρώσεωςδηλαδή πλακών,

δοκών, κλιμακοστασίων, καθαρών διατομών υποστυλωμάτων, τοιχείων,

τοιχοποιιών και παχών οργανισμού πλήρωσης. Επίσης, έγιναν ενδεικτικές

τομές και δειγματοληmικέςκαθαιρέσειςεπιχρισμάτωνγια την διαπίστωσητου

οργανισμού πλήρωσης, ύπαρξη διαζωμάτων (σενάζ) και αποσαφήνιση του

είδους του κατακόρυφου φέροντος οργανισμού. Επίσης σημειώθηκαν επί

στοιχείων του στατικού οργανισμού θέσεις πυρηνοληψίας, αποκαλύψεων

οπλισμών, θέσεις καθαιρέσεων επιχρισμάτων για κρουσιμετρήσειςόπως και

διάνοιξη μικρών οπών με περιστροφικότρυπάνι για τον εντοπισμό μη ορατών

φερόντων στοιχείων. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία συντάχθηκε μια δεύτερη

σειρά ξυλοτύπων.
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Στην τρΙτη περίοδο και με χρήση συνεργεΙου έγιναν ενδεικτικές τομές σε

φέροντα στοιχεlα για την ανίχνευση των ράβδων και της διαμέτρου των

οπλισμών και των παχών των επικαλύψεων. ΕπΙσης έγιναν

μαγνητομετρήσεις, κρουσιμετρήσεις, μέτρηση βάθους ενανθράκωσης με

διάλυμα φαινοφθαλεΤνης σε αιθαλική αλκοόλη, πυρηνοληψlες με αποκοπή

καρότων από φέροντα mοιχεlα και γενικά όλες οι απαιτούμενες εργασΙες για

την όσο το δυνατόν πληρέστερη αποτύπωση του φέροντος οργανισμού. Τα

παραπάνω στοιχεlα οδήγησαν mη σύνταξη των λεπτομερειών όπλισης των

φερόντων mοιχεlων. ΕπΙσης έγινε φωτογραφική αποτύπωση όλων των

μορφολογικών χαρακτηριmlκών του φέροντος οργανισμού και του

οργανισμού πλήρωσης του κτιρίου, των σημεΙων δειγματοληπτικού ελέγχου

και των πυρηνοληψιών.

Προέκυψαν δυσκολlες σε όλα τα mάδια αποτυπώσεων αλλά και κυρΙως

στο τρΙτο στάδιο που αφορούσαν εργασίες σε χώρο υπό λειτουργία. Προς

τούτο οι περισσότερες εργασίες αποκαλύψεων έγιναν σε χώρους υπογείου

όπου η όχληση ήταν σαφώς μικρότερη. Με βάση όλες τις ανωτέρω επί τόπου

μετρήσεις, αποκαλύψεις οπλισμών, μαγνητομετρήσεις, κρουσιμετρήσεις κ.λ.π.

και με εύλογες παραδοχές λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα της εποχής

κατασκευής συντάχθηκαν οι τελlκοl ξυλότυποι (σχήμα 4.1 και σχήμα 4.2).

--
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Σχήμα 4.1: Ξυλότυπος Πλακός Οροφής Υπογείου
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Σχήμα 4.2: Ξυλότυπος Πλακός Οροφής Ισογείου

Για την διακρίβωση της θεμελίωσης δεν έγιναν ιδιαίτερες τομές στα

θεμέλια. Αξιοποιήθηκαν οι υπάρχουαες διαφορικές στάθμες θεμελίωσης σε

τμήμστα του υπογείου για να εξαχθεί το συμπέρασμα αε αυνδυασμό με τις

μαρτυρίες για ενιαίο επίπεδο εκσκαφών και για ύπαρξη πεδιλοδοκών και

αυνδετηρίων δοκών ύψους τουλάχιατον Ο,90μ. Εξ άλλου, επειδή ατο κτίριο

υπάρχει υπόγειο με περιμετρικά τοιχεία πάχους 25 εκ. που θεμελιώθηκαν αε

περιμετρικές πεδιλοδικούς μειώνονται σημαντικά τα πιθανά λάθη εκτιμήσεων

της υπάρχουσας θεμελίωσης.

Τέλος έγινε προσπάθεια αποτύπωαης των άοπλων τοιχοποιιών και των

θέαεών τους στους ξυλότυπους διότι αφ' ενός μεν αποτελούν σημαντικά

αδρανειακά φορτία, αφ' ετέρου η τεχνική δόμησης των τοιχοποιιών της

εποχής και το σημαντικό τους πάχος στα περιμετρικά πλαισιακά φατνώματα

αυξάνουν την συνολική δυσκαμψία του φορέα.
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4.3.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κατ' αρχήν έγιναν πυρηνοληψίες με λήψη δοκιμίων (καρότα) για την

εκτίμηαη της ποιότητας του σκυροδέματος καθώς και της ομοιομορφίας του.

Η επιλογή των θέσεων λήψης των δοκιμlων έγινε με τα εξής κριτήρια:

• Τα χρονικά σενάρια των φάσεων ακυροδέτησης.

• Την αντιπροσωπευτικότητα των φερόντων στοιχεΙων και κυρίως των

υποστυλωμάτων.

• Τη δυνατότητα εκτέλεσης πυρηνοληψίας λαμβανομένης υπόψη της

λειτουργίας του κτιρίου ώστε να υπάρξει η μικρότερη όχληση. Προς τούτο

τα δοκίμια ελήφθησαν μόνο από το υπόγειο.

Ακολούθησαν εκτεταμένες κρουσιμετρήσεις σε όλα γενικά τα φέροντα

στοιχεία (τοιχεία - υποστυλώματα - δοκούς - πλάκες). Έγινε προσπάθεια

συσχέτισης αντοχών πυρήνων με αντοχές κρουσιμετρήσεων. Προς τούτο στα

αντίστοιχα τμήματα λήψης καρότων έγιναν κρουσιμετρήσεις. Τέλος οι γενικές

διαπιστώσεις σπό την επί τόπου έρευνα και τις εργαστηριακές δοκιμές σε ότι

αφορά στο σκυρόδεμα που χρησιμοποιήθηκε στα κτίρια είναι:

.;. Το βάθος ενανθράκωσης του σκυροδέματος όπως μετρήθηκε μέσω

διαλύματος 1% φαινολοφθαλέινης ήταν γενικά μικρό. Η ενανθράκωση

ήταν γενικά μεγαλύτερη στα εξωτερικά περιμετρικά φέροντα στοιχεία και

μικρότερη στα εσωτερικά .
•;. Όλες οι επιφάνειες σκυροδεμάτων ήταν επιχρισμένες με σημαντικό πάχος

επιχρισμάτων. Τα υποστυλώματα της πρόσοψης ήταν επενδεδυμένα και

με μάρμαρα .
•;. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα υγρασίας στα επί μέρους δομικά

στοιχεία. Eπiσης η απόσταση του κτιρΙου σπό την θάλασσα ήταν

ικανοποιητική .
•;. Η συμπύκνωση ήταν γενικά καλή .
•;. Η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών ήταν ικανοποιητική. Τα

χρησιμοποιηθέντα χονδρόκκοκα υλικά ήταν μεγέθους μέχρι 40mm ενώ

γενικά στις περισσότερες τομές η ποσότητα χονδρόκκοκων ήταν περίπου

στο 1/3 της όλης μάζας και δεν υπήρχαν κενά. Από οmική παρατήρηση

προκύπτει ότι τα αδρανή ήταν γωνιώδη (δηλ. θραυστά) και όχι ποταμlσια .
•;. Οι διαπιστούμενες αντοχές του σκυροδέματος τόσο από τον εργαστηριακό

έλεγχο όσο και από τις κρουσιμετρήσεις θεωρήθηκαν ικανοποιητικές για

την εποχή, τον τρόπο κατασκευής, συμπύκνωσης και συντήρησης. Φυσικά

στην εποχή κατασκευής του το σκυρόδεμα δεν είχε την ίδια αντοχή. Τα

τσιμέντα της εποχής ήταν πιο χονδροαλεσμένα με αποτέλεσμα η πλήρης

ενυδάτωση να απαιτεί περισσότερο χρόνο .
•;. Οι συντηρήσεις του κτιρίου και οι επισκευές των εξωτερικών κονιαμάτων

και χρωματισμών ήταν συχνές .
•;. Οι τιμές της θλιmικής αντοχής που προέκυψαν από 6 πυρηνοληψlες

χαρακτηρΙστηκαν κατ' αρχήν φυσιολογικές αλλά με μεγάλη διασπορά.

Αλλά ακόμη και με επαναθεώρηση των υπαρχουσών 6 τιμών (απόρριψη

της μικρότερης ή Ικαι της μεγαλύτερης με υιοθέτηση των αμέσως

επόμενων και προηγούμενων τιμών - 3 πρόσθετες υποπεριπτώσεις) οι

τελικές απορρέουσες τιμές με βάση την Ε7/97 δεν υπέρβαιναν τα 11.75
Mpa (-120 Kg,/cm2). Αν τα δείγματα ήταν περισσότερα σύμφωνα με την

Ε7/97 θα περιοριζόταν το σχετικό σφάλμα και η κατάταξη θα γινόταν με

μεγαλύτερη ακρΙβεια και αξιοπιστία. Πάντως η περιορισμένη λήψη
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πυρήνων οφείλεται και στις υποδείξεις του κυρίου του έργου για τον

περιορισμό των οχλήσεων κ.λ.π σε εν λειτουργία κτίριο. Δύο από τα 6
'καρότα' που ελέγχθηκαν φαίνονται στις φωτογραφίες του Σχήματος 4.3.

Σχήμα 4.3: Δύο από τα 6 'καρότα' που ελέγχθηκαν

.:. Η τυπική απόκλιση 5 των τιμών των κυλινδρικών δοκιμίων, για όλες τις

εξετασθείσες περιπτώσεις (η παρουσιαζόμενη και οι 3 πρόσθετες), είχε

τιμές από 8.97 Mpa έως 5.64 Mpa (90 έως 57 Kgr/cm') που θεωρήθηκαν
πολύ μεγάλες συμβαδίζοντας με το τεχνολογικό επίπεδο της εποχής

κατασκευής του έργου (1955-1958) και υποδηλώνοντας εργοτάξιο όχι

τόσο καλά οργανωμένο (μηχανικός και ανθρώπινος εξοπλισμός) .
•:. Η μέση τετραγωνική απόκλιση 5 προς το μέσο όρο Χπ" (συντελεστής

μεταβλητότητας) των τιμών των κυλινδρικών δοκιμίων ήταν από 41 % έως

27% δηλαδή αρκετά μεγάλη και αυτή για τους ίδιους λόγους. Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι τιμές της τάξης του 1Ο έως 15% αντιστοιχούν σήμερο σε

καλά οργανωμένο εργοτάξιο με σταθερότητα παραγωγής και

αποτελεσματικό έλεγχο ποιότητας.

Με βάση όλα τα παραπάνω που έγιναν θεωρήθηκε πως η κατάταξη του

σκυροδέματος (της συγκεκριμένης παρτίδας) στην κατηγορία C8/10 θα ήταν

άκρως συντηρητική και μη ρεαλιστική. Ως εκ τούτου το κατατάχθηκε στην

κατηγορία C12/15 που αποτελεί και την κατηγορία σκυροδέματος που

φαίνεται να είχε τεθεί ως στόχος επίτευξης στην αρχική μελέτη (8120 ή 8160),
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία της εποχής κατασκευής και την φθίνουσα

αύξηση της αντοχής με το χρόνο.
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4.3.2 ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Η εκτίμηση της ποιότητσς του χάλυβα σκυροδέματος έγινε με οmΙΚή

εξσκρίβωση. Σε όλες τις σποκσλύψεις η επιφάνεια των ράβδων οπλισμού

ήταν χωρίς νευρώσεις δηλαδή χρησιμοποιήθηκε χάλυβας κατηγορίσς 8Τ1

(8220). Εξ' άλλου οι χρησιμοποιούμενοι χάλυβες την εποχή κστσσκευής του

έργου ήταν σντίστοιχης κστηγορίσς. Οι επικσλύψεις των ράβδων οπλισμού

ήταν ικσνοποιητικές. Οι συνδετήρες δεν είχσν κλειστά άγκιστρα, οι προσδέσεις

τους με τους κύριους οπλισμούς δεν ήταν ικανοποιητικές και οι αποστάσεις

των κυρίων ράβδων στα υποστυλώματα ήταν μεγαλύτερες των 20cm. Σε όλα

τα υποστυλώματα που ήταν τετραγωνικής μορφής 30χ30 βρέθηκαν τέσσερεις

κατακόρυφες ράβδοι στις αντίστοιχες γωνίες. Οι συνδετήρες ήταν διατομής

Φ6 σε αποστάσεις στα μεν υποστυλώματα 18 cm και στις δοκούς από 20cm
και όνω.

Από μαγνητομετρήσεις αλλά και αποκαλύψεις διαπιστώθηκε η κάμψη

ράβδων κύριων οπλισμών δοκών στις στηρίξεις για την ανάληψη των

αρνητικών ροπών στηρίξεων γεγονός αναμενόμενο για την εποχή

κατασκευής του έργου. Τέλος οι οξειδώσεις των οπλισμών όπως

προαναφέρθηκε ήταν μικρές και πάντα σε συνδυασμό με το βάθος

ενανθρακώσεως του σκυροδέματος. Έτσι σε περιμετρικά εξωτερικά φέροντα

στοιχεία διαπιστώθηκαν τοπικές οξειδώσεις αλλά όχι σε βαθμό που να

προκαλούν αποφλοιώσεις σκυροδέματος.

4.3.30ΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Για τον οργανισμό πλήρωσης των κτιρίων διαπιστώθηκαν τα εξής:

.:. Για όλες τις τοιχοποιίες, εσωτερικές και εξωτερικές χρησιμοποιήθηκαν

κοινοί οmόπλινθοι (τουβλοσώματα) διαστάσεων 9x9x19cm. Ως συνδετικό

κονίαμα χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοασβεστοκονίαμα.
•:. Οι περιμετρικές τοιχοποιίες ήταν κυρίως μπατικές χωρίς ενδιάμεση

μόνωση που μαζί με τα επιχρίσματα είχαν συνολικό πάχος 25cm. Στα

ανώφλια (πρέκια) είχαν κατασκευασθεί σενάζ.
•:. Πουθενά δεν διαπιστώθηκε αποκόλληση τοιχοποιίας ή μικρορηγματώσεις

στα σημεία επαφής με τον φέροντα οργανισμό, γεγονός που δηλώνει την

καλή ενσωμάτωση της τοιχοποιίας με τα στοιχεία του φέροντα

οργανισμού .
•:. Σε μερικούς περιμετρικούς τοίχους μέχρι το ύψους της ποδιάς οι

περιμετρικές τοιχοποιίες ήταν υπερμπατικές με πάχος μαζί με τα

επιχρίσματα 30 - 32 εκ .
•:. Για την αποτίμηση των μηχανικών αντοχών (θλίψη - διάτμηση - μέτρου

ελαστικότητας) προτάθηκαν οι σχέσεις του EC6 με τις εξής παραδοχές για

την αντοχή των οmοπλίνθων και του τσιμεντοασβεστοκονιάματος.

/,,' = 2.5Ν / mm'
• 2

/" = 5.0Ν / mm

1m = 2.5Ν / mm2
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4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

4.4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Από όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι ο φέρων

οργανισμός του κτιρίου ήταν από συμβατή κατασκευή από οπλισμένο

σκυρόδεμα και αποτελούταν από πλάκες, δοκούς, τοιχεία, υποστυλώματα και

τοιχοπληρώσεις από συνηθισμένη οπτοπλινθοδομή. Όλα τα στοιχεία φέροντα

και μη ήταν επιχρισμένα. Το υπόγειο αποτελούταν από τοιχεία οπλισμένου

σκυροδέματος πάχους 25 εκ. Από πληροφορίες η θεμελίωση του κτιρίου έγινε

με πεδιλοδοκούς και συνδετηρίους δοκούς με μέσο ύψος 0,90 μ.

Η ανωδομή του κτιρίου αποτελούταν από κατακόρυφα φέροντα στοιχεία

(υποστυλώματα και τοιχεία) με τα περιμετρικά υποστυλώματα διατεταγμένα

σε κανονικές αποστάσεις τα οποία προεξείχαν κατά 5 έως 1Ο εκ από την

υπόλοιπη πρόσοψη. Γενικά ο κάναβος των κατακορύφων στοιχείων ήταν

πυκνός - κανονικός και δεν δημιουργούνταν μεγάλα ανοίγματα σε πλάκες. Η

κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ των ορόφων εξασφαλιζόταν με

κλιμακοστάσια από οπλισμένο σκυρόδεμα με ευθύγραμμες κλίμακες και

πλατύσκαλα.

Τα οριζόντια στοιχεία ήταν πλάκες σταθερού πάχους (μέσο πάχος 11
εκ.) και δοκοΙ

4.4.2 ΠAΘOΛOΓlAΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η μακροσκοπικήεξέταση αλλά και η εργαστηριακή έδειξαν ότι ο φέρων

οργανισμός του κτιρίου ήταν σε καλή κατάσταση. Πουθενά δεν

διαπιστώθηκαν υποχωρήσεις - καθιζήσεις - ρωγμές - αστοχίες κλπ. εκτός

από ορισμένες τοπικές αποφλοιώσεις σε περιφερικά τοιχεία του υπογείου.

Επίσης δεν διαπιστώθηκαν γενικά οξειδώσεις οπλισμών εκτός τοπικών

στοιχείων κυρίως λόγω επεμβάσεων που έγιναν για διέλευση σωληνώσεων

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων χωρίς να ληφθεί μέριμνα

αποκατάστασης τους όπως και περιμετρικών υποστυλωμάτων με μικρά πάχη

επικαλύψεων (στοιχεία εκτεθειμένα σε περιβάλλον).

Επίσης στους οργανισμούς πλήρωσης (τοιχοποιίες) δεν

παρουσιάστηκαν οποιεσδήποτε μορφές αστοχίας. Όλα τα ανωτέρω

οφείλονται:

• Στην καλή συντήρηση του κτιρίου. Κατά καιρούς έγιναν ανακαινίσεις,

συντηρήσεις κλπ. με την πιο πρόσφατη που έγινε το 2006 με αναβάθμιση

των εξωτερικών όψεων του κτιρίου.

• Όλες οι επιφάνειες του κτιρίου ήταν επιχρισμένες με καλά επιχρίσματα ή

επενδεδυμένες, με αποτέλεσμα πολύ περιορισμένες διαβρώσεις φερόντων

στοιχείων.

• Στην καλή κατασκευή επί μέρους κτιριολογικών λεπτομερειών όπως

στεγανώσεις δώματος και περιμετρικών τοιχείων, καλές απορροές

ομβρίων, σωστές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που σε

συνδυασμό με συνθήκες ξηρού εσωτερικού περιβάλλοντος δεν επέτρεψαν

διαβρώσεις, αποφλοιώσεις, οξειδώσεις, εκτινάξεις κλπ.
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4.5 ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟTlΜΗΣΗΣΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΥΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Από στατικής απόψεως, εΙναι προφανές ότι το κτΙριο κατασκευάσθηκε

χωρΙς να πληρεΙται η βασική φιλοσοφΙα των νέων αντισεισμικών κανονισμών

που απαιτεί διάταξη ισχυρών στύλων και ασθενέστερων δοκών. Βέβαια, κάτι

τέτοιο εΙναι αναμενόμενογια κτΙρια της περιόδου του τέλους της δεκαετΙας του

'60. Στα θετικά του στατικού συστήματος, πρέπει να σημειωθεl ότι το κτΙριο

διαθέτει σαφή συστήματα ανάληψης των οριζοντΙων δυνάμεων.

Για την αποτlμηση του εττιπέδου σεισμικής επάρκειας της κατασκευής

χρησιμοποιεlται ελαστοπλαστική ανάλυση σύμφωνα με τις Αμερικανικές

προδιαγραφές ATC40 και FEMA273 αλλά και τον υπό προετοιμασlα ελληνικό

κανονισμό ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σύμφωνα με τους νεώτερους αυτούς κανονισμούς, η

συμπεριφορά των κτιρΙων σε σεισμό περιγράφεται από τις στάθμες

επιτελεστικότητας του φέροντος οργανισμού που ορΙζονται στο κεφάλαιο 1
της παρούσας διπλωματικής και εΙναι:

.:. Άμεση χρήση μετά τον σεισμό .
•:. ΠροστασΙα ζωής.
•:. Οιονεί κατάρρευση.

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1 ο σχεδιασμός των νέων

κανονισμών συνήθους σττουδαιότητας βάσει των διατάξεων του ΕΑΚ2000

αντιστοιχεΙ σε στόχο σχεδιασμού Β1 (Βλέπε κεφάλαιο 1.1), δηλαδή

επιδιώκεται η προστασlα ζωής για σεισμό σχεδιασμού με περΙοδο

επαναφοράς 474 χρόνια. Για το υπό μελέτη κτΙριο γΙνεται η παραδοχή ότι σε

εύλογο χρονικό διάστημα οι επιτελικές λειτουργΙες του κτιρΙου θα

απομακρυνθούν και υιοθετεlται ο στόχος Β1 για τη φάση της αποτlμησης. Η

παρούσα επιλογή θα πρέπει να επιβεβαιωθεl ρητώς και σττό τον κύριο του

έργου.

4.6 ΑΠΟTlΜΗΣΗΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Παρακάτω περιγράφεται η βασική διαδικασΙα αποτΙμησης της σεισμικής

συμπεριφοράς. Καταρχάς επιλύεται ελαστοπλαστικά η κατασκευή και

υπολογΙζεται η πιθανή μέγιστη μετακΙνηση της για τον σεισμό σχεδιασμού.

Στη συνέχεια, και αφού ελεγχθεΙ το κατά πόσο εμφανΙζονται ή όχι ψαθυρές

μορφές αστοχlας, συγκρΙνονται οι αναπτυσσόμενες πλαστικές στροφές των

δομικών μελών με τα όρια των πλαστικών στροφών, όπως αυτά

υπολογlζονται ανάλογα με την επιλεχθεΙσα στάθμη επιτελεστικότητας

(προστασΙα ζωής).

Στην περΙπτωση που σττό τη διαδικασΙα υπολογισμού αποδειχθεl ότι το

σύνολο των μελών ικανοποιεί τους παραπάνω ελέγχους, η κατασκευή

θεωρεΙται ασφαλής, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις που εκτέθηκαν

παραπάνω. Εάν όμως βρεθεl αριθμός μελών που δεν ικανοποιεΙ τους

παραπάνωελέγχους, τότε η κατασκευήΔΕΝ θεωρεΙται ασφαλής.
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Η στατική μελέτη ακολουθεί τα εξής στάδια:

Α. Επίλυση πλακών

Επιλύονται κατ' αρχήν οι πλάκες του κτιρίου με πρόγραμμα

πεπερασμένων στοιχείων. Οι πλάκες φορτίζονται με τα μόνιμα και τα κινητά

φορτία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα φορτία των τοιχοδαμών τα οποία

τοποθετήθηκαν με ακρίβεια. Από την επίλυση των πλακών προκύmουν οι

αντιδράσεις στις θέσεις των στηρίξεων. Με τις αντιδρόσεις αυτές φορτίζεται

στη συνέχεια το χωρικό ισοδύναμο πλαισιακό προσομοίωμα.

Β. Μόρφωση του χωρικού προσομοιώματος

Σε δεύτερο στάδιο μορφώνεται χωρικό προσομοίωμα. Οι διατομές του

προσομοιώματος περιέχουν τους παρακάτω οπλισμούς

1. Για τα υποστυλώματα θεωρούνται οι οπλισμοί που εμφανίζονται στα

στατικά σχέδια που συντάχθηκαν στην φάση της αποτύπωσης (Σχήμα

4.4).
2. Για τις δοκούς, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτός ο επακριβής

προσδιορισμός των οπλισμών με μη καταστροφικές μεθόδους, γίνεται

η παραδοχή ότι η ποσότητα οπλισμού είναι αυτή που υπολογίζεται από

την επιβολή του συνδυασμού μόνιμων και ωφέλιμων φορτίων επί του

προσομοιώματος. Έτσι, σε πρώτο βήμα έγινε διαστασιολόγηση της

απαιτούμενης ποσότητας οπλισμού με βάση τους ισχύοντες

κανονισμούς (συνδυασμός 1.35G+1.500, συντελεστές ασφαλείας 1.50
για το σκυρόδεμα, 1.15 για το χάλυβα).

Η σεισμική αντοχή του κτιρίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία που

προβλέπεται από τις Αμερικανικές προδιαγραφές ATC40 και FEMA273.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ(30Χ30)

Διαστάσεις: 30Χ30 εκ.

Οπλισιώς: 4Φ14, Συνδ. ΣΦ6/18

Εmκάλυψη: Cl=c2=3cιn

2Φ14 ~::Ξ;;::::;ΊΙ) -f-

ΣΦ6/18 " c
"1
c

];~..:.~,~.~.. ·~'~Ό.~'~'~'..Τ:,"~_+_
2Φ14 -" ';::1-+-__ 0.30--r

Σχήμα 4.4: Λεπτομέρεια υφιστάμενωνοπλισμών στα υποστυλώματα.
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4.6.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ

Κατά την σύνταξη της παρούσης στατικής μελέτης εφαρμόσθηκαν οι

παρακάτω κανονισμοί:

• Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων (Β.Δ. της 10131 Δεκ.

1945 Φ.Ε.κ. 171 Ν16.5.1946 με τις όποιες μεταγενέστερες τροποποιήσεις

του).

• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ2000).

• FEMA 273/356: NEHRP Guidelines lοr the seismic rehabiIitation ΟΙ

buiIdings. October 1997/2001. Washington. D.C.
• ATC40: Seismic evaIuation and ΙθΙιοlίΙ ΟΙ concrete buildings. Vol 1.

November 1996.
• Ευρωκώδικας 3: Διαστασιολόγηση κατασκευών από χάλυβα.

• DΙΝ1055-Μέρος 4: Ανεμοπίεση στις κατασκευές.

4.6.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

• Οπλισμένο Σκυρόδεμα C12/15 (σύμφωνα και με τις προηγούμενες

παρατηρήσεις)

• Χάλυβας σκυροδέματος S220 για τον διαμήκη οπλισμό των μελών και

τους συνδετήρες.

4.6.3 ΦΟΡΤιΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤιΣΕIΣ

Αναλυτικά οι τιμές των φορτίων που λήφθηκαν υπόψη έχουν ως εξής:

Ίδιο βάρος οπλισμένουσκυροδέματος 25kN/m3

Ίδιο βάρος μορφοχάλυβα 75kN/m3

Οπτοπλινθοδομές μπατικές 3.6 kN/m"
Οπτοπλινθοδομές υπερμπατικές 4.0 kN/m2

Οπτοπλινθοδομές δρομικές 2.1 kN/m2

Επικαλύψεις ορόφων 1.25 kN/m 2

Επικαλύψεις δώματος 2.5 kN/m 2

Κινητό γραφείων 2.0 kN/m2

4.6.4 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΗΝ

Η στατική ανάλυση/διαστασιολόγησηπραγματοποιήθηκε με μία σειρά

προγραμμάτων της εταιρείας CUBUS. Ειδικότερα για την ανάλυση των

πλακών χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα επιφανειακών πεπερασμένων

στοιχείων. Οι χωρικοί φορείς επιλύθηκαν με αντίστοιχα προγράμματα

υπολογισμού εντατικών μεγεθών και διαστασιολόγησης. Η ελαστοπλαστική

ανάλυση έγινε με πρόγραμμα pushover.
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4.7 ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ

4.7.1 ΦΟΡΤΙΑ

Ως μόνιμα φαρτία ειαάγονται το ίδιο βάρος οι επικαλύψεις και τα φορτία

των τοιχοποιιών. Επίσης εισάγονται τα κινητά φορτία.

4.7.2 ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΙ πλάκες εmλύονται με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η

διακριτοποίηση είναι αρκετά πυκνή ώστε να υπάρχει ακρίβεια στον

υπολογισμό των εντατικών μεγεθών και των οπλισμων. Οι δοκοΙ εισάγονται

ως γραμμικές στηρίξεις άρθρωσης είτε πάκτωσης.

4.7.3 yΠOΛOΓlΣMOΣ
Εξάγονται οι αντιδράσεις στις στηρίξεις (δοκοί, κατακόρυφα στοιχεία) οι

οποίες στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την φόρτιση του χωρικού

μοντέλου. Οι αντιδράσεις υπολογίζονται για την επαλληλία των μονίμων

φορτίων (σχήματα 4.5 και 4.6) και για την επαλληλία των κινητών φορτίων

(σχήματα 4.7 και 4.8). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακριβής κατανομή

των φορτίων των πλακών στις δοκούς χωρίς να χρησιμοποιούνται

προσεγγιστικές μέθοδοι. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται στη διακριτοποίηση ώστε

να είναι κατά το δυνατόν ακριβέστερος ο υπολογισμός των αντιδράσεων.

AfiI:,.367
......7.968...405'

.Λ.-' ,,'( .JC' 879 17.8Π.
•18.732 ~"

/.,.~ 12.9ΙΜ

... ..ι!.951 ~ι ....... ι~.788
:"Q7n !J.4141e.957

ΑΟ.....2 1.<" ~.,
A.18319.:sιιu " ... . 12.532

("')5;5: '" ι 21871 .
1SseS 25.~, .......1..9.14, '~76

",;.. . 9.3π!9019 13.26·"Ώιι
..l.924 ...i'cS.18S 21210 "-~,

-tιi';~7 /;,.502:M~,\ 21.717 13_1~
...~~.6931_~ ,-ς-;~.757 16_~ ~1.o1i1 • ~.989300

("JJ.760 14.679 ( . 13.86713.134 /6-301tD· .294
....16.288 8"~ .. π~ .560 A·J6.1 10h ,2317 ~•• "

/...... . .. . • .....-s..68S β 169 /' 12.678
Λ_7<Π ....1\2281 ~1917fi . 8.007 /!2.757 . 396

<ιlrtι1o ~~.953 1.196, Ι10.656"· 12.358 "'.014
' •.190'- 13.π3 12.121 ~240S·nz" 28 92~..'I_7iii 12067'""4700

" "" :2ΙΙ604 :.--.ιΓ 24717 14260~"":' 21.031 ..... "
17.530 .......~150 ,L..111 ........ ""...5099 ... ~11438 .. 13.31~

, ..." /' •. ......,.11.677 7 995~ _~. ... ,.; • ~1.ns . f;:6.156
11.5?614.298 !791::"<" ri t'" ""Iu.~: Z27~Ι /20.971 "":0.214

'\:16.420 14.314 15.298.725'- 9149π3 11.266'....
13_497'-.. 21536 .('" 23.817 15.884, Λ ....rί..21~ 17.293

" - 1;0921 - ./ r~ "~~I· ""'J 673 ~ ...
16_051, 29.413 .17,.,.... /1.δ2" ...·" ..,' 4.a31 '. !Ι389

11.04419.653 12.44~.362y' .... 12.s&4 (;1.~ω18 Z2.~ /17.118
Χ-.2.708 1741.-'''" A~ Λ 28.259 10.76.7 ·'8'~~
9.~" ".- 18.~, ( 27.813 ',υ~2.065

16822'.. 17.267 11 .OS7lO.852 17.10Τ....
. " " '!.~.331 ~~3.832 15.873'

15.7'!.914.9911 11_~2'\. 20.952"
'\0457 17_902>.. 18.354',.. ..,,,- "'\ .....

15.99414.741
,,0.513.,

Σχήμα 4.5: Αντιδράσεις-δυνάμεις στα τοιχώματα και στα υποστυλώματα

από τα μόνιμα φορτία για την στάθμη της οροφής του υπογείου.
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Σχήμα 4.6: Αντιδράσεις-δυνάμεις στα τοιχώματα και στα υποστυλώματα από

τα μόνιμα φορτία για την στάθμη της οροφής του ισογείου.

Σχήμα 4.7: Αντιδράσεις-δυνάμεις στα τοιχώματα και στα υποστυλώματα από

τα κινητά φορτία για την στάθμη της οροφής του υπογείου.
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Σχήμα 4.8: Αντιδράσεις-δυνάμεις στα τοιχώματα και στα υποστυλώματα από

τα κινητά φορτία για την στάθμη της αροφής του ισογείου.

4.8 ΧΩΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

4.8.1 ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η διακριτοποίηση γίνεται με τριδιάστατα ραβδόμορφα στοιχεία με έξι (6)
βαθμούς ελευθερίας, 3 μεταφορικούς και 3 στροφικούς. Λαμβάνονται υπόψη

κατά τον υπολογισμό τα έργα των αξονικών και τεμνουσών δυνάμεων. Η

προσομοίωση της ακαμψίας της πλάκας στο επίπεδο της γίνεται με

κατάλληλη επιλογή της ροπήςαδρανείας των δοκών.

4.8.2 ΣΤΑΤιΚΑ ΦΟΡΤιΑ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤιΩΝ ΤΩΝ

ΠΛΑΚΩΝ

Μετά την επίλυση των πλακών ακολουθεί η επίλυση του αντίστοιχου

ραβδόμΟΡφου φορέα. Μορφώνεται το χωρικό μοντέλο (σχήμα 4.9) και

φορτίζεται με τις αντιδράσεις που έδωσε η επίλυση των αντίστοιχων πλακών.

Αποφεύγεται έτσι ο προσεγγιστική κατανομή των φορτίων των πλακών στις

δοκούς. Τα φορτία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα μόνιμα και τα κινητά.
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Σχήμα 4.9: Χωρικό μοντέλο του κτιρίου.

Π

0.24g
Σ3

Β

1.00
Ρο = 2.50

σύμφωνα με τον ΕΑΚ2000:

Για να διαπιστωθεί το επίπεδο σεισμικής επάρκειας του κτιρίου

πραγματοποιήθηκε σειρά ελαστοπλαστικών αναλύσεων, μεταβάλλοντας τη

γωνία σεισμικής φόρτισης ανά 90'. Ετσι υπολογίσθηκε η συμπεριφορά της

κατασκευής για γωνίες Ο' • 180',90' και 270'. Στα σχήματα 4.10.4.11,4.12
και 4.13 φαίνονται τα φάσματα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για τις

διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90' και 270' αντίστοιχα.

4.9 ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παράμετροι

Φάσμα σχεδιασμού Ελληνικού Κανονισμού

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας

Σεισμική επιτάχυνση εδάφους

Κατηγορία σπουδαιότητας

Κατηγορία εδάφους

Συντελεστής θεμελίωσης

Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης

4.8.3 ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
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Σχήμα 4.10: Φάσμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) γισ δΙΕύθυνση

σεισμού Ο·.
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Σχήμα 4.11: Φόαμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 180'.
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Σχήμα 4.12: Φάαμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 90'.
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Σχήμα 4.13: Φάσμσ επιταχύνσεων - μετσκινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 270'.
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Σε όλες τις διευθύνσεις που εξετάστηκαν, η ιδιοπερίοδος της κατασκευής

στην ελσστική περιοχή συμπεριφοράς είναι της τάξης των O.4sec. Στον

πίνακα 4.1 φαίνονται για τις τέσσερεις διευθύνσεις σεισμού οι τιμές της

θεμελιωδους ενεργού περιόδου Τε και της ελαστικής θεμελι<ilδoυς περιόδου

~ στην υπόψη διεύθυνση υπολογιζόμενη με ελαστική δυναμική ανάλυση. Οι

οριζόντιες δυνόμεις που αναπτύσσονται στο κτίριο, ως ποσοστό επί των

κατακορύφων (δηλ. ο σεισμικός συντελεστής), κυμαίνονται μεταξύ 14% και

16%. Στον πίνσκα 4.1 φαίνοντσι για τις τέσσερεις διευθύνσεις σεισμού οι τιμές

του λόγου οριζόντισς φόρτισης λι '



Διεύθυνση
ΤΙ τ. λ,

σεισμού

Ο' 0,375sec 0,412sec 0,160
180' 0,375sec 0,419sec 0,157
90' 0,379sec 0,383sec 0,147
270' 0,379sec 0,385sec 0,145

Πίνακας 4.1 : Χαρακτηριστικές τιμές για τις τέσσερεις διευθύνσεις σεισμού.

Ανάλογα, μεγάλες είναι και οι μέγιστες μετακινήσεις που αναmύσσονταl

κατά τον σεισμό σχεδιασμού. Οι μετακινήσεις υπολογίστηκαν με την

παρακάτω διαδικασία:

4.9.1 Υπολογισμός μέγιστης μετακίνησης για διεύθυνση

σεισμού Ο'

Η μάζα όλου του κτιρίου ήταν 604,911 Ι. Η μάζα του ισογείου, το οποίο

ταλαντώνεται, ήταν 211,735 Ι. Κατά την διεύθυνση σεισμού Ο' το μεγαλύτερο

ποσοστό της μάζας ταλαντώνεται στην πρώτη lδιομορφή. Από τα

αποτελέσματα φασμάτων aπόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της πρώτης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού Ο' ήταν

32%. Η ενεργός μάζα του πολυβάθμιου συστήματος είναι κατά κανόνα

μικρότερη από τη συνολική "σεισμική" μάζα της ανωδομής. Ο σwτελεστής

ενεργού μάζας υπολογίζεται ως εξής:

C =0.32 * 604.911 ~ C =0.91
m 211.735 m

Ο λόγος μείωσης της ελαστικής αντοχής R δίδεται για το ενεργό σεισμικό
βάρος w,cm ως:

Ο λόγος οριζόντιας φόρτισης λ είναι ίσος με το πηλίκο του οριζόντιου φορτίου

σεισμού προς το βάρος κατά το σεισμό:

λ=~
W
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Επομένως ο λόγος μείωσης της ελαστικής σντοχής είναι:

R = Sa' W .Cm => R = Sa => R = 0.24g*2.50 => R = 0.60
g·Vy g*λ, g*λ, λ,

Γισ την διεύθυνση σεισμού Ο· ο λόγος οριζόντισς φόρτισης είναι λ, = 0.160
κσι ο λόγος μείωσης της ελσστικής σντοχής προκύmει:

R = 0.60 => R = 0.60 => R = 3.745
λ, 0.160

ο C j είνσι συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες
σνελαστικές μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική

Γ' _ δίnel
ελαστική απόκριση. Δηλαδή ~ι - ---;--. Ο λόγος C, δίνεται aπό τις

i.Iel
σχέσεις

Cj =1.0 για Τ. > Τ2

CI δεν ξεπερνά την τιμή 2.00 για Te < 0.1 sec

όπου Τ2 είναι μια χαρακτηριστική περίοδος του φάσματος απόκρισης που

συνδέεται με τη μετάβαση από το τμήμσ του φάσματος της σταθερής

επιτάχυνσης στο τμήμα της σταθερής ταχύτητας, δηλαδή η τιμή στην οποία

αρχίζει ο φθίνων κλάδος του φάσματος aπόKρισης (βλ. Πίν. 2.4 του ΕΑΚ). Για

κατηγορία εδάφους Β είναι Τ2 = 0.60 sec. Για την διεύθυνση σεισμού Ο' η

τιμή της θεμελιώδουςενεργού περιόδουείναι Te = 0.4] 2 . Επομένως

C) =[1.0+(R-I.0{2]~=>CI =[1.0+(3.745-1.0) 0.60] Ι =>
Te R 0.412 3.745

C, = 1.334

δ. ιf' _ Ine
Όμως ~I - ---:ς- και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακινηση aπό την

-el

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική aπόκριση 0Te = 0.026m .
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού Ο· είναι:
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C = 0.32. 604.91 Ι ~ C = 0.91
m 211.735 m

4.9.2 Υπολογισμός μέγιστης μετακίνησης για διεύθυνση

σεισμού 180·

διneι = CI *OTe ~ 0, __• = 1.334· 0.026~ 0,__ • = 0.034m
,. 11.'"" ",... ,

Σχήμα 4.14: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού Ο".

Στο σχημα 4.14 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυναη

σεισμού Ο·,

Η μάζσ όλου του κτιρίου ήταν 604,911 Ι. Η μάζσ του ισογείου, το οποίο

τσλαντώνεται, ήταν 211,735 Ι. Κατά την διεύθυνση σεισμού 180· το

μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας ταλαντώνεται στην πρώτη ιδιομορφή. Από τα

αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της πρώτης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 180· ήταν

32%. Η ενεργός μάζα του πολυβάθμιου συστήματος είναι κατά κανόνα

μικρότερη από τη συνολική "σεισμική" μάζα της ανωδομής. Ο συντελεστής

ενεργού μάζας υπολογίζεται ως εξής

Για την διεύθυνση σεισμού 180· ο λόγος οριζόντιας φόρτισης

είναι λ, = Ο. Ι 57 και ο λόγος μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύmει:



R = 0.60 -=> R = 0.60 -=> R = 3.819
λ, 0.157

Για την διεύθυνση σεισμού 180' η τιμή της θεμελιώδους ενεργού περιόδου

εlναι Te = 0.419. Επομένως ο συντελεστής τροποποίησης που συσχετlζει

τις μέγιστες ανελαστιΚές μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για

γραμμική ελαστική απόκριση είναι:

[
Τ. ] Ι [ 0.60 ] ΙCI = I.O+(R-I.O)~ --=> c, = 1.0+(3.819-1.0) -=>
Te R . 0.419 3.819

Cj =1.318

C - δίneι
Όμως 1 - -.- και υπολογΙζεταιη μέγιστη ανελαστική μετακlνησηαπό την

°.1
υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δτο = 0.027m .
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακlνηση για την διεύθυνση σεισμού 180' εlναι:

δ ι=Cι*δΤ:e-=>δ. ι=I.318*0.027=>δ... =0.035mIne Ine 1111,;~

Στο σχήμα 4.15 φαlνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 180'.

Σχήμα 4.15: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 180'.
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4.9.3 Υπολογισμός μέγιστης μετακίνησης για διεύθυνση

σεισμού 90'

Η μάζα όλου του κτιρίου ήταν 604,911 t. Η μάζα του ισογείου, το οποίο

ταλαντώνεται, ήταν 211,735 t. Κατά την διεύθυνση σεισμού 90· το μεγαλύτερο

ποσοστό της μάζας ταλαντώνεται στην δεύτερη ιδιομορφή. Από τα

αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της δεύτερης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 90' ήταν

35%. Η ενεργός μάζα του πολυβάθμιου συστήματος είναι κατά κανόνα

μικρότερη από τη συνολική "σεισμική" μάζα της ανωδομής. Ο συντελεστής

ενεργού μάζας υπολογίζεται ως εξής:

C =0.35*604.911=>C =1.00
m 211.735 m

Για την διεύθυνση σεισμού 90· ο λόγος οριζόντιαςφόρτισης είναι λι = 0.147
και ο λόγος μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύπτει:

R = 0.60 => R = 0.60 => R = 4.082
λ, 0.147

Για την διεύθυνση σεισμού 90· η τιμή της θεμελιώδουςενεργού περιόδου είναι

Te = 0.383. Επομένως ο συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις

μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για

γραμμική ελαστική απόκριση είναι:

[ ( ) ΤιJΙ [( ) 0.60 ] ΙCI = 1.0+ R-I.O - -=>C! = 1.0+ 4.082-1.0 =>
1~ R 0.383 4.082

C] = 1.429

C διnel
Όμως Ι = ~ και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση από την

Uel

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤe = 0.022m .
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 90· είναι:

δίneι = C] *δΤe => δίne , = 1.429 *0.022 => διnel = 0.032m

Στο σχήμα 4.16 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 90..
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Για την διεύθυνση σεισμού 270' η τιμή της θεμελιώδους ενεργού περιόδου

εΙναι Te = 0.385. Επομένως ο συντελεστής τΡοποποlησης που συσχετΙζει

C =0.35 *604.911 => C =1.00
m 211.735 m

Σχήμα 4.16: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 90'.

Για την διεύθυνση σεισμού 270' ο λόγος οριζόντιας φόρτισης

<lvao λ, = 0.145 και ο λόγος μεΙωσης της ελαστικής αντοχής προκύmει:

R = 0.60 => R = 0.60 => R =4.138
λ, 0.1450

Η μάζα άλου του KTΙPlou ήταν 604,911 t. Η μάζα του ισογεlου, το οποιο

ταλαντώνεται, ήταν 211,735 t. Κατά την διεύθυνση σεισμού 270' το

μεγαλύτερο ποσοστά της μάζας ταλαντώνεται στην δεύτερη ιδιομορφή. Από

τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της δεύτερης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 270' ήταν
35%. Η ενεργός μάζα του πολυβάθμιου συστήματος εΙναι κατά κανόνα

μικρότερη από τη συνολική "σεισμική" μάζα της ανωδομής. Ο συντελεστής

ενεργού μάζας υπολογlζεται ως εξής:

4.9.4 Υπολογισμός μέγιστης μετακίνησης για διεύθυνση

σεισμού 270'



ββ

Ι

Ι
Γ

δίneι = C j *δΤe = δίηοι = 1.423 *0.023 => δίneι = 0.032m

Σχήμα 4.17: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 270".

[
r ] ι [ 0.60] ΙCI = 1.0+(R-1.0)-•. -=>Cj = 1.0+(4.138-1.0) =>
Tn R 0.385 4.138

Στο σχήμα 4.17 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 270".

Cj = Ι .423

C - δίηοι
Όμως Ι - -0- και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνησηαπό την

υοι

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤe = 0.023m .
Τελικό η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 270' είναι:

τις μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για

γραμμική ελαστική απόκριση είναι:
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αρθρώσεωνπλαστικώνστροφές

Σχήμα 4.18: Στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] για
την διεύθυνση σεισμού Ο'.

Παράλληλα, για την μετακίνηση σχεδιασμού η πλειοψηφία των διατομών

πλαστικοποιείται ενώ στο σύνολό τους τα υποστυλώματα εμφανίζουν μη

επιτρεmές πλαστικές στροφές.

Για την διεύθυνση σειαμού Ο' οι μέγιστες πλαστικές στροφές οι οποίες

εμφανίζονται στα υποστυλώματα είναι 9,51 mrad και 9,33 mrad. Στο σχήμα

4.18 φαίνονται οι πλαστικές στροφές των υποατυλωμάτων για την διεύθυνση

σεισμού Ο'.

Για την διεύθυνση σεισμού 180' οι μέγιστες πλαστικέςστροφές οι οποίες

εμφανίζονται στα υποστυλώματαείναι 9,76 mrad και 12,85 mrad. Στο σχήμα

4.19 φαίνονται οι πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση

σεισμού 180".
Για την διεύθυνση σεισμού 90' οι μέγιστες πλαστικές στροφές οι οποίες

εμφανίζονται στα υποστυλώματα είναι 9,08 mrad και 7,24 mrad. Στο σχήμα

4.20 φαίνονται οι πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση

σεισμού 90".
Για την διεύθυνση σεισμού 270' οι μέγιστες πλαστικέςστροφές οι οποίες

εμφανίζονται στα υποστυλώματαείναι 9,52 mrad και 8,22 mrad. Στο σχήμα

4.21 φαίνονται οι πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση

σεισμού 270".

4.9.5 Μέγιστες

υποστυλωμάτων
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Σχήμα 4.20: Στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] για
την διεύθυνση σεισμού 90·.

Σχήμα 4.19: Στροφές πλαστικών αρθρώαεων των υποστυλωμάτων [mrad] για
την διεύθυναη αεισμου 180·.
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Διεύθυνση
Μέγιστες Μέγιστες στροφές

σεισμού
ανελαστικές πλαστικών αρθρώσεων των

μετακινήσεις υποστυλωμάτων

Ο' O,034m 9,51 mrad
180' 0,035 m 12,85 mrad
90' 0,032 m 9,08 mrad
270' 0,032 m 9,52 mrad
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Πίνακας 4.2: Μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις και μέγιστες στροφές

πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις τέσσερεlς διευθύνσεις

σεισμού.

Σχήμα 4.21: Στροφές πλαστικών αρθΡώαεων των υπαατυλωμάτων [mrad] για

την διεύθυναη σειαμαύ 270'.

Σταν πίνακα 4.2 φαίνανται αι μέγιστες ανελαατικές μετακινήαεις και αl

μέγlατες ατΡοφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις

διευθύνσεις σεισμού Ο' • 180' , 90' και 270',
Επίσης σε αρκετά δομικά μέλη αναmύσσονται διστμητικές δυνάμεις που

είναι αδύνατο να παραληφθούν από το σκυρόδεμα και τον οπλισμό

διάτμησης.



4.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά, το κτίριο απαιτεί επεμβάσεις βελτίωσης της

συμπεριφοράς του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια από τις παρακάτω

μεθόδους ή συνδυασμόςτους:

• Αύξηση της διατμητικής αντοχής και της περίσφιξης των υποστυλωμάτων.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με μανδύες διάτμησης είτε με χρήση

ινοπλισμένων πολυμερών.

• Αύξηση της δυσκαμψίας και της αντοχής του κτιρίου, η οποία θα έχει ως

αποτέλεσμα τη μείωση των μετακινήσεων και κατά συνέπεια τη μείωση του

πλήθους των διατομών που βρίσκονται στην πλαστική περιοχή καθώς

επίσης και τη μείωση των αναπτυσσόμενων πλαστικών στροφών στις

διατομές που πλαστικοποιούνται' Επίσης, ως αποτέλεσμα της ανωτέρω

επέμβασης θα επέλθει και η μείωση της διατμητικής καταπόνησης των

διαφόρων μελών. Η αύξηση της δυσκαμψίας πρέπει να γίνει με τέτοιο

τρόπο ώστε το κέντρο ελαστικής στροφής να μετακινηθεί πλησίον του

κέντρου μάζας. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν οι σχετικές στροφές

μεταξύ των διαφραγμάτων. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με

προσθήκη νέων τοιχωμάτων ή/και με αύξηση των διατομών των

υφιστάμενων υποστυλωμάτων (καμπτικοί μανδύες). Σε κάθε περίmωση τα

νέα ή/και τα ενισχυόμενα δομικά στοιχεία θα πρέπει να θεμελιωθούν

κατάλληλα ώστε να μεταφέρονται τα σεισμικά φορτία με ασφάλεια στο

έδαφος.

Στο επόμενο κεφάλαιο προτείνεται η ενίσχυση των υποστυλωμάτων του

κτιρίου με μανδύες μικρού πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Το

ινοπλισμένο σκυρόδεμα εξετάστηκε ως προς τις ιδιότητες του σε

προηγούμενο κεφάλαιο (βλέπε κεφάλαιο 3).
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5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

5.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Για το κτίριο, του οποίου αποτιμήθηκε η σεισμική συμπεριφορά,

προέκυψε το συμπέρασμα ότι απαιτεί επεμβάσεις βελτίωσης της

συμπεριφοράς του, Μία λύση που προτείνεται για να βελτιωθεί η

συμπεριφορά του κτιρίου είναι η κατασκευή μανδυών σε όλα τα

υποστυλώματα. Ακόμα μία λύση που προτείνεται είναι η ενίσχυση κάποιων

από τα υποστυλώματα. Οι δύο παραπάνω λύσεις συγκρίνονται μεταξύ τους.

Οι μανδύες είναι μικρού πάχους και κατασκευασμένοι από ινοπλlσμένο

σκυρόδεμα. Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα (fιbre reinforced concrete FRC),
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι ένα υλικό το οποίο είναι προς

ανάπτυξη και παράγεται από ένα μίγμα τσιμέντου υψηλής αντοχής με

προσθήκη ινών από χάλυβα.

5.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η διαδικασία αποτίμησης της σεισμικής συμπεριφοράς του ενισχυμένου

κτιρίου είναι ίδια με την διαδικασία αποτίμησης της σεισμικής συμπεριφοράς

του υφιστάμενου κτιρίου. που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο

(βλέπε παράγραφο 4.6).
Η στατική μελέτη ακολουθεί τα εξής στάδια:

Α. Επίλυση πλακών

Επιλύονται κατ' αρχήν οι πλάκες του κτιρίου με πρόγραμμα

πεπερασμένων στοιχείων με την ίδια διαδικασία που επιλύθηκαν οι πλάκες

του υφιστάμενου κτιρίου.

Β. Μόρφωση του χωρικού προσομοιώματος

Σε δεύτερο στάδιο μορφώνεται χωρικό προσομοίωμα. Οι διατομές του

προσομοιώματος περιέχουν τους παρακάτω οπλισμούς:

1. Για τα ενισχυμένα υποστυλώματα θεωρούνται ΟΙ οπλισμοί που

εμφανίζονται στα στατικά σχέδια που συντάχθηκαν στην φάση της

αποτύπωσης με την κατασκευή του μανδύα πάχους 3.5 εκ. από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα (Σχήμα 5.1).
2. Για τις δοκούς θεωρούνται οι ίδιοι οπλισμοί με τους οπλισμούς δοκών

του υφιστάμενου κτιρίου.

5.2.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ

Κατά την σύνταξη της στατικής μελέτης εφαρμόσθηκαν οι ίδιοι

κανονισμοί με τους κανονισμούς που εφαρμόσθηκαν για το υφιστάμενο κτίριο

(βλέπε παράγραφο 4.6.1).
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ΛΕΙΙΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ Κ(30Χ30)

ΜΕ ΜΑΝΔγΑ 3.5 0111

Διαστάσεις: 30Χ30 εκ.

Οπλισμός: 4Φ14 , Σuνδ. ΣΦ6Ι18

Μανδύας 3.5 Ct1l

Οπλισμός μανδύα: 4Φ12 , Σuνδ. ΣΦ8Ι15

2Φ12

ΣΦ8Ι15
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Σχήμα 5.1: Λεπτομέρεια υφιστάμενων οπλισμών και κατασκευής μανδύα στα

υποστυλώματα.

5.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

• Για τα υφιστάμενα στοιχεία του φορέα το οπλισμένο σκυρόδεμα ήταν

C12f15 (σύμφωνα και με τις προηγούμενες παρατηρήσεις).

• Για τα υφιστάμενα στοιχεία του φορέα ο χάλυβας σκυροδέματος ήταν 5220
για τον διαμήκη οπλισμό των μελών και τους συνδετήρες.

• Για τον μανδύα των ενισχυμένων υποστυλωμάτων το lνοπλlσμένο

σκυρόδεμα ήταν σκυρόδεμα με θλιπτική αντοχή ίση με 80 MPa. Οι ίνες

από χάλυβα είχαν όριο διαρροής ίσο με 1000 MPa. Οι ιδιότητες του

lνοπλlσμένου σκυροδέματος αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα (βλέπε

κεφάλαιο 3). Για την προσομοίωση του μανδύα από lνοπλlσμένο

σκυρόδεμα έγινε η παραδοχή ότι το lνοπλlσμένο σκυρόδεμα ήταν ένα

ισοδύναμο σκυρόδεμα που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την

συνεισφορά των ινών. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι οι ίνες από χάλυβα ήταν

ενσωματωμένες στο σκυρόδεμα (βλέπε παράγραφο 3.5.2). Στο κεφάλαιο 3
αποδείχθηκε ότι η προσομοίωση του lνοπλlσμένου σκυροδέματος με το

ισοδύναμο σκυρόδεμα που συμπεριλαμβάνει τις ιδιότητες και την

συνεισφορά των ινών. δίνει σωστά αποτελέσματα για σχεδιασμό σε οριακή

κατάσταση αστοχίας.

• Για τον μανδύα των υποστυλωμάτων ο χάλυβας σκυροδέματος ήταν 5500
για τον διαμήκη οπλισμό των μελών και τους συνδετήρες.
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5.2.3 ΦΟΡΤιΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤιΣΕIΣ

Οι τιμές των φορτίων που λήφθηκαν υπόψη είναι ίδιες με τις τιμές των

φορτίων παυ λήφθηκαν υπόψη για το υφιστόμενο κτίριο (βλέπε παρόγραφο

4.6.3).

5.2.4 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΗ/Υ

Τα προγρόμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκανείναι

τα ίδια με τα προγρόμματα ηλεκτρονlκαύ υπολαγιστή που χρησιμοπαιήθηκαν

για τα υφιστόμενο κτίριο (βλέπε παρόγραφο4.6.4).

5.3 ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ

Επιλύονται ΟΙ πλάκες του κτιρίου με την ίδια διαδικασία που επιλύθηκαν

οι πλόκες ταυ υφιστόμεναυ κτιρίαυ (βλέπε παρόγραφο 4.7).

5.4 ΧΩΡΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Επιλύεται το χωρικό μοντέλο του κτιρίου με την ίδια διαδικασία που

επιλύθηκε τα χωρικό μοντέλο του υφιστόμενου κτιρίου (βλέπε παρόγραφα

4.8).

5.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μία λύση που προτείνεται για να βελτιωθεί η συμπεριφορό του κτιρίαυ

είναι η κατασκευή μανδυών σε όλα τα υποστυλώματα.

Για να διαπιστωθεί το επίπεδο σεισμικής επάρκειας του κηρίου με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα πραγματαποιήθηκε σειρό

ελαστοπλαστlκών αναλύσεων, μεταβόλ/αντας τη γωνία σεισμικής φόρτισης

ανό 90'. Έτσι υπολογίσθηκεη συμπεριφαρότης ενισχυμένης κατασκευής, με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα, για γωνίες Ο' , 180' , 90' και 270'. Στα

σχήματα 5.2 , 5.3 , 5.4 και 5.5 φαίνανται τα φόσματα επιταχύνσεων 
μετακινήσεων (ADRS) του κτιρίου με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα για

τις διευθύνσειςσεισμαύ Ο' , 180' , 90' και 270' αντίστοιχα.
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Σχήμα 5.2: Φάσμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού Ο· για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.3: Φάσμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 180· για το κτlρlο με ενlσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.4: Φάαμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 90· για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.5: Φάαμα επιταχύναεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 2700 για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Σε όλες τις διευθύνσεις που εξετάστηκαν, η lδιοπερίοδος της κατασκευής

στην ελαστική περιοχή συμπεριφοράς είναι της τάξης των Q,3sec, Στον

πίνακα 5,1 φαίνονται για τις τέσσερεlς διευθύνσεις σεισμού οι τιμές της

θεμελιώδους ενεργού περιόδου ΤΙ! και της ελαστικής θεμελιώδους περιόδου

τ; στην υπόψη διεύθυνση υπολογιζόμενη με ελαστική δυναμική ανάλυση. Οι

οριζόντιες δυνάμεις που αναπτύσσονται στο κτίριο, ως ποσοστό επί των

κατακορύφων (δηλ. ο σεισμικός συντελεστής), κυμαίνονται μεταξύ 48% και

59%. Στον πίνακα 5.1 φαίνονται για τις τέσσερεlς διευθύνσεις σεισμού οι τιμές

του λόγου οριζόντιας φόρτισης λι .
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Διεύθυνση
ΤΙ Τ. λ,

σεισμού

Ο· 0,261 sec 0,321 sec 0,484
180· 0,261 sec 0,320 sec 0,483
90· 0,249 sec 0,249 sec 0,595

270· 0,249 sec 0,263 sec 0,508

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικές τιμές για τις τέσσερεlς διευθύνσεις σεισμού για

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Οι μέγιστες μετακινήσεις που αναmύσσονται κατά τον σεισμό

σχεδιασμού για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα είναι

μικρότερες από τις μέγιστες μετακινήσεις που αναπτύσσονται κατά τον σεισμό

σχεδιασμού για το κτίριο χωρίς την ενίσχυση. Οι μετακινήσεις για το κτίριο με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα υπολογίστηκαν με την παρακάτω

διαδικασία:

5.5.1 Υπολογισμός μέγιστης

σεισμού Ο· για το κτίριο

υποστυλώματα

μετακίνησης για διεύθυνση

με ενίσχυση σε όλα τα

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ήταν

622,052 Ι. Η μάζα του ισογείου, το οποίο ταλαντώνεται, ήταν 220,734 Ι. Κατά

την διεύθυνση σεισμού Ο· το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του κτιρίου με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ταλαντώνεται στην πρώτη lδιομορφή. Από

τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της πρώτης lδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού Ο· για το

ενισχυμένο κτίριο ήταν 33%. Η ενεργός μάζα του πολυβάθμιου συστήματος

είναι κατά κανόνα μικρότερη από τη συνολική "σεισμική" μάζα της ανωδομής.

Ο συντελεστής ενεργού μάζας υπολογίζεται ως εξής:

F.?? ης?

C =0.33* --_._-- =>C_ =0.93
m 220.734'"

Ο λόγος μείωσης της ελαστικής αντοχής R δίδεται για το ενεργό σεισμικό

βάρος W·Cm ως:

R = Sa' W ·C"
g. V}.

Ο λόγος οριζόντιας φόρτισης λ είναι ίσος με το πηλίκο του οριζόντιου φορτίου

σεισμού προς το βάρος κατά το σεισμό:

λ=~
W

Επομένως ο λόγος μείωσης της ελαστικής αντοχής είναΙ'
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ελαστική απόκριση. Δηλαδή

R = Sa' W ,C,. => R = S. => R = 0.24g*2.50 => R = 0.60
g·Vy g*λ, g*λ, λ,

Για την διεύθυνση σεισμού Ο' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είναι λ, = Ο .484 και ο λόγος

μείωσης της ελαστικήςαντοχήςπροκύmει:

R = 0.60 => R = 0.60 => R = 1.239
λ, 0.484

Ο C) είναι συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες

ανελαστικές μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική

~

rι _ vinel
v) - -~-. Ο λόγος C) δίνεται από τις

UeI

σχέσεις:

C) = 1.0 για ΤΊ, > Τ2

C) = [1.0 +(R -1'0)Τ2 /1~J/ R για Τ. < Τ2
C ) δεν ξεπερνά την τιμή 2.00 για 1~ < 0.1 sec

όπου ΤΟ είναι μια χαρακτηριστική περίοδος του φάσματος απόκρισης που

συνδέεται με τη μετάβαση από το τμήμα του φάσματος της σταθερής

επιτάχυνσης στο τμήμα της σταθερής ταχύτητας, δηλαδή η τιμή στην οποία

αρχίζει ο φθίνων κλάδος του φάσματος απόκρισης (βλ. Πίν. 2.4 του ΕΑΚ). Για

κατηγορία εδάφους Β είναι Τ2 = 0.60sec. Για την διεύθυνση σεισμού Ο' η

τιμή της θεμελιώδους ενεργού περιόδου για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματαείναι Te = 0.3212. Επομένως:

C) = [1.0 +(R -1.0{2.J_I => C) = [1.0+(1.239 -1.0) 0.60] Ι =>
Τ:, R 0.321 1.239
ο

CI =I.167

rι _ δίneι
Όμως v) - ~ και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση από την

UeI

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤe = 0.0 16m.
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού Ο' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα είναι:

δίneι = C) *δΤe => δίneι = 1.167 *0.016 => δίneι = 0.0 18m
Στο σχήμα 5.6 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού Ο· για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.6: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού Ο' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

I~ί' .ρ-

μέγιστης μετακίνησης για διεύθυνση

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

5.5.2 Υπολογισμός

σεισμού 180' για

υποστυλώματα

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ήταν

622,052 t. Η μάζα του ισογείου, το οποίο ταλαντώνεται, ήταν 220,734 t. Κατά
την διεύθυνση σεισμού 180' το μεγαλύτεροποσοστό της μάζας του κτιρίου με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματαταλαντώνεται στην πρώτη lδιομορφή. Από

τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της πρώτης lδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 180' για το

κτΙρlο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ήταν 33%. Η ενεργός μάζα του

πολυβάθμιου συστήματος είναι κατά κανόνα μικρότερη από τη συνολική

"σεισμική" μάζα της ανωδομής. Ο συντελεστής ενεργού μάζας υπολογίζεται

ως εξής:

C = 0.33 * 622.052 => C = 0.93
m 220.734 m

Για την διεύθυνση σεισμού 180' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είναι λι = 0.483 και ο λόγος

μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύπτεΙ'

R = 0.60 => R = 0.60 => R =1.244
λι 0.483



Για την διεύθυνση σεισμού 180· η τιμή της θεμελιώδους ενεργού περιόδου για

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα είναι Te = 0.320. Επομένως
ο συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες ανελαστικές

μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική ελαστική

απόκριση είναι:

_ [ ( ) Τ2 ] 1 ~ Γ' _ [( ) 0.60] ΙCl - 1.0 + R -1.0 .- - _ ~Ι - 1.0 + 1.244 -1.0 ~
Τε R 0.320 1.244

Ct =I.172

C δίηει
Όμως Ι =Τ και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση από την

l εΙ

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤε = 0.0l6m .
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 180· για

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα είναι:

δίηε! = Cl *δΤε => δίηει =1.172 *0.016~ δίηει = 0.018m

Στο σχήμα 5.7 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 180' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Γ·'.

Υ=-Ο.66

Σχήμα 5.7: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 180· για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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5.5.3 Υπολογισμός μέγιστης

σεισμού 90' για το κτίριο

υποστυλώματα

μετακίνησης για διεύθυνση

με ενίσχυση σε όλα τα

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ήταν

622,052 Ι. Η μάζα του ισογείου, το οποίο ταλαντώνεται, ήταν 220,734 Ι. Κατά

την διεύθυνση σεισμού 90' το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του κτιρίου με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ταλαντώνεται στην δεύτερη ιδιομορφή.

Από τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της δεύτερης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 90' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματαήταν 37%. Η ενεργός μάζα του

πολυβάθμιου συστήματος είναι κατά κανόνα μικρότερη από τη συνολική

"σεισμική" μάζα της ανωδομής. Ο συντελεστής ενεργού μάζας υπολογίζεται

ως εξής

C = 0.37* 622.052 => C = 1.0
m 220.734 m

Για την διεύθυνση σεισμού 90' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είναι λι = 0.595 και ο λόγος

μείωσηςτης ελαστικήςαντοχήςπροκύπτει:

R = 0.60 ----, R = 0.60 => R = 1.009
λ, 0.595

Για την διεύθυνση σεισμού 90' η τιμή της θεμελιώδους ενεργού περιόδου για

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα είναι Τ" = 0.249. Επομένως ο συντελεστής τροποποίησης

που συσχετίζει τις μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες

μετακινήσειςγια γραμμική ελαστική απόκριση είναι:

C l =[1.0+(R-I.O)T2]~=>Cl =[1.0+(1.009-1.0) 0.60] Ι =>
Τε R 0.249 1.009

C j =I.013

C δίneι
Όμως ι =.~ και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση από την

"el

υπολογιζόμενημετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤε = 0.009m.
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 90' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματαείναι:

δjneι = C l * δΤε => δjnel = 1.009 * 0.009 => δ, ..ο: = 0.0 10m
Στο σχήμα 5.8 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 90' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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5.5.4 Υπολογισμός μέγιστης μετακίνησης για διεύθυνση

σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα

Σχήμα 5.8: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 90' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Χ=-Ο.19

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ήταν

622,052 Ι. Η μάζα του ισογείου. το οποίο ταλαντώνεται, ήταν 220,734 Ι. Κατά

την διεύθυνση σεισμού 270' το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του

ενισχυμένου κτιρίου ταλαντώνεται στην δεύτερη ιδιομορφή. Από τα

αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της δεύτερης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 270' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα ήταν 37%. Η ενεργός μάζα του

πολυβάθμιου συστήματος είναι κατά κανόνα μικρότερη από τη συνολική

"σεισμική" μάζα της ανωδομής. Ο συντελεστής ενεργού μάζας υπολογίζεται

ως εξής

C = 0.37 * 622.052 => C = 1.0
m 220.734 m

Για την διεύθυνση σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είναι λι = 0.508 και ο λόγος

μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύmει:

R=0.60=>R= 0.60 =>R=I.18l
λι 0.508
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Σχήμα 5.9: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 270' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Για την διεύθυνση σεισμού 270' η τιμή της θεμελιώδους ενεργού περιόδου για

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα είναι Te = 0.263 . Επομένως
ο συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες ανελαστικές

μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική ελαστική

απόκριση είναι:

Cl )1.0+(lI_I.0)T2 ]_1 =~CI =[1.0+(1.181-1.0) 0.60] Ι ~
Ι Τ. R 0.263 1.181

CI =1.196

C - δίnel
Όμως 1 - -0- και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνησηαπό την

ueI

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤe =0.0 11m.
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 270' για

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα είναι:

διnel = CI *δΤe ~ δίnel = 1.196* 0.011~ διne ! = 0.013m
Στο σχήμα 5.9 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Για την διεύθυναη σειαμού Ο' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα οι μέγιστες πλσστικές στροφές οι οποίες εμφανίζονται στα

υποστυλώματα είναι 1,57 mrad και 1,53 mrad. Στο σχήμα 5.10 φσίνονται οι

πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτωνγια την διεύθυνση σεισμού Ο' για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώμστσ.

Για την διεύθυνση σεισμού 180' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλσ τα

υποστυλώματσ οι μέγιστες πλαστικές στροφές οι οποίες εμφσνίζονται στα

υποστυλώματσ είναι 2,14 mrad και 1,94 mrad. Στο σχήμα 5.11 φσίνονται οι

πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση σεισμού 180' για
το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Γισ την διεύθυνση σεισμού 90' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα δεν έχουν δημιουργηθεί πλαστικές στροφές στα

υποστυλώματα. Στο σχήμα 5.12 φαίνονται οι πλσστικές στροφές των

υποστυλωμάτωνγια την διεύθυνση σεισμού 90' γισ το κτίριο με ενίσχυση σε

όλα τα υποστυλώματα,που είναι μηδενικές.

Για την διεύθυνση σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα οι μέγιστες πλαστικές στροφές οι οποίες εμφανίζονται στα

υποστυλώμστα είναι 1.21 mrad και 1.07 mrad. Στο σχήμσ 5.13 φσίνονται οι

πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτωνγια την διεύθυνση σεισμού 270' για

το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Σχήμα 5.1 Ο: Στροφές πλσστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] γισ

την διεύθυνση σεισμού Ο' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλσ τα υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.11: Στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] γισ
την διεύθυνση σεισμού 180· για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα.

Σχήμα 5.12: Στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] για

την διεύθυνση σεισμού 90· για το κτlρlο με ενlσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.13: Στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] για

την διεύθυνση σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα.

Στον πίνακα 5.2 φαίνονται οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις και οι

μέγιστες στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις

διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90' και 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα

τα υποστυλώματα. Στον πίνακα 5.3 γίνεται σύγκριση των μέγιστων

ανελαστικών μετακινήσεων και των μέγιστων στροφών πλαστικών

αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90'
και 270' για το κτίριο πριν την ενίσχυση και για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα

τα υποστυλώματα.

Διεύθυνση
Μέγιστες Μέγιστεςστροφές

σεισμού
ανελαστικές πλαστικώναρθρώσεωντων

μετακινήσεις υποστυλωμάτων

Ο' 0,018 m 1,57 mrad
180' 0,018 m 2,14 mrad
90' 0,010 m 0,00 mrad
270' 0,013 m 1,21 mrad

nίνακας 5.2: Μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις και μέγιστες στροφές

πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις τέσσερεις διευθύνσεις

σεισμού για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Μέγιστες ανελαστικές
Μέγιστες στροφές

πλαστικών αρθρώσεων

Διεύθυνση
μετακινήσεις

των υποστυλωμάτων

σεισμού

ΠΡΙΝ την ΜΕΤΑτην ΠΡΙΝ την ΜΕΤΑτην

ενίσχυση ενισχυση ενισχυση ενίσχυση

Ο' 0,034 m 0,018 m 9,51 mrad 1,57 mrad
180' 0,035 m 0,018 m 12,85 mrad 2,14 mrad
90' 0,032 m 0,010 m 9,08 mrad 0,00 mrad

270' 0,032 m 0,013 m 9,52 mrad 1,21 mrad

Πίνακας 5.3: Σύγκριση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων και των

μέγιστων στροφών πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις

διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90' και 270' για το κτίριο πριν την ενίσχυση και

για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Παρατηρείται ότι η συμπεριφορά του κτιρίου με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα βελτιώθηκε σημαντικά. Οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις

ελαττώθηκαν σημαντικά. Παράλληλα, για την μετακίνηση σχεδιασμού η

πλειοψηφία των διατομών δεν πλαστικοποιείται ενώ στο σύνολό τους τα

υποστυλώματα εμφανίζουν επιτρεπτές πλαστικές στροφές, όπως

αποδεικνύεταικαι παρακάτω.

5.5.6 Έλεγχος

υποστυλωμάτων

γωνιών στροφών χορδής των

Με σκοπό να υπολογιστούν οι μέγιστες επιτρεπόμενες πλαστικές των

υποστυλωμάτων, επειδή δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός για την γωνία

στροφής χορδής των υποστυλωμάτων, πραγματοποιήθηκε από την Πολιτικό

Μηχανικό και υποψήφια Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Κ.

Γεωργιάδη - Στεφανίδη, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ.

Ευριπίδη Μυστακίδη, προσομοίωση αμφίπακτου υποστυλώματος που

αναλύθηκε με πεπερασμένα στοιχεία. Το αμφίπακτο υποστύλωμα είχε

διαστάσεις ίδιες με τις διαστάσεις των ενισχυμένων υποστυλωμάτων του

κτιρίου που εξετάζεται. Οι διαστάσεις του αμφίπακτου υποστυλώματος που

αναλύθηκε με πεπερασμένα στοιχεία ήταν 30 χ 30 cm και ήταν ενισχυμένο με

μανδύα πάχους 3,5 εκ. από ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Το αμφίπακτο

υποστύλωμα είχε μήκος 3,72 m. Ο διαμήκης οπλισμός του υφιστάμενου

υποστυλώματος αποτελείται από τέσσερις ράβδους από χάλυβα διαμέτρου

14 mm και ο εγκάρσιος οπλισμός του υφιστάμενου υποστυλώματος

αποτελείται από συνδετήρες διαμέτρου 6 mm σε απόσταση μεταξύ τους ίση

με 180 mm. Ο διαμήκης οπλισμός του μανδύα του υποστυλώματος

αποτελείται από τέσσερις ράβδους από χάλυβα διαμέτρου 12 mm και ο

εγκάρσιος οπλισμός του μανδύα του υποστυλώματος αποτελείται από

συνδετήρεςδιαμέτρου 8 mm σε απόσταση μεταξύ τους ίση με 150 mm (βλέπε

σχήμα 5.1).
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Το φορτίο εφαρμόστηκε στο υποστύλωμα με τον σχηματισμό

μετακινήσεων δ στο ένα άκρο του σε συνδυασμό με αξονική δύναμη. Η

μετακίνηση εφαρμόστηκεσε μια σειρά από βήματα. Έπειτα υπολογίστηκανη

ροπή και η γωνία στροφής χορδής του υποστυλώματοςγια διαφορετικέςτιμές

αξονικής δύναμης. Η ροπή είναι ίση με Μ = Ρ • Ι /2 , όπου Ρ είναι το φορτίο

που εφαρμόστηκε στο υποστύλωμα και Ι είναι το μήκος του υποστυλώματος.

Η γωνία στροφής χορδής του υποστυλώματος είναι ίση με θ = δ / Ι , όπου δ

είναι οι μετακινήσεις που σχηματίστηκαν με την εφαρμογή του φορτίου. Τα

διαγράμματα ροπής γωνίας στροφής χορδής του αμφίπακτου

υποστυλώματος για διαφορετικές τιμές αξονικής δύναμης Ν φαίνονται στο

σχήμα 5.14, όπως προέκυψαν από τις αναλύσεις που έκανε η Πολιτικός

Μηχανικός και υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Κ.

Γεωργιάδη - Στεφανίδη, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ.

Ευριπίδη Μυστακίδη. Στα διαγράμματα παρατηρείται ένα άλμα που

αντιστοιχεί στην απώλεια της αντοχής του υποστυλώματος. Για να

διαπιστωθεί αν τα υφιστάμενα υποστυλώματα που ενισχύθηκαν του κτιρίου με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα το οποίο εξετάζεται είναι μέσα σε

αποδεκτά όρια, θα χρησιμοποιηθούν τα διαγράμματα ροπής - γωνίας

στροφής χορδής του αμφίπακτου υποστυλώματος για διαφορετικές τιμές

αξονικής δύναμης Ν. Εφόσον είναι γνωστά τα εντατικά μεγέθη που δρουν σε

κάθε υποστύλωμα θα βρεθεί στο αντίστοιχο διάγραμμα ροπών - γωνιών

στροφών χορδής των υποστυλωμάτων η γωνία στροφή χορδής που

αντιστοιχεί στην ροπή αντοχής. Αυτή η γωνία στροφής χορδής, διαιρεμένη με

έναν συντελεστή ασφαλείας ίσο με 1,50 θα αποτελεί την οριακή γωνία

στροφής χορδής και θα συγκριθεί με τις γωνίες στροφής χορδής στα άκρα

των ενισχυμένων υποστυλωμάτων. Στο σχήμα 5.15 φαίνεται η αρίθμηση των

υποστυλωμάτων.

ΔtάγραμματuΡοπών-Γωνιώνστροφήςχορδής υποστυλωμάτων

0,020,020.01 0,015

Γωνfε.ς στροφής χορδής

-Ν=Ο

--Ν=100

-Ν::120

-Ν=140

-Ν=160

-Ν=1βΟ

-Ν::: 200

120

100

-Ε
Ζ ao
'"-$
/; ao..

40

20

Ο

Ο 0.005

Ι
Σχήμα 5.14: Διαγράμματα ροπών - γωνιών στροφών χορδής αμφlπακτου

υποστυλώματος ενισχυμένου με μανδύα μικρού πάχους από ινοπλισμένο

σκυρόδεμα για διαφορετικές τιμές αξονικής δύναμης.
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Στους πίνακες 5.4 , 5.5 , 5.6 και 5.7 φαίνονται οι αξονικές δυνάμεις και οι

ρoπtς που δρουν σε κάθε υποστύλωμα, οι γωνίες στροφής χορδής στα άκρα

των ενlσχυμένων υποστυλωμάτων και τα επιτρεπόμενα όρια γωνιών στροφής

χορδής που προκύπτουν από τα διαγράμματα ροπών - γωνιών στροφών

χορδής του αμφίπακτου υποστυλώματος ενισχυμένου με μανδύα μικρού

πάχους από ινοπλισμένο σκυρόδεμα για διαφορετικές τιμές αξονικής δύναμης

για διεύθυνσεις σεισμού Ο· , 180· ,90· και 270· αντίστοιχα, για το κτίριο με

ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

Σχήμα 5.15: Αρίθμηση των υποστυλωμάτων του κτιρίου με ενίσχυση σε όλα

τα υποστυλώματα.
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Πινακας 5.4: Διευθυνση σεισμοu Ο για το κηριο με ενισχυση σε ολα τα υποστυλωματa .

Αξονική
Ροπή Γων[α στροφής Επιτρεπόμενα

Υποστύλωμα Σημε[ο Μ χορδής όρια στροφής
Ν (ΚΝ) (KNm) υποστυλωυάτων(%\ Υοοδή, (%i

L02 Κ1 Βάση -32,30 101,03 0,002 1,067
Κορυφή -19,56 -34,65 0,446 1,067

L02 Κ2 Βάση -81,07 108,48 0,002 1,067
Κορυφή -68,33 -63,12 0,446 1,067

L02 Κ3 Βάση -67,61 108,32 0,002 1,067
Κορυφή -54,88 -36,78 0,446 1,067

L02 Κ4 Βάση -62,13 73,57 0,002 1,067
Κορυφή -49,40 -36,78 0,453 1,067

L02 Κ5 Βάση -145,46 123,93 0,002 1,100
Κορυφή -132,73 -80,05 0,453 1,100

L02 Κ6 Βάση -104,92 110,58 0,002 1,067
Κορυφή -92,19 -40,78 0,453 1,067

L02 Κ7 Βάση -53,51 106,69 0,003 1,067
Κορυφή -40,78 -23,55 0,461 1,067

L02 Κ8 Βάση -113,16 101,99 0,003 1,067
Κορυφή -100,43 -84,57 0,461 1,067

L02 Κ9 Βάση -140,48 121,63 0,003 1,133
Κορυφή -127,75 -82,84 0,461 1,067

L02 Κ10 Βάση -102,56 111,54 0,003 1,067
Κορυφή -89,83 -40,13 0,461 1,067

L02 Κ11 Βάση -82,36 108,45 0,003 1,067
Κορυφή -69,63 -25,17 0,469 1,067

L02 Κ12 Βάση -151,66 123,32 0,003 1,100
Κορυφή -138,93 -95,20 0,469 1,133

L02 Κ13 Βάση -149,15 122,23 0,003 1,100
Κορυφή -136,42 -82,50 0,469 1,133

L02 Κ14 Βάση -104,97 113,25 0,003 1,067
Κορυφή -92,24 -41,81 0,469 1,067

L02 Κ15 Βάση -83,50 108,85 0,004 1,067
Κορυφή -70,77 -20,78 0,476 1,067

L02 Κ16 Βάση -145,45 121,68 0,004 1,133
Κορυφή -132,72 -55,03 0,476 1,100

L02 Κ17 Βάση -118,15 115,52 0,004 1,067
Κορυφή -105,42 -54,45 0,476 1,067

L02 Κ18 Βάση -108,94 118,39 0,004 1,067
Κορυφή -96,21 -47,23 0,476 1,067

L02 Κ19 Βάση -59,77 103,46 0,005 1,067
Κορυφή -47,04 -25,80 0,484 1,067

L02 Κ20 Βάση -107,04 119,29 0,005 1,067
Κορυφή -94,31 -71,78 0,484 1,067

L02 Κ21 Βάση -105,56 111,61 0,005 1,067
Κορυφή -92,83 -77,92 0,484 1,067

L02 Κ22 Βάση -80,83 107,06 0,005 1,067
Κορυφή -68,10 -38,72 0,484 1,067. . . . . . . .
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Πινακας 5,5: Διευθυνση σεισμου 180 για το κτιριο με ενισχυση σε όλα τα υποστυλωματα

Αξονική
Ροπή Γωνία στροφής Επιτρεπόμενα

Υποστύλωμα Σημείο Μ χορδής όρια στροφής
Ν (ΚΝ)

(KNm) υποστυλωυάτωνΙ%) 1Ιοοδήc(%)

L02 Κ1 Βάση -61,27 -104,15 0,002 1,067
Κορυφή -48,54 39,03 0,451 1,067

L02 Κ2 Βάση -77,55 -111,65 0,002 1,067
Κορυφή -64,82 71,80 0,451 1,067

L02 Κ3 Βάση -38,05 -100,32 0,002 1,067
Κορυφή -25,31 25,71 0,451 1,067

L02 Κ4 Βάση -91,04 -110,40 0,002 1,067
Κορυφή -78,31 52,68 0,457 1,067

L02 Κ5 Βάση -140,74 -81,17 0,002 1,133
Κορυφή -128,01 75,82 0,457 1,100

L02 Κ6 Βάση -80,00 -106,48 0,002 1,067
Κορυφή -67,27 23,67 0,457 1,067

L02 Κ7 Βάση -87,86 -112,60 0,003 1,067
Κορυφή -75,13 40,67 0,463 1,067

L02 Κ8 Βάση -126,49 -115,07 0,003 1,100
Κορυφή -113,76 89,08 0,463 1,067

L02 Κ9 Βάση -128,17 -97,71 0,003 1,100
Κορυφή -115,44 93,61 0,463 1,067

L02 Κ10 Βάση -75,40 -107,88 0,003 1,067
Κορυφή -62,67 24,85 0,463 1,067

L02 Κ11 Βάση -115,47 -114,58 0,003 1,067
Κορυφή -102,74 43,95 0,470 1,067

L02 Κ12 Βάση -152,93 -123,06 0,003 1,100
Κορυφή -140,19 96,09 0,470 1,133

L02 Κ13 Βάση -141,83 -117,29 0,003 1,133
Κορυφή -129,10 92,21 0,470 1,100

L02 Κ14 Βάση -76,07 -109,96 0,003 1,067
Κορυφή -63,33 27,89 0,470 1,067

L02 Κ15 Βάση -109,29 -118,62 0,004 1,067
Κορυφή -96,56 42,25 0,477 1,067

L02 Κ16 Βάση -124,34 -113,27 0,004 1,080
Κορυφή -111,61 55,10 0,477 1,100

L02 Κ17 Βάση -146,21 -124,64 0,004 1,100
Κορυφή -133,48 58,47 0,477 1,100

L02 Κ18 Βάση -77,07 -111,15 0,004 1,067
Κορυφή -64,34 34,10 0,477 1,067

L02 Κ19 Βάση -80,61 -107,83 0,005 1,067
Κορυφή -67,88 35,98 0,483 1,067

L02 Κ20 Βάση -107,89 -114,26 0,005 1,067
Κορυφή -95,16 77,91 0,483 1,067

L02 Κ21 Βάση -104,46 -113,28 0,005 1,067
Κορυφή -91,73 79,56 0,483 1,067

L02 Κ22 Βάση -57,82 -105,75 0,005 1,067
Κορυφή -45,09 28,44 0,483 1,067

, , , . , , ,
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Αξονική
Ροπή Γωνία στροφής Επιτρεπόμενα

Υποστύλωμα Σημείο Μ χορδής όρια στροφής
Ν (ΚΝ)

(KNm) υποστυλωμάτων (%) χορδής (%)

L02 Κ1 Βάση 6,88 78,39 0,009 1,067
Κορυφή 19,61 -79,31 0,241 1,067

L02 Κ2 Βάση -29,63 86,74 0,009 1,067
Κορυφή -16,90 -82,91 0,244 1,067

L02 Κ3 Βάση 0,35 78,97 0,010 1,067
Κορυφή 13,08 -78,82 0,247 1,067

L02 Κ4 Βάση -97,41 89,63 0,009 1,067
Κορυφή -84,68 -113,67 0,241 1,067

L02 Κ5 Βάση -165,66 93,09 0,009 1,033
Κορυφή -152,93 -122,04 0,244 1,100

L02 Κ6 Βάση -108,70 90,88 0,010 1,067
Κορυφή -95,96 -118,68 0,247 1,067

L02 Κ7 Βάση -22,84 76,94 0,008 1,067
Κορυφή -1 Ο, 11 -75,68 0,238 1,067

L02 Κ8 Βάση -104,09 93,43 0,009 1,067
Κορυφή -91,36 -116,01 0,241 1,067

L02 Κ9 Βάση -133,65 95,53 0,009 1,100
Κορυφή -120,92 -115,50 0,244 1,067

L02 Κ10 Βάση -86,28 88,20 0,010 1,067
Κορυφή -73,55 -109,72 0,247 1,067

L02 Κ11 Βάση -109,79 87,85 0,008 1,067
Κορυφή -97,06 -112,17 0,238 1,067

L02 Κ12 Βάση -162,96 136,06 0,009 1,067
Κορυφή -150,23 -140,86 0,241 1,100

L02 Κ13 Βάση -147,85 96,00 0,009 1,100
Κορυφή -135,12 -115,49 0,244 1,100

L02 Κ14 Βάση -91,48 88,22 0,010 1,067
Κορυφή -78,75 -109,79 0,247 1,067

L02 Κ15 Βάση -79,96 89,34 0,008 1,067
Κορυφή -67,23 -110,79 0,238 1,067

L02 Κ16 Βάση -112,52 159,87 0,009 1,067
Κορυφή -99,79 -153,19 0,241 1,067

L02 Κ17 Βάση -115,20 124,64 0,009 1,067
Κορυφή -102,47 -129,25 0,244 1,067

L02 Κ18 Βάση -79,13 90,31 0,010 1,067
Κορυφή -66,39 -114,81 0,247 1,067

L02 Κ19 Βάση -112,96 80,55 0,008 1,067
Κορυφή -100,22 -87,75 0,238 1,067

L02 Κ20 Βάση -174,23 135,53 0,009 1,033
Κορυφή -161,50 -126,89 0,241 1,067

L02 Κ21 Βάση -160,49 84,91 0,009 1,067
Κορυφή -147,75 -99,93 0,244 1,100

L02 Κ22 Βάση -112,96 82,33 0,010 1,067
Κορυφή -100,23 -90,07 0,247 1,067

Πίνακας 5.6: Διεύθυνση σεισμού 90' για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.
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Πινακας 5,7, Διεuθυνση σεισμου 270 για το ΚΤιΡΙΟ με ενισχυση σε όλα τα υποστυλωματα

116

Αξονική
Ροπή Γωνία στροφής Επιτρεπόμενα

Υποστύλωμα Σημείο Μ χορδής όρια στροφής
Ν (ΚΝ) (KNm) υποστυλωμάτων ('!ο) χορδής ('!ο)

L02 Κ1 Βάση -69,31 -87,44 0,008 1,067
Κορυφή -56,58 35,31 0,333 1,067

L02 Κ2 Βάση -109,52 -97,17 0,009 1,067
Κορυφή -96,78 39,44 0,337 1,067

L02 Κ3 Βάση -74,85 -89,67 0,010 1,067
Κορυφή -62,12 38,01 0,342 1,067

L02 Κ4 Βάση -74,42 -101,24 0,008 1,067
Κορυφή -61,69 70,58 0,333 1,067

L02 Κ5 Βάση -140,84 -103,18 0,009 1,133
Κορυφή -128,10 69,57 0,337 1,100

L02 Κ6 Βάση -87,75 -98,59 0,010 1,067
Κορυφή -75,02 67,85 0,342 1,067

L02 Κ7 Βάση -90,88 -88,08 0,008 1,067
Κορυφή -78,15 39,89 0,328 1,067

L02 Κ8 Βάση -141,69 -106,69 0,008 1,133
Κορυφπ -128,96 91,80 0,333 1,100

L02 Κ9 Βάση -137,70 -101,04 0,009 1,133
Κορυφή -124,97 68,31 0,337 1,080

L02 Κ10 Βάση -87,06 -99,16 0,010 1,067
Κορυφή -74,32 69,75 0,342 1,067

L02 Κ11 Βάση -91,79 -97,98 0,008 1,067
Κορυφή -79,06 73,01 0,328 1,067

L02 Κ12 Βάση -155,88 -120,93 0,008 1,100
Κορυφή -143,15 117,45 0,333 1,133

L02 Κ13 Βάση -147,99 -105,81 0,009 1,100
Κορυφή -135,25 78,22 0,337 1,100

L02 Κ14 Βάση -89,37 -99,05 0,010 1,067
Κορυφή -76,64 69,39 0,342 1,067

L02 Κ15 Βάση -94,27 -101,90 0,008 1,067
Κορυφή -81,54 80,86 0,328 1,067

L02 Κ16 Βάση -131,69 -117,70 0,008 1,100
Κορυφή -118,95 115,32 0,333 1,067

L02 Κ17 Βάση -125,07 -111,54 0,009 1,080
Κορυφή -112,34 70,75 0,337 1,067

L02 Κ18 Βάση -91,27 -100,12 0,010 1,067
Κορυφή -78,54 69,58 0,342 1,067

L02 Κ19 Βάση -46,95 -85,74 0,008 1,067
Κορυφή -34,22 32,04 0,328 1,067

L02 Κ20 Βάση -73,99 -109,97 0,008 1,067
Κορυφή -61,26 57,27 0,333 1,067

L02 Κ21 Βάση -90,62 -87,25 0,009 1,067
Κορυφή -77,89 32,32 0,337 1,067

L02 Κ22 Βάση -47,67 -88,01 0,010 1,067
Κορυφή -34,94 32,46 0,342 1,067
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Στους παραπάνω πίνακες είναι εμφανές ότι οι γωνίες στροφής χορδής

των υποστυλωμάτων (%)είναι μέσα σε αποδεκτά όρια εφόσον η τιμή των

στροφών στροφής χορδής των υποστυλωμάτων (%) είναι μικρότερη από τα

επιτρεπόμενα όρια στροφής χορδής.

5.5.7 Έλεγχοςεπάρκειαςσυνδετήρωντων υποστυλωμάτων

• Ο οπλισμός έναντι τεμνουσών υπολογίζεται από την συνθήκη:

VSd < VRd3
όπου

VSd είναι η επιβαλλόμενητέμνουσα σχεδιασμού.

VRd3 = Vwd + Vcd

Ο όρος Vwd συμβολίζει την τέμνουσα που παραλαμβάνεται από τους

οπλισμούς στην λειτουργία του δικτυώματος αποτελούμενου από

θλιβόμενες διαγωνιους σκυροδέματος και ορθούς ή λοξούς ελκυστήρες

στις θέσεις του οπλισμού.

Ο όρος Vcd αντιστοιχεί στην τέμνουσα που παραλαμβάνεται από το

θλιβόμενο πέλμα και από άλλους μηχανισμούςανάληψηςτέμνουσας.

• Ο λόγος V d είναι η αξονική δύναμη σχεδιασμού ανηγμένη στην επιφάνεια

της διατομής και την αντοχή του σκυροδέματος.

NSd
Η τιμή του λόγου V d είναι v d = Α f

c cd
όπου

ως ΝSd λαμβάνεται η δρώσα αξονική δύναμη σχεδιασμού υπό τα οιονεί

μόνιμα φορτία μόνο (Gk + 2..ψ2.iQk).

Ac είναι το εμβαδόν της διατομής του στοιχείου από σκυρόδεμα. Η

διατομή των υποστυλωμάτων αποτελείται από το υφιστάμενο,
υποστύλωμα με διαστάσεις O,30xO,30m με εμβαδόν ~c.υΦιστάμεvου και

από τον μανδύα ινοπλισμένου σκυροδέματος πάχους O,035m με εμβαδόν

Αc,μαvδύα . Δηλαδή:

Αc,υφιστάμεvου =0,30 *0,30 => Αc,υφιστάμεvου =0,09m
2

και

Αc,μαvδύα = 0.035 *(0.37 +0.3)* 2 => Αc,μαvδύα = 0.0469m
2

f cd είναι η θλιπτική αντοχή σχεδιασμού του σκυροδέματος. Όπως

προαναφέρθηκε τα υφιστάμενα στοιχεία του φορέα το οπλισμένο

σκυρόδεμα ήταν κατηγορίας C12/15 και για τον μανδύα των
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υποστυλωμάτων το ινοπλισμένο σκυρόδεμα ήταν ένα ισχυρό σκυρόδεμα

με θλιmική αντοχή 80 MPa. Επομένως:

Acfcd = Αc,vφιστάμεvοv * f cd,C\2 + Αc,μαvδύα * f cd ,C80 =
Acf

d
= 0.09m2 * 12 *1000 Κ1<! + 0.0469m2 * 80 *1000 K~ =>

c 1.5 m" 1.5 m

Acfcd = 3221.33ΚΝ

Έστω ότι εξετάζεται το υποστύλωμα Ι02_Κ12 στην βάση του για την

διεύθυνση σεισμού Ο'.

Επομένως προκύπτει ότι η τιμή του λόγου ....d είναι

N Sd -157.13KN
V d = => V d = => V d =-0.049

Acfcd 3221.33ΚΝ

• Επειδή V d = -0.049 > -0.1 Ο το στοιχείο είναι κυρίως καμπτόμενο. Για

στοιχεία κυρίως καμπτόμενα ο όρος Vcd λαμβάνεται μειωμένος στις

κρίσιμες περιοχές γραμμικών στοιχείων με αυξημένες απαιτήσεις

πλαστιμότητας:

"• Η τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού r .~d! προσδιορίζεται από την σχέση:

VRd\ = [ΤRd * k *(1.20 +40* Ρι)+ 0.15 *σcΡ ] *bw *d

όπου

bw είναι το πλάτος του στοιχείου. Δηλαδή bw = 0.37m.

τRd είναι η τιμή σχεδιασμού διατμητικής αντοχής και προκύmει από την

σχέση:

τRd = 0.25 * fcIkO.05

Yc
Για τον μανδύα των υποστυλωμάτων το lνοπλισμένο σκυρόδεμα είναι

σκυρόδεμα με θλιmική αντοχή 80 MPa. Η εφελκυστική αντοχή του

σκυροδέματος ήταν 8 MPa (βλέπε παράγραφο 3.5.1). Το εύρος

διακύμανσης της εφελκυστικής αντοχής είναι από 0,701_ μέχρι 1,301_.
Δηλαδή

fctkO.05,C80 = 0.70* f ctm ,C80 => fcIkO.05,C80 = (1.7(1 *8.00MPa =>

fCIkO.05,C80 = 5.60MPa
Επομένως η τιμή σχεδιασμού διατμητικής αντοχής για το σκυρόδεμα του

μανδύα είναι
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_ " "ς * !cIkO.05,C80 ~ _ 025 * 5.60 ~
ΤRdC80-V'~~ -ΤRdC80- . -, r r ' 1.50

τRd,C80 = 0.93MPa

Για τα υφιστάμενα στοιχεία του φορέα το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι

κατηγαρίας C12/15 και η τιμή αχεδιααμού διατμητικής αντοχής είναι

τRd CI2 = 0.18MPa.,
Για την διατομή των υποστυλωμάτων συνολικού

?
εμβαδού Ac = 0.37 *0.37 = 0.1369m που αποτελείται από το

υφιατάμενο υποατύλωμα με διαατάαεις O,30xO,30m με εμβαδόν

Αc,υφιστάμεvου και από τον μανδύα ινοπλισμένοu σκυροδέματος πάχους

O,035m με εμβαδόν Αc,μαvδύα, η τιμή αχεδιααμού διατμητικής αντοχής

για ολόκληρη την διατομή υπολογίζεται ως εξής:

Δ *τ +Α *τ
--c,vΦιστάμεvοv Rd,CI2 c,μαvδύα Rd,C80

ΤRd = =>
Ac

0.09m2 *0.18MPa+0.0469m2 *0.93MPa
τ-=>

Rd - 0.1369m2

ΤRd =0.437MPa

d είναι το στατικό ύψος. d = 0.37 - 0.025 => d = 0.345m

k = 1.60-d => k = 1.60-0.345 => k = 1.255

Α,·ι
Ρ/ είναι το ποσοστό διαμήκουςοπλισμού. Δηλαδή Ρ/ - -.-., .

UWU

As/ είναι η διατομή διαμήκους εφελκυόμενου οπλισμού. Ο εφελκυόμενος

οπλισμός είναι 2 ράβδοι διαμέτρου 12 mm. Στον εφελκυόμενο οπλισμό για

την διάτμηση δεν συνυπολογίζονται οι ίνες από χάλυβα του μανδύα,

επειδή η διάτμηση προκαλεί ψαθυρή αστοχία. Η διατομή διαμήκους

εφελκυόμενουοπλισμού είναι:

As/ = Αsι,2Φ12 => As/ = 2 *1.131 => As/ = 2.262cm2

Το ποσοστό διαμήκους οπλισμού Ρι είναι

As' 2.262cm2
Ρι =-' => Ρι = => Ρι = 0.001772

bwd 37cm*34.5cm
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__ NSd
σcp είναι η τάση σκυροδέματος. Δηλαδή U cp ,

Ac

ΝSd ειναι η ορθή δύναμη λόγω φόρτισης (θλίψη θετική).

N Scl 151.66ΚΝ ΚΝ
σcρ = =;,σcp= =;,σCΡ =1107.82-2-A

C
0.37m*0.37m m

• Τελικά η τέμνουσα αντοχής σχεδιασμού υπολογίζεται:

VRdl = [τRd * k * (1.20+40* ρι) + 0.15 *σcΡ ]* bw * d =;,

VRdl =[0.437*1000~*1.255*(1.20+40*0.001772)+
m

το.!

+0.15 * 1107.82 --~ 1* 0.37m * 0.345m =;,
~ -m

VRdl = 11Ο.18ΚΝ

• Ο μανδύας έχει εγκάρσιο οπλισμό, συνδετήρες διαμέτρου 8mm

τοποθετημένους σε απόσταση 15cm μεταξύ τους. Η τέμνουσα Vwd που

παραλαμβάνεταιαπό τους συνδετήρεςείναι:

V = Asw * Ο 90 * d * /, * (Ι + cot α) * sin α
wd s' ywd

όπου Asw είναι η διατομή του οπλισμού διάτμησης.

s είναι η απόσταση μεταξύ των ράβδων οπλισμού διάτμησης.

d είναι το στατικό ύψος. d = 0.37 - 0,025 =;, d = 0.345m
α είναι η γωνία κλίσης του οπλισμού διάτμησης.

f ywd ειναι η αντοχή σχεδιασμούτου χάλυβα του οπλισμού διάτμησης.

Επομένως

V = Asw * 0,90* d * /, ::::;>
wd s ywd

V = 2*5.03*1O-
5

m
2

*0.90*0.345m*500*1000 ΚΝ =;,
wd 0.15m 1.15 m2

Vwd = 90.48ΚΝ

• Ο λόγος ζ είναι ο λόγος της ελάχιστης προς την μέγιστη τέμνουσα σε μια

διατομή.

ζ= Vmin -'L= -61.72ΚΝ"'?ζ=-0.997
Vmax - 61.92ΚΝ
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Επειδή ζ = -0.997 < -0.50 θα ελεγχθεί αν

VSd ,;; 4.50*(2 +ζ)* τRd *bw * d =>

61.72ΚΝ ,;; 4.50 *(2 - 0.997) *0.437 *1000 κ.ι-: *0.37m *0.345m =>
m

61.72ΚΝ < 251.83ΚΝ. Η ανισότητα ισχύει. Επομένως η τιμή του

Vwd υπολογίζεταιαπό την παραπόνωσχέση.

• Επομένως VRd3 = Vwd + Vcd => VRd3 = Vwd + 0.30 * VRd1 =>

VRd3 = 90.48ΚΝ +0.30 *110.18 => VJ1d3 = 123.53ΚΝ

• Ισχύει ότι VSd ';; VRd3 => 61.72ΚΝ < 123.53ΚΝ και προκύmει το

συμπέρασμα ότι οι συνδετήρες επαρκούν για να παραλόβουν τις

τέμνουσες δυνόμεις για το υποστύλωμα που εξετόστηκε.

Με τον τρόπο που αναλύθηκε παραπόνω εξετόζονται όλα τα υποστυλώματα

για όλες τις διευθύνσεις σεισμού.

Στον πίνακα 5.8 φαίνονται για όλα τα υποστυλώματατου ενισχυμένου κτιρίου

η τιμή της αξονικής ΝSd, που είναι η δρώσα αξονική δύναμη σχεδιασμού

υπό τα οιονεί μόνιμα φορτία μόνο (Gk + >:ψ2,iQk) και λόγος Vd που
είναι η αξονική δύναμη σχεδιασμού ανηγμένη στην επιφόνεια της διατομής και

την αντοχή του σκυροδέματος. Προκύπτει για όλα τα υποστυλώματα του

ενισχυμένου κτιρίου ότι V d > -0.1 Ο και επομένως είναι κυρίως καμmόμενα

όλα τα υποστυλώματα,όρα Vcd = 0.30 * VRd1
Στον πίνακα 5.9 γίνεται ο έλεγχος ζ για τα κυρίως καμπτόμενα υποστυλώματα

για διευθύνσεις σεισμού Ο' και 180'. Προκύπτει ζ < -0.50 και

VSd < 4.50 *(2 + ζ) *τRd *bW *d . Επομένως η τιμή του Vwd
υπολογίζεταιαπό την παραπόνωσχέση.

Στον πίνακα 5.1 Ο γίνεται ο έλεγχος ζ για τα κυρίως καμmόμενα

υποστυλώματα για διευθύνσεις σεισμού 90' και 270'. Προκύπτει ζ < -0.50

και VSd < 4.50 *(2 + ζ) *τRd *bW *d. Επομένως η τιμή του Vwd
υπολογίζεταιαπό την παραπόνωσχέση.

Στους πίνακες 5.11 ,5.12,5.13 και 5.14 εξετόζεται η επόρκεια συνδετήρων

των υποστυλωμότων για διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90' και 270'
αντίστοιχα, για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα.

121



Πινακας 5.8: Έλεγχος ν•.

Αξονική Ν από τα

Υποστύλωμα Σημείο οιονεί μόνιμα φορτία ν. = Ν Ι (A,'f,.)
ικΝI

L02 Κ1 Βάση -44,29 -0,014 > -0,10
Κορυφή -31,56 -0,010 > -0,10

L02 Κ2 Βάση -83,90 -0,026 > -0,10
Κορυφή -71,17 -0,022 > -0,10

L02 Κ3 Βάση -50,09 -0,016 > -0,10
Κορυφή -37,35 -0,012 > -0,10

L02 Κ4 Βάση -76,13 -0,024 > -0,10
Κορυφή -63,4 -0,020 > -0,10

L02 Κ5 Βάση -145,55 -0,045 > -0,10
Κορυφή -132,82 -0,041 > -0,1 Ο

L02 Κ6 Βάση -91,33 -0,028 > -0,1 Ο

Κορυφή -78,59 -0,024 > -0,10
L02 Κ7 Βάση -67,46 -0,021 > -0,10

Κορυφή -54,73 -0,017 > -0,10
L02 Κ8 Βάση -122,42 -0,038 > -0,10

Κορυφή -109,69 -0,034 > -0,10
L02 Κ9 Βάση -135,89 -0,042 > -0,10

Κορυφή -123,16 -0,038 > -0,10
L02 Κ10 Βάση -87,76 -0,027 > -0,10

Κορυφή -75,03 -0,023 > -0,10
L02 Κ11 Βάση -94,51 -0,029 > -0,10

Κορυφή -81,78 -0,025 > -0,10
L02 Κ12 Βάση -157,13 -0,049 > -ο 10,

Κορυφή -144,4 -0,045 > -0,10
L02 Κ13 Βάση -146,59 -0,046 > -0,10

Κορυφή -133,86 -0,042 > -0,10
L02 Κ14 Βάση -88,84 -0,028 > -0,10

Κορυφή -76,11 -0,024 > -0,10
L02 Κ15 Βάση -95,57 -0,030 > -0,10

Κορυφή -82,84 -0,026 > -0,10
L02 Κ16 Βάση -135,81 -0,042 > -0,10

Κορυφή -123,08 -0,038 > -0,1 Ο

L02 Κ17 Βάση -131,84 -0,041 > -0,1 Ο

Κορυφή -119,11 -0,037 > -0,1 Ο

L02 Κ18 Βάση -93,2 -0,029 > -0,1 Ο

Κορυφή -80,47 -0,025 > -0,10
L02 Κ19 Βάση -67,23 -0,021 > -0,10

Κορυφή -54,5 -0,017 > -0,10
L02 Κ20 Βάση -109,69 -0,034 > -ο 10,

Κορυφή -96,96 -0,030 > -0,10
L02 Κ21 Βάση -108,46 -0,034 > -0,10

Κορυφή -95,73 -0,030 > -0,10
L02 Κ22 Βάση -66,88 -0,021 > -0,10

Κορυφή -54,14 -0,017 > -0,10.
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Πινσκας 5.9. Ελεγχος ζ για διευθυνσεις σεισμου Ο και 180 .

Υποστύ-
Ελάχιστη Μέγιστη

4,50*(2+ζ)*

λωμα
Σημείο τέμνουσα τέμνουσα ζ

ΤRd*bw*d
ν•• (ΚΝ) ν•• (ΚΝ)

L02 Κ1 Βάση -39,46 41,49 -0,95 < -0,50 263,31 > Vsd

Κορυφή -33,50 35,48 -0,94 < -0,50 265,03 >Vsd

L02 Κ2 Βάσπ -49,11 52,32 -0,94 < -0,50 266,42 > Vsd

Κορυφή -43,15 46,31 -0,93 < -0,50 268,15 > Vsd
L02 Κ3 Βάση -41,99 36,89 -0,88 < -0,50 281,51 > Vsd

Κορυφή -36,02 30,88 -0,86 < -0,50 286,84 > Vsd
L02 Κ4 Βάση -32,65 46,84 -0,70 < -0,50 327,07 >Vsd

Κορυφή -26,68 40,83 -0,65 < -0,50 338,02 > Vsd
L02 Κ5 Βάση -57,81 45,21 -0,78 < -0,50 305,74 > Vsd

Κορυφή -51,85 39,20 -0,76 < -0,50 312,27 > Vsd
L02 Κ6 Βάση -43,67 37,99 -0,87 < -0,50 283,67 > Vsd

Κορυφή -37,71 31,98 -0,85 < -0,50 289,17 > Vsd
L02 Κ7 Βάση -37,99 44,21 -0,86 < -0,50 286,34 >Vsd

Κορυφή -32,03 38,20 -0,84 < -0,50 291,57 > Vsd
L02 Κ8 Βάση -53,13 57,89 -0,92 < -0,50 271,66 >Vsd

Κορυφή -47,17 51,88 -0,91 < -0,50 273,81 > Vsd
L02 Κ9 Βάση -57,95 54,44 -0,94 < -0,50 266,23 > Vsd

Κορυφή -51,99 48,43 -0,93 < -0,50 268,21 > Vsd
L02 Κ10 Βάση -43,75 38,69 -0,88 < -0,50 280,06 > Vsd

Κορυφή -37,79 32,68 -0,86 < -0,50 284,97 >Vsd
L02 Κ11 Βάση -38,90 45,62 -0,85 < -0,50 288,00 > Vsd

Κορυφή -32,94 39,61 -0,83 < -0,50 293,29 > Vsd
L02 Κ12 Βάση -61,72 61,92 -1,00 < -0,50 251,83 > Vsd

Κορυφή -55,76 55,91 -1,00 < -0,50 251,70 > Vsd
L02 Κ13 Βάση -58,01 59,32 -0,98 < -0,50 256,57 > Vsd

Κορυφή -52,05 53,31 -0,98 < -0,50 256,96 >Vsd
L02 Κ14 Βάση -44,66 40,06 -0,90 < -0,50 276,88 >Vsd

Κορυφή -38,70 34,05 -0,88 < -0,50 281,19 > Vsd
L02 Κ15 Βάση -37,83 46,25 -0,82 < -0,50 296,72 >Vsd

Κορυφή -31,87 40,24 -0,79 < -0,50 303,24 > Vsd
L02 Κ16 Βάση -50,48 48,27 -0,96 < -0,50 262,01 > Vsd

Κορυφή -44,52 42,26 -0,95 < -0,50 263,77 > Vsd
L02 Κ17 Βάση -48,67 52,23 -0,93 < -0,50 268,13 > Vsd

Κορυφή -42,71 46,22 -0,92 < -0,50 270,09 > Vsd
L02 Κ18 Βάση -47,50 42,05 -0,89 < -0,50 279,83 > Vsd

Κορυφή -41,54 36,04 -0,87 < -0,50 284,26 > Vsd
L02 Κ19 Βάση -37,73 41,67 -0,91 < -0,50 274,76 > Vsd

Κορυφή -31,77 35,66 -0,89 < -0,50 278,41 >Vsd
L02 Κ20 Βάση -54,34 54,66 -0,99 < -0,50 252,49 > Vsd

Κορυφπ -48,38 48,65 -0,99 < -0,50 252,42 >Vsd
L02 Κ21 Βάση -53,93 54,84 -0,98 < -0,50 255,19 > Vsd

Κορυφή -47,97 48,84 -0,98 < -0,50 255,50 > Vsd
L02 Κ22 Βάση -42,17 39,08 -0,93 < -0,50 269,42 > Vsd

Κορυφή -36,21 33,07 -0,91 < -0,50 272,79 > Vsd. . . . . •
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Π,νακας 5.10. Ελεγχος ζ γισ διεuθυνσεις σεισμου 90 και 270 .

Υποστύ·
Ελάχιστη Μέγιστη

4,50*(2+ζ)*

λωμα
Σημείο τέμνουσα τέμνουσα ζ

TRd*bw*d
ν•• (ΚΝ) ν•• (ΚΝ)

L02 Κ1 Βάση -46,14 35,99 -0,78 < -0,50 306,24 > Vsd
Κορυφή -38,64 30,00 -0,78 < -0,50 307,15 > Vsd

L02 Κ2 Βάση -49,36 39,72 -0,80 < -0,50 300,05 > Vsd
Κορυφή -41,86 33,73 -0,81 < -0,50 299,78 > Vsd

L02 Κ3 Βάση -46,17 37,32 -0,81 < -0,50 299,14 > Vsd
Κορυφή -38,67 31,33 -0,81 < -0,50 298,67 > Vsd

L02 Κ4 Βάση -58,40 49,18 -0,84 < -0,50 290,65 > Vsd
Κορυφή -50,90 43,19 -0,85 < -0,50 289,05 > Vsd

L02 Κ5 Βάση -61,58 49,43 -0,80 < -0,50 300,55 > Vsd
Κορυφή -54,08 43,44 -0,80 < -0,50 300,41 > Vsd

L02 Κ6 Βάση -60,09 47,74 -0,79 < -0,50 302,62 >Vsd
Κορυφή -52,58 41,75 -0,79 < -0,50 302,73 > Vsd

L02 Κ7 Βάση -44,78 37,40 -0,84 < -0,50 292,39 > Vsd
Κορυφή -37,28 31,41 -0,84 < -0,50 290,55 > Vsd

L02 Κ8 Βάση -60,05 56,35 -0,94 < -0,50 266,49 > Vsd
Κορυφή -52,55 50,36 -0,96 < -0,50 261,49 > Vsd

L02 Κ9 Βάση -60,48 48,52 -0,80 < -0,50 300,66 > Vsd
Κορυφή -52,98 42,53 -0,80 < -0,50 300,54 > Vsd

L02 Κ10 Βάση -56,96 48,40 -0,85 < -0,50 288,75 > Vsd
Κορυφή -49,46 42,41 -0,86 < -0,50 286,80 > Vsd

L02 Κ11 Βάση -57,52 48,96 -0,85 < -0,50 288,38 >Vsd
Κορυφή -50,02 42,97 -0,86 < -0,50 286,40 >Vsd

L02 Κ12 Βάση -78,19 67,08 -0,86 < -0,50 286,69 > Vsd
Κορυφή -70,69 61,09 -0,86 < -0,50 285,11 > Vsd

L02 Κ13 Βάση -60,60 52,47 -0,87 < -0,50 284,70 > Vsd
Κορυφή -53,10 46,48 -0,88 < -0,50 282,32 > Vsd

L02 Κ14 Βάση -56,98 48,28 -0,85 < -0,50 289,35 > Vsd
Κορυφή -49,48 42,29 -0,85 < -0,50 287,50 > Vsd

L02 Κ15 Βάση -57,55 52,12 -0,91 < -0,50 274,71 > Vsd
Κορυφή -50,05 46,14 -0,92 < -0,50 270,63 > Vsd

L02 Κ16 Βάση -87,91 65,64 -0,75 < -0,50 314,61 >Vsd
Κορυφή -80,41 59,65 -0,74 < -0,50 315,83 > Vsd

L02 Κ17 Βάση -72,00 52,00 -0,72 < -0,50 320,75 > Vsd
Κορυφή -64,50 46,01 -0,71 < -0,50 322,98 > Vsd

L02 Κ18 Βάση -58,89 48,61 -0,83 < -0,50 294,84 > Vsd
Κορυφή -51,39 42,62 -0,83 < -0,50 293,86 > Vsd

L02 Κ19 Βάση -48,99 34,66 -0,71 < -0,50 324,45 > Vsd
Κορυφή -41,49 28,67 -0,69 < -0,50 328,59 > Vsd

L02 Κ20 Βάση -74,29 47,95 -0,65 < -0,50 340,03 > Vsd
Κορυφή -66,79 41,96 -0,63 < -0,50 344,34 > Vsd

L02 Κ21 Βάση -53,44 35,14 -0,66 < -0,50 336,98 >Vsd
Κορυφή -45,94 29,15 -0,63 < -0,50 342,77 > Vsd

L02 Κ22 Βάση -50,10 35,38 -0,71 < -0,50 324,78 > Vsd
Κορυφή -42,60 29,39 -0,69 < -0,50 328,86 > Vsd

. , . . . .
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Υποστύ-
Σημείο

Αξονική VRd1 Vwd V Rd3 V.d

λωμα Ν (ΚΝ)
σο•

(ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ)

L02 Κ1 Βόση -32,30 235,94 93,49 90,48 118,53 > 39,46
Κορυφή -19,56 142,88 91,71 90,48 117,99 > 33,5

L02 Κ2 Βόση -81,07 592,18 100,31 90,48 120,57 > 49,11
Κορυφή -68,33 499,12 98,53 90,48 120,04 > 43,15

L02 Κ3 Βόσn -67,61 493,86 98,43 90,48 120,01 > 41,99
Κορυφή -54,88 400,88 96,65 90,48 119,47 > 36,02

L02 Κ4 Βόση -62,13 453,83 97,66 90,48 119,78 > 32,65
Κορυφή -49,40 360,85 95,88 90,48 119,24 > 26,68

L02 Κ5 Βόση -145,46 1062,53 109,32 90,48 123,27 > 57,81
Κορυφή -132,73 969,54 107,54 90,48 122,74 > 51,85

L02 Κ6 Βόση -104,92 766,40 103,65 90,48 121,57 > 43,67
Κορυφή -92,19 673,41 101,87 90,48 121,04 > 37,71

L02 Κ7 Βόση -53,51 390,87 96,46 90,48 119,42 > 37,99
Κορυφή -40,78 297,88 94,68 90,48 118,88 > 32,03

L02 Κ8 Βόση -113,16 826,59 104,80 90,48 121,92 > 53,13
Κορυφή -100,43 733,60 103,02 90,48 121,39 > 47,17

L02 Κ9 Βόση -140,48 1026,15 108,62 90,48 123,07 > 57,95
Κορυφή -127,75 933,16 106,84 90,48 122,53 > 51,99

L02 Κ10 Βόση -102,56 749,16 103,32 90,48 121,47 > 43,75
Κορυφή -89,83 656,17 101,54 90,48 120,94 > 37,79

L02 Κ11 Βόση -82,36 601,61 100,49 90,48 120,63 > 38,9
Κορυφή -69,63 508,62 98,71 90,48 120,09 > 32,94

L02 Κ12 Βόση -151,66 1107,82 11 Ο, 18 90,48 123,53 > 61,72
Κορυφή -138,93 1014,83 108,40 90,48 123,00 > 55,76

L02 Κ13 Βόση -149,15 1089,48 109,83 90,48 123,43 > 58,01
Κορυφή -136,42 996,49 108,05 90,48 122,90 > 52,05

L02 Κ14 Βόση -104,97 766,76 103,65 90,48 121,58 > 44,66
Κορυφή -92,24 673,78 101,87 90,48 121,04 > 38,7

L02 Κ15 Βόση -83,50 609,93 100,65 90,48 120,68 > 37,83
Κορυφή -70,77 516,95 98,87 90,48 120,14 > 31,87

L02 Κ16 Βόση -145,45 1062,45 109,31 90,48 123,27 > 50,48
Κορυφή -132,72 969,47 107,53 90,48 122,74 > 44,52

L02 Κ17 Βόση -118,15 863,04 105,50 90,48 122,13 > 48,67
Κορυφή -105,42 770,05 103,72 90,48 121,59 > 42,71

L02 Κ18 Βόση -108,94 795,76 104,21 90,48 121,74 > 47,5
Κορυφή -96,21 702,78 102,43 90,48 121,21 > 41,54

L02 Κ19 Βόση -59,77 436,60 97,33 90,48 119,68 > 37,73
Κορυφή -47,04 343,61 95,55 90,48 119,15 > 31,77

L02 Κ20 Βόση -107,04 781,88 103,94 90,48 121,66 > 54,34
Κορυφή -94,31 688,90 102,16 90,48 121,13 > 48,38

L02 Κ21 Βόση -105,56 771,07 103,74 90,48 121,60 > 53,93
Κορυφή -92,83 678,09 101,96 90,48 121,07 > 47,97

L02 Κ22 Βόση -80,83 590,43 100,28 90,48 120,56 > 42,17
Κορυφή -68,10 497,44 98,50 90,48 120,03 > 36,21. . . . . . .

Πινακας 5.11. Επαρκεια συνδετηρωντων υποστυλωματωνγια διευθυνση σεισμου Ο .
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Υποστύ-
Σημείο

Αξονική VRd1 Vwd VRd3 ν••
λωμα Ν (ΚΝ)

σορ
(ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ)

L02 Κ1 Βάση -61,27 447,55 97,54 90,48 119,74 > 41,49
Κορυφή -48,54 354,57 95,76 90,48 119,21 > 35,48

L02 Κ2 Βάση -77,55 566,47 99,82 90,48 120,43 > 52,32
Κορυφή -64,82 473,48 98,04 90,48 119,89 > 46,31

L02 Κ3 Βάση -38,05 277,94 94,29 90,48 118,77 > 36,89
Κορυφή -25,31 184,88 92,51 90,48 118,23 > 30,88

L02 Κ4 Βάση -91,04 665,01 1ΟΙ ,70 90,48 120,99 > 46,84
Κορυφή -78,31 572,02 99,92 90,48 120,46 > 40,83

L02 Κ5 Βάση -140,74 1028,05 108,66 90,48 123,08 > 45,21
Κορυφή -128,01 935,06 106,88 90,48 122,54 > 39,20

L02 Κ6 Βάση -80,00 584,37 100,16 90,48 120,53 > 37,99
Κορυφή -67,27 491,38 98,38 90,48 119,99 > 31,98

L02 Κ7 Βάση -87,86 641,78 101,26 90,48 120,86 > 44,21
Κορυφή -75,13 548,79 99,48 90,48 120,32 > 38,20

L02 Κ8 Βάση -126,49 923,96 106,66 90,48 122,48 > 57,89
Κορυφή -113,76 830,97 104,88 90,48 121,94 > 51,88

L02 Κ9 Βάση -128,17 936,23 106,90 90,48 122,55 > 54,44
Κορυφή -115,44 843,24 105,12 90,48 122,02 > 48,43

L02 Κ10 Βάση -75,40 550,77 99,52 90,48 120,34 > 38,69
Κορυφή -62,67 457,78 97,74 90,48 119,80 > 32,68

L02 Κ11 Βάση -115,47 843,46 105,12 90,48 122,02 > 45,62
Κορυφή -102,74 750,47 103,34 90,48 121,48 > 39,61

L02 Κ12 Βάση -152,93 1117,09 110,36 90,48 123,59 > 61,92
Κορυφή -140,19 1024,03 108,58 90,48 123,05 > 55,91

L02 Κ13 Βάση -141,83 1036,01 108,81 90,48 123,12 > 59,32
Κορυφή -129,10 943,02 107,03 90,48 122,59 > 53,31

L02 Κ14 Βάση -76,07 555,66 99,61 90,48 120,36 > 40,06
Κορυφή -63,33 462,60 97,83 90,48 119,83 > 34,05

L02 Κ15 Βάση -109,29 798,32 104,26 90,48 121,76 > 46,25
Κορυφή -96,56 705,33 102,48 90,48 121,22 > 40,24

L02 Κ16 Βάση -124,34 908,25 106,36 90,48 122,39 > 48,27
Κορυφή -111,61 815,27 104,58 90,48 121,85 > 42,26

L02 Κ17 Βάση -146,21 1068,01 109,42 90,48 123,31 > 52,23
Κορυφή -133,48 975,02 107,64 90,48 122,77 > 46,22

L02 Κ18 Βάση -77,07 562,97 99,75 90,48 120,41 > 42,05
Κορυφή -64,34 469,98 97,97 90,48 119,87 > 36,04

L02 Κ19 Βάση -80,61 588,82 100,25 90,48 120,55 > 41,67
Κορυφή -67,88 495,84 98,47 90,48 120,02 > 35,66

L02 Κ20 Βάση -107,89 788,09 104,06 90,48 121,70 > 54,66
Κορυφή -95,16 695,11 102,28 90,48 121,16 > 48,65

L02 Κ21 Βάση -104,46 763,04 103,58 90,48 121,55 > 54,84
Κορυφή -91,73 670,05 1ΟΙ ,80 90,48 121,02 > 48,84

L02 Κ22 Βάση -57,82 422,35 97,06 90,48 119,60 > 39,08
Κορυφή -45,09 329,36 95,28 90,48 119,06 > 33,07

, , . . ,
Πίνακας 5.12: Επαρκεια συνδετηρωντων υποστυλωματωνγια διευθυνση σεισμου 180·.
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Υποστύ-
Σημείο

Αξονική VRd1 Vwd VRd3 V.d

λωμα Ν (ΚΝ)
ο,.

(ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ)

L02 Κ1 Βάση 6,88 -50,26 88,01 90,48 116,88 > 46,14
Κορυφή 19,61 -143,24 86,23 90,48 116,35 > 38,64

L02 Κ2 Βάση -29,63 216,44 93,12 90,48 118,41 > 49,36
Κορυφή -16,90 123,45 91,34 90,48 117,88 > 41,86

L02 Κ3 Βάση 0,35 -2,56 88,92 90,48 117,16 > 46,17
Κορυφή 13,08 -95,54 87,14 90,48 116,62 > 38,67

L02 Κ4 Βάση -97,41 711,54 102,60 90,48 121,26 > 58,40
ΚορυφΓι -84,68 618,55 100,82 90,48 120,72 > 50,90

L02 Κ5 Βάση -165,66 1210,08 112,14 90,48 124,12 > 61,58
Κορυφή -152,93 1117,09 110,36 90,48 123,59 > 54,08

L02 Κ6 Βάση -108,70 794,01 104,17 90,48 121,73 > 60,09
Κορυφή -95,96 700,95 102,39 90,48 121,20 > 52,58

L02 Κ7 Βάση -22,84 166,84 92,17 90,48 118,13 > 44,78
Κορυφή -10,11 73,85 90,39 90,48 117,60 > 37,28

L02 Κ8 Βάση -104,09 760,34 103,53 90,48 121,54 > 60,05
Κορυφή -91,36 667,35 101,75 90,48 121,00 > 52,55

L02 Κ9 Βάση -133,65 976,26 107,66 90,48 122,78 > 60,48
Κορυφή -120,92 883,27 105,88 90,48 122,25 > 52,98

L02 Κ10 Βάση -86,28 630,24 101,04 90,48 120,79 > 56,96
Κορυφή -73,55 537,25 99,26 90,48 120,26 > 49,46

L02 Κ11 Βάση -109,79 801,97 104,33 90,48 121,78 > 57,52
Κορυφή -97,06 708,98 102,55 90,48 121,24 > 50,02

L02 Κ12 Βάση -162,96 1190,36 111,76 90,48 124,01 > 78,19
Κορυφή -150,23 1097,37 109,98 90,48 123,47 > 70,69

L02 Κ13 Βάση -147,85 1079,99 109,65 90,48 123,38 > 60,60
Κορυφή -135,12 987,00 107,87 90,48 122,84 > 53,10

L02 Κ14 Βάση -91,48 668,22 101,77 90,48 121,01 > 56,98
Κορυφή -78,75 575,24 99,99 90,48 120,48 > 49,48

L02 Κ15 Βάση -79,96 584,08 100,16 90,48 120,53 > 57,55
Κορυφή -67,23 491,09 98,37 90,48 119,99 > 50,05

L02 Κ16 Βάση -112,52 821,91 104,71 90,48 121,89 > 87,91
Κορυφή -99,79 728,93 102,93 90,48 121,36 > 80,41

L02 Κ17 Βάση -115,20 641,49 105,08 90,48 122,01 > 72,00
Κορυφή -102,47 748,50 103,30 90,48 121,47 > 64,50

L02 Κ18 Βάση -79,13 578,01 100,04 90,48 120,49 > 58,89
Κορυφή -66,39 484,95 98,26 90,48 119,96 > 51,39

L02 Κ19 Βάση -112,96 825,13 104,77 90,48 121,91 > 48,99
Κορυφή -100,22 732,07 102,99 90,48 121,38 > 41,49

L02 Κ20 Βάση -174,23 1272,68 113,34 90,48 124,48 > 74,29
Κορυφή -161,50 1179,69 111,56 90,48 123,95 > 66,79

L02 Κ21 Βάση -160,49 1172,32 111,42 90,48 123,91 > 53,44
Κορυφή -147,75 1079,25 109,64 90,48 123,37 > 45,94

L02 Κ22 Βάση -112,96 825,13 104,77 90,48 121,91 > 50,10
Κορυφή -100,23 732,14 102,99 90,48 121,38 > 42,60

. . . . .
Πίνακας 5.13. Επάρκεια συνδετηρωντων υποστυλωματωνγια διευθυνση σεισμου 30 .
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Υποστύ-
ΣημεΙο

Αξονική V Rd1 Vwd VRd3 V sd

λωμα Ν (ΚΝ)
σορ

(ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ) (ΚΝ)

Ι02 Κ1 Βάση -69,31 506,28 98,67 90,48 120,08 > 35,99
Κορυφή -56,58 413,29 96,88 90,48 119,55 > 30,00

Ι02 Κ2 Βάση -109,52 800,00 104,29 90,48 121,77 > 39,72
Κορυφή -96,78 706,94 102,51 90,48 121,23 > 33,73

L02 Κ3 Βάση -74,85 546,75 99,44 90,48 120,31 > 37,32
Κορυφή -62,12 453,76 97,66 90,48 119,78 > 31,33

Ι02 Κ4 Βάση -74,42 543,61 99,38 90,48 120,29 > 49,18
Κορυφή -61,69 450,62 97,60 90,48 119,76 > 43,19

Ι02 Κ5 Βάση -140,84 1028,78 108,67 90,48 123,08 > 49,43
Κορυφή -128,10 935,72 106,89 90,48 122,55 > 43,44

Ι02 Κ6 Βάση -87,75 640,98 101,24 90,48 120,85 > 47,74
Κορυφή -75,02 547,99 99,46 90,48 120,32 > 41,75

Ι02 Κ7 Βάση -90,88 663,84 101,68 90,48 120,98 > 37,40
Κορυφή -78,15 570,85 99,90 90,48 120,45 > 31,41

Ι02 Κ8 Βάση -141,69 1034,99 108,79 90,48 123,12 > 56,35
Κορυφή -128,96 942,00 107,01 90,48 122,58 > 50,36

L02 Κ9 Βάση -137,70 1005,84 108,23 90,48 122,95 > 48,52
Κορυφή -124,97 912,86 106,45 90,48 122,42 > 42,53

Ι02 Κ10 Βάση -87,06 635,94 101,15 90,48 120,82 > 48,40
Κορυφή -74,32 542,88 99,37 90,48 120,29 > 42,41

Ι02 Κ11 Βάση -91,79 670,49 101,81 90,48 121,02 > 48,96
Κορυφή -79,06 577,50 100,03 90,48 120,49 > 42,97

Ι02 Κ12 Βάση -155,88 1138,64 110,77 90,48 123,71 > 67,08
Κορυφή -143,15 1045,65 108,99 90,48 123,18 > 61,09

Ι02 Κ13 Βάση -147,99 1081,01 109,67 90,48 123,38 > 52,47
Κορυφή -135,25 987,95 107,89 90,48 122,85 > 46,48

Ι02 Κ14 Βάση -89,37 652,81 101,47 90,48 120,92 > 48,28
Κορυφή -76,84 559,82 99,69 90,48 120,39 > 42,29

Ι02 Κ15 Βάση -94,27 688,60 102,16 90,48 121,13 > 52,12
Κορυφή -81,54 595,62 100,38 90,48 120,59 > 46,14

Ι02 Κ16 Βάση -131,69 961,94 107,39 90,48 122,70 > 65,84
Κορυφή -118,95 868,88 105,61 90,48 122,16 > 59,65

Ι02 Κ17 Βάση -125,07 913,59 106,46 90,48 122,42 > 52,00
Κορυφή -112,34 820,60 104,68 90,48 121,89 > 46,01

Ι02 Κ18 Βάση -91,27 666,69 101,74 90,48 121,00 > 48,61
Κορυφή -78,54 573,70 99,96 90,48 120,47 > 42,62

Ι02 Κ19 Βάση -46,95 342,95 95,54 90,48 119,14 > 34,66
Κορυφή -34,22 249,96 93,76 90,48 118,61 > 28,67

Ι02 Κ20 Βάση -73,99 540,47 99,32 90,48 120,28 > 47,95
Κορυφή -61,26 447,48 97,54 90,48 119,74 > 41,96

Ι02 Κ21 Βάση -90,62 661,94 101,65 90,48 120,97 > 35,14
Κορυφή -77,89 568,96 99,87 90,48 120,44 > 29,15

Ι02 Κ22 Βάση -47,67 348,21 95,64 90,48 119,17 > 35,38
Κορυφή -34,94 255,22 93,86 90,48 118,64 > 29,39

. . . .
ΠΙνακας 5.14. Επαρκεια συνδετήρωντων υποστυλωματωνγια διευθυνση σεισμου 270'.
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Από τους πίνακες 5.11 - 5.14 προκύmει το συμπέρασμα ότι οι

συνδετήρες επαρκούν για να παραλάβουν την δρώσα τέμνουσα, για όλες τις

διευθύνσεις του σεισμού. Από τους πίνακες 5.4 - 5.7 είναι εμφανές ότι οι

γωνίες mροφής χορδής των υποστυλωμάτων είναι μέσα σε αποδεκτά όρια

εφόσον η τιμή των γωνιών στροφής χορδής είναι μικρότερη από τα
επιτρεπόμενα όρια στροφής χορδής.

5,6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΧΤΩ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μία άλλη λύση που προτείνεται για να βελτιωθεί η συμπεριφορά του

κτιρίου είναι η κατασκευή μανδυών σε οχτώ υποmυλώματα. Τα

υποστυλώματα που ενισχύθηκαν φαίνονται με κόκκινο χρώμα στον ξυλότυπο

της πλακός της οροφής του ισογείου (σχήμα 5.16).
Για να διαπιmωθεί το επίπεδο σεισμικής επάρκειας του κτιρίου με

ενlσχυση σε οχτώ υποmυλώματα πραγματοποιήθηκε σειρά ελαστοπλαmικών

αναλύσεων, μεταβάλλοντας τη γωνία σεισμικής φόρτισης ανά 90". Έτσι

υπολογlσθηκε η συμπεριφορά της ενισχυμένης κατασκευής, με ενίσχυση σε

οχτώ υποστυλώματα, για γωνίες Ο' , 180' , 90' και 270". Στα σχήματα 5.17 ,
5.18 , 5.19 και 5.20 φαίνονται τα φάσματα επιταχύνσεων - μετακινήσεων

(ADRS) του κτιρίου με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα για τις διευθύνσεις

σεισμού Ο' , 180' , 90' και 270' αντίστοιχα.

"= ~- - -
ΙΙΙΙΙ)11 --~ ~- """ .== --+ +- = =ό-

~p- -• • +..- = = 1==~

= -- .-•
=: - ~-- -+ +...,

~ ~ - =1:

Σχήμα 5.16: Ξυλότυπος Πλακός Οροφής Ισογείου - Ενίσχυση οχτώ
υποστυλωμάτων.
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Σχήμα 5.17: Φάσμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού Ο' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.18: Φόσμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 180· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.19: Φάαμα επιταχύναεων - μετακινήαεων (ADRS) για διεύθυναη

αειαμού 90' για το κτίριο με ενίαχυαη αε οχτώ υποατυλώματα.
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Σχήμα 5.20: Φάσμα επιταχύνσεων - μετακινήσεων (ADRS) για διεύθυνση

σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Σε όλες τις διευθύνσειςπου εξετάστηκαν, η lδιοπερίοδοςτης κατασκευής

στην ελαστική περιοχή συμπεριφοράςείναι της τάξης των 0.3sec. Στον πίνακα

5.15 φαίνονται για τις τέσσερεlς διευθύνσεις σεισμού οι τιμές της θεμελιώδους

ενεργού περιόδου Τε και της ελαστικής θεμελιώδους περιόδου 7ί στην

υπόψη διεύθυνση υπολογιζόμενη με ελαστική δυναμική ανάλυση. Οι

οριζόντιες δυνάμεις που αvαmύσσονται στο κτίριο, ως ποσοστό επί των

κατακορύφων (δηλ. ο σεισμικός συντελεστής), κυμαίνονται μεταξύ 29% και

30%. Στον πίνακα 5.15 φαίνονται για τις τέσσερεlς διευθύνσεις σεισμού οι

τιμές του λόγου οριζόντιας φόρτισης λ, .
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Διεύθυνση
ΤΙ Τ. λ,

σεισμού

Ο· 0,327 sec 0,374 sec 0,295
180· 0,324 sec 0,378 sec 0,302
90· 0,318 sec 0,326 sec 0,289
270· 0,318 sec 0,329 sec 0,290

Πίνακας 5.15: Χαρακτηριστικές τιμές για τις τέσσερεις διευθύνσεις σεισμού για

το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Οι μετακινήσεις για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα

υπολογίστηκαν με τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκαν οι μετακινήσεις για το

κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματα:

5.6.1 Υπολογισμός μέγιστης μετακίνησης για διεύθυνση

σεισμού Ο· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα ήταν

610,459 t. Η μάζα του ισογείου, το οποίο ταλαντώνεται, ήταν 214,628 t. Κατά

την διεύθυνση σεισμού Ο· το μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του κτιρίου με

ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα ταλαντώνεται στην πρώτη ιδιομορφή. Από

τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της πρώτης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού Ο· για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα ήταν 34%. Ο συντελεστής ενεργού

μάζας υπολογίζεται ως εξής:

r = 0.34 * 610.459 =:> C: = 0.97
m 214.628 m

Για την διεύθυνση σεισμού Ο· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είναι λι = 0.295 και ο λόγος

μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύπτει:

R = 0.60 =:- R = 0.60 =:- R = 2.032
λι 0.295

Για την διεύθυνση σεισμού Ο· η τιμή της θεμελιώδους ενεργού περιόδου για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα είναι Τε = 0.374. Επομένως ο

συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες ανελαστικές

μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική ελαστική

απόκριση είναι:

C, =l1.0 +(H-I.0/2 ]2-=:-C, =[1.0+(2.032-1.0) 0.60] Ι =:-
Τ. R 0.374 2.032

C, = 1.307
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δ. !C - Ine
Όμως ,- ~ και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστlκη μετακινησηαπο την

UeI

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤe = 0.021 m.

Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού Ο' για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαείναι:

διneι = C, *δΤe =:> διne ! = 1.307 *0.021 =:> δίneι = 0.028m

Στο σχήμα 5.21 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού Ο· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

.ρ
Σχήμα 5.21: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού Ο' για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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5.6.2 Υπολογισμός

σεισμού 180' για

υποστυλώματα

μέγιστης μετακίνησης για

το κτίριο με ενίσχυση

διεύθυνση

σε οχτώ

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα ήταν

610,459 t. Η μάζα του ισογείου. το οποίο ταλαντώνεται, ήταν 214,628 t. Κατά

την διεύθυνση σεισμού 180' το μεγαλύτεροποσοστό της μάζας του κτιρίου με

ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαταλαντώνεται στην πρώτη ιδιομορφή. Από

τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της πρώτης ιδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 180' για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαήταν 34%. Ο συντελεστής ενεργού

μάζας υπολογίζεται ως εξής:

C = 0.34 * 610.459 ---> C' = 0.97
'" 214.628 m

Για την διεύθυνση σεισμού 180' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είναι λ, = 0.302 και ο λόγος

μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύmει:

R=0.60=::;,R= 0.60 =::;,R=1.989
λι 0.302

Για την διεύθυνση σεισμού 180' η τιμή της θεμελιώδουςενεργού περιόδου για

το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα είναι Te = 0.378. Επομένως
ο συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες ανελαστικές

μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική ελαστική

απόκριση είναι:

C, =[1.0+(R-I.0/2 J_I =::;'C, =[1.0+(1.989-1.0) 0.60] ι =::;,
Τ, R 0.378 1.989

•

C, = 1.292

r" _ δίneι
Όμως ~l - ~ και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση από την

U e,

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δτ. = 0.022m .
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 180' για
το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαείναι:

δίne! = C, * !iTe => διne ! = 1.292 * 0.022 =::;, διne , = 0.028m

Στο σχήμα 5.22 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 180' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.22: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 180' για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

5.6.3 Υπολογισμός

σεισμού 90' για

υποστυλώματα

μέγιστης μετακίνησης για

το κτίριο με ενίσχυση

διεύθυνση

σε οχτώ

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα ήταν

610,459 t. Η μάζα του ισογείου, το οποίο ταλαντώνεται, ήταν 214,628 t. Κατά
την διεύθυνση σεισμού 90' το μεγαλύτεροποσοστό της μάζας του κτιρίου με

ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαταλαντώνεταιστην δεύτερη lδιομορφή. Από

τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχής της δεύτερης lδιομορφής κατά την διεύθυνση σεισμού 90' για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαήταν 35%. Ο συντελεστής ενεργού

μάζας υπολογίζεται ως εξής

C_=0.35*610.459=>C =1.00
'" 214.628 m

Για την διεύθυνση σεισμού 90' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είναι λι = 0.289 και ο λόγος

μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύmει:

R = 0.60 => R = 0.60 => R = 2.075
λι 0.289

Για την διεύθυνση σεισμού 90' η τιμή της θεμελιώδουςενεργού περιόδου για

το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαείναι Τε = 0.326 . Επομένως
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ο συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες ανελαστικές

μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις για γραμμική ελαστική

απόκριση είναι:

[
Τ- ] Ι [ 0.60] ΙC) = I.O+(R-I.O)-~ -=>CI = 1.0+(2.075-1.0) =>
Τ. R 0.326 2.075

C) = 1.437

C δίneι
Όμως Ι -.~ και υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση από την

'"'eI

υπολογιζόμενη μετακίνηση για γραμμική ελαστική απόκριση δΤe = 0.0 16m.
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 90· για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαείναι:

δίne! =CI *δΤε => δίneι =1.437 *0.016 => δίneι =0.023m

Στο σχήμα 5.23 φαίνεται ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 90· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Υ

Γ··.

Σχήμα 5.23: Παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση σεισμού 90· για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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5.6.4 Υπολογισμός

σεισμού 270' για

υποστυλώματα

μέγιστης μετακίνησης για

το κτίριο με ενίσχυση

διεύθυνση

σε οχτώ

Η μάζα όλου του κτιρίου με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώμστα ήταν

610,459 Ι. Η μάζα του ισογείου, το οποίο ταλσντώνεται, ήτσν 214,628 Ι. Κατά

την διεύθυνση σεισμού 270' το μεγαλύτεροποσοστό της μάζας του κτιρίου με

ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαταλαντώνεταιστην δεύτερη ιδιομορφή. Από

τα αποτελέσματα φασμάτων απόκρισης προέκυψε ότι ο συντελεστής

συμμετοχήςτης δεύτερης ιδιομορφής κστά την διεύθυνση σεισμού 270' για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαήταν 35%. Ο συντελεστής ενεργού

μάζας υπολογίζεται ως εξής:

C =0.35*610.459 ~C =1.00
m 214.628 m

Για την διεύθυνση σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώμστσ, ο λόγος οριζόντιας φόρτισης είνσι λι = 0.290 και ο λόγος

μείωσης της ελαστικής αντοχής προκύπτει:

R = 0.60 ~ R = 0.60 ~ R = 2.073
λι 0.290

Για την διεύθυνση σεισμού 270' η τιμή της θεμελιώδουςενεργού περιόδου γισ

το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματσείνσι Te = 0.329 . Επομένως
ο συντελεστής τροποποίησης που συσχετίζει τις μέγιστες ανελαστικές

μετακινήσεις με τις υπολογιζόμενες μετακινήσεις γισ γραμμική ελσστική

απόκριση είναι:

Cj =[1.0+(R-I.0)12]~~CI =[1.0+(2.073-1.0) 0.60] 1 ~
Τ. R 0.329 2.073•

C] = 1.426

C δίneι
Όμως Ι = ~ κσι υπολογίζεται η μέγιστη ανελαστική μετσκίνηση από την

U eI

υπολογιζόμενη μετακίνηση γισ γραμμική ελσστική σπόκριση δτ. = Ο.017m.
Τελικά η μέγιστη ανελαστική μετακίνηση για την διεύθυνση σεισμού 270' για
το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματαείναι;

δίneι = C j * ίiT" => δίneι = 1.426 *0.0 17~ δίneι = 0.024m

Στο σχήμα 5.24 φσίνετσι ο παραμορφωμένος φορέας για την διεύθυνση

σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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·Γ
Σχήμα 5.24: Παραμορφωμένοςφορέας για την διεύθυνση σεισμού 270' για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

5.6.5 Μέγιστες

υποστυλωμάτων

υποστυλώματα

στροφές πλαστικών αρθρώσεων

για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

Για την διεύθυνση σεισμού Ο' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα οι μέγιστες πλαστικές στροφές οι οποίες εμφανίζονται στα

υποστυλώματα είναι 8,04 mrad και 7,70 mrad. Στο σχήμα 5.25 φαίνονται οι

πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση σεισμού 00 για το

κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Για την διεύθυνση σεισμού 180' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα οι μέγιστες πλαστικές στροφές οι οποίες εμφανίζονται στα

υποστυλώματαείναι 11,98 mrad και 5,63 mrad. Στο σχήμα 5.26 φαίνονται οι

πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση σεισμού 180' για
το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Για την διεύθυνση σεισμού 90' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα ΟΙ μέγιστες πλαστικές στροφές ΟΙ οποίες εμφανίζονται στα

υποστυλώματα είναι 6,37 mrad και 5,47 mrad. Στο σχήμα 5.27 φαίνονται οι

πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση σεισμού 90' για

το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Για την διεύθυνση σεισμού 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα ΟΙ μέγιστες πλαστικές στροφές ΟΙ οποίες εμφανίζονται στα

υποστυλώματα είναι 6,34 mrad και 5,73 mrad. Στο σχήμα 5.28 φαίνονται οι

πλαστικές στροφές των υποστυλωμάτων για την διεύθυνση σεισμού 270' για
το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.25: Στραφές πλαστικών αρθρώσεων των υπαστυλωμάτων [mrad] για

την διεύθυνση σΕισμού Ο· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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Υχήμα 5.26' Στραφές πλαστικών αρθρώαεωντων υπαστυλωμάτων [mrad] για

την διεύθυναη σεισμού 180' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα.
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Σχήμα 5.27: Στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] για

την διεύθυνση σεισμού 90· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

,,,

~.51

-4.Οδ

.,"

·'.Ν

Σχήμα 5.28: Στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων [mrad] για
την διεύθυνση σεισμού 270· για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα.
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Στον πίνακα 5.16 φαίνονται οι μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις και οι

μέγιστες στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις

διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90' και 270' για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ

τα υποστυλώματα. Στον πίνακα 5.17 γίνεται σύγκριση των μέγιστων

ανελαστικών μετακινήσεων και των μέγιστων στροφών πλαστικών

αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90'
και 270' για το κτίριο πριν την ενίσχυση, για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματακαι για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Διεύθυνση
Μέγιστες Μέγιστεςστροφές

σεισμού
ανελαστικές πλαστικώναρθρώσεωντων

μετακινήσεις υποστυλωμάτων

Ο' 0,028 m 8,04 mrad
180' 0,028 m 11,98 mrad
90' 0,023 m 6,37 mrad
270' 0,024 m 6,34 mrad

Πίνακας 5.16: Μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις και μέγιστες στροφές

πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις τέσσερεις διευθύνσεις

σεισμού για το κτίριο με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.

Μέγιστες ανελαστικές Μέγιστες στροφές πλαστικών

ετακινήσει αοθοώσεων των υποστυλωμάτων

Διεύθυνση Ενίσχυση Ενίσχυση Ενίσχυση Ενίσχυση

σεισμού ΠΡΙΝ την σε οχτώ σε όλα τα ΠΡΙΝ την σε οχτώ σε όλα τα

ενίσχυση υποστυ- υποστυ- ενίσχυση υποστυ· υποστυ-

λώματα λώματα λώματα λώματα

Ο' 0,034 m 0,028 m 0,018 m 9,51 mrad 8,04 mrad 1,57 mrad
180' 0,035 m 0,028 m 0,018 m 12,85mrad 11,98mrad 2,14 mrad
90' 0,032 m 0,023 m 0,010 m 9,08 mrad 6,37 mrad 0,00 mrad
270' 0,032 m 0,024 m 0.013 m 9,52 mrad 6,34 mrad 1,21 mrad

Πίνακας 5.17: Σύγκριση των μέγιστων ανελαστικών μετακινήσεων και των

μέγιστων στροφών πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων για τις

διευθύνσεις σεισμού Ο' , 180' , 90' και 270' για το κτίριο πριν την ενίσχυση,

για το κτίριο με ενίσχυση σε όλα τα υποστυλώματακαι για το κτίριο με

ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα.
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5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρατηρείται ότι η συμπεριφορά του κτιρίου με ενίσχυση σε οχτώ

υποστυλώματα βελτιώθηκε λίγο αν γίνει σύγκριση των μέγιστων ανελαστικών

μετακινήσεων του κτιρίου με ενΙσχυση σε οχτώ υποστυλώματα και του κτιρίου

πριν την ενίσχυση. Αν όμως γίνει σύγκριση των μέγιστων στροφών

πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων του κτιρίου με ενίσχυση σε

οχτώ υποστυλώματα και του κτιρίου πριν την ενίσχυση, τότε η συμπεριφορά

του κτιρίου δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτη βελτίωση. Επομένως για το κτίριο

με ενίσχυση σε οχτώ υποστυλώματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ΟΙ

μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις ελαττώθηκαν αλλά όχι σημαντικά και ότι οι

μέγιστες στροφές πλαστικών αρθρώσεων των υποστυλωμάτων ελαττώθηκαν

ελάχιστα. Τελικά σαν βέλτιστη λύση προτείνεται η ενίσχυση σε όλα τα

υποστυλώματα του κτιρίου που μελετήθηκε. Η ενίσχυση των υποστυλωμάτων

θα είναι με μανδύες μικρού πάχους από lνοπλlσμένο σκυρόδεμα.

Όπως αποδείχτηκε παραπάνω με την ενίσχυση όλων των

υποστυλωμάτων, ελαττώνονται ΟΙ μέγιστες ανελαστικές μετακινήσεις

σημαντικά. Επιπλέον οι γωνίες στροφής χορδής των υποστυλωμάτων είναι

μέσα σε αποδεκτά όρια εφόσον η τιμή των στροφών στροφής χορδής των

υποστυλωμάτων είναι μικρότερη από τα επιτρεπόμενα όρια στροφής χορδής.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι μανδύες μικρού πάχους από

lνοπλlσμένο σκυρόδεμα βελτιώνουν σημαντικά την σεισμική συμπεριφορά

υφιστάμενων κτιρίων.
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