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1-4. Ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο Αποτίμησης
και Ενίσχυσης
1-5. Λογισμικό Προσομοίωσης
1-6. Βασικοί ορισμοί

1-1.Σκοπός
Η παρούσα αφορά την αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς
υφισταμένου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος και τη
διαμόρφωση προτάσεων ενίσχυσης αυτού.
1-2. Αντικείμενο Αποτίμησης

Αντικείμενο της είναι κτίριο της ‘Μητρόπολης’ Γιαννιτσών με
κυρίαρχη χρήση τη Συνάθροιση κοινού (αίθουσα εκδηλώσεων).
Το κτίσμα είναι μονώροφο και έχει διαστάσεις 14.00μ x 30.15μ
ύψος 4.20μ. Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από 10
δεκατετράμετρα πολύστυλα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος
παρατιθέμενα σε περίπου ίσες μεταξύ τους αποστάσεις. Τα
πλαίσια από το 2ο έως και το 8ο είναι τρίστυλα.

1-3. Κανονιστικό Πλαίσιο χρόνου κατασκευής

Χρόνος ανέγερσης του είναι το 1977 και προφανώς είχε μελετηθεί
βάσει του αντισεισμικού του 1959 (ΦΕΚ 36Α/1959) και του ΚΩΣ 1954
(ΦΕΚ 160Α/1954). Στο αρχείο του Ιερού Ναού βρέθηκε σχετικά
πλήρης φάκελος μελετών. Συγκεκριμένα, στο φάκελο στατικών
βρέθηκαν τα σχέδια ξυλοτύπων οροφής ισογείου καθώς και το
ανάπτυγμα οπλισμών του πλαισίου. Στη μελέτη υπήρχε προοπτική
προσθήκης ορόφου.

1-4. Ισχύον Κανονιστικό Πλαίσιο Αποτίμησης και Ενίσχυσης
1.4.-1 Εθνική Νομοθεσία, ΚΑΝονισμός ΕΠΕμβάσεων
1.4.-2 Κοινοτική Νομοθεσία, EN1998-3:2005.

1.4.-3 Σύγκριση- Συμπεράσματα
Το κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, αποτελεί μία δομή κανόνων που
προσδοκά να βάλει τάξη (προτυποποίηση) στην αποτίμηση και την επέμβαση
σε υπάρχοντα κτίρια, ενσωματώνοντας την σύγχρονη κοινά αποδεκτή γνώση
και εμπειρία. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ο ευρωκώδικας 8 μέρος 3 με τον
ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο κοινό τους πεδίο δε βρίσκονται σε δυσαρμονία αλλά σίγουρα
και δεν ταυτίζονται. Πρέπει σύντομα να βρεθεί η φόρμουλα της παράλληλης
εφαρμογής προτού αντιμετωπίσουμε νομικά παράδοξα.

1-5. Λογισμικό Προσομοίωσης ( ANSRuop)
Ως λογισμικό για την προσομοίωση, τις αναλύσεις της παρούσας εργασίας
και την αποτίμηση, επιλέχθηκε το πρόγραμμα ANSRuop
Το πρόγραμμα επιλέχθηκε διότι διακρίνεται για την αξιοπιστία ανάλυσης
και προσομοίωσης του και την ενσωμάτωση των κανονιστικών διατάξεων.

2. Συγκέντρωση δεδομένων για την αποτίμηση της
σεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής
2-1 Γενικά (Ιστορικό κτιρίου, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα)
Επίτευξη Ικανοποιητικής "Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων ¨
Ενώ στην §3.3.1-3 EN1998-3 ορίζεται η απαίτηση του “KL2- κανονικού”
Επιπέδου Γνώσης (Knowledge Level).

2-2 Σύνταξη Προγράμματος Διερευνητικών
Εργασιών για την επίτευξη ‘Ικανοποιητικής’ Σ.Α.Δ.
2-3 Εκτέλεση Προγράμματος Διερευνητικών
Εργασιών για την επίτευξη ‘Ικανοποιητικής’ Σ.Α.Δ.
Απόφανση διερεύνησης

Σχέδιο Προγράμματος διερευνητικών Εργασιών.
1η φάση: ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Λεπτομερή αποτύπωση Φέροντος Οργανισμού επιτόπου για επαληθεύσεις και τις
συμπληρώσεις των διαθέσιμων σχεδίων. Όπου απαιτηθεί γίνονται
δειγματοληπτικές καθαιρέσεις. Σύνταξη σχεδίων ξυλοτύπων σε ανάλογο λογισμικό.
Δειγματοληπτική αποκάλυψη της θεμελίωσης και γεωτεχνική εκτίμηση των
μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους.
Αποκάλυψη της τοιχοποιίας σε δύο θέσεις διαστάσεων 70x70cm (§3.7.3 ΚΑΝΕΠΕ)
ώστε να εξαχθούν πληροφορίες για: (α) το σύστημα δόμησης, (β) την ποιότητα
δόμησης, (γ) το είδος και την ποιότητα των υλικών δόμησης, (δ) το πάχος των
αρμών και τον βαθμό πλήρωσης με κονίαμα, (ε) τη σφήνωση της τοιχοποιίας στην
περίμετρο και (στ) τα διαζώματα (σε ένα εύλογο μέρος της κατασκευής που κατά
τον Πιν. 3.2 του ΚΑΝΕΠΕ δεν αφορά περισσότερο από το 15% της συνολικής
επιφάνειας της τοιχοποιίας),
Εκτίμηση για το πάχος των επιστρώσεων των πλακών απ’ τις περιοχές όπου το
προφίλ της διατομής ήταν επισκέψιμο (πχ κλιμακοστάσιο),
Μακροσκοπικός έλεγχος για τον εντοπισμό βλαβών και φθορών σε φέροντα, μηφέροντα στοιχεία και τοιχοπληρώσεις ( §3.4 ΚΑΝ.ΕΠΕ.).
Η επαλήθευση της όπλισης γίνεται με λεπτομερή καταγραφή αναμονών, μαγνητική
απεικόνιση του οπλισμού σε αφανείς θέσεις, 3 διερευνητικές τομές σε δοκούς και 4
σε στύλους(>10% των κατακόρυφων στοιχείων παρατήρηση πινάκα 3.2 ΚΑΝΕΠΕ).

2η φάση: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌς ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ
1.

Αποκοπή σε 3+3 πυρήνες σκυροδέματος με (α) εκτέλεση δοκιμής μονοαξονικής
θλίψης και χρήση διαλύματος φαινολοφθαλεΐνης για τον έλεγχο της
ενανθράκωσης του σκυροδέματος (§3.7.1.3.(α) ΚΑΝΕΠΕ),

2.

Εφαρμογή έμμεσων μη καταστροφικών μεθόδων σε στύλους 34x30%=10 και σε
δοκούς 44x15%=7 κρουσιμετρήσεις, (§3.7.1.3.(γ) ΚΑΝΕΠΕ)

3.

Οπτική αναγνώριση της ποιότητας του οπλισμού στις διερευνητικές τομές

4.

Αν υπάρξει αμφιβολία για την ποιότητα του χάλυβα αποκοπή 3 τμημάτων
σιδηροπλισμού για χημική ανάλυση και εύρεση του ποσοστού διάβρωσης και
εκτέλεση δοκιμής εφελκυσμού για τον υπολογισμό της τάσης διαρροής και της
τάσης και παραμόρφωσης θραύσης, καθώς επίσης και κατηγοριοποίηση των
οπλισμών σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων (§3.7.2.1.(γ)
ΚΑΝΕΠΕ)

Για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας συλλέχτηκαν
πληροφορίες από τα αρχικά σχέδια και από επιτόπου
μετρήσεις. Αντίστοιχα για τον προσδιορισμό μηχανικών
ιδιοτήτων χρησιμοποιήθηκαν και ενόργανες μέθοδοι
καταστροφικές και μη καταστροφικές.

2-3-2 Αποτύπωση Γεωμετρίας και δομής του κτιρίου.

Το κτίριο έχει χρήση την Συνάθροιση κοινού (αίθουσα
εκδηλώσεων). Η αρχιτεκτονική κάτοψη της μελέτης
εφαρμόστηκε πλήρως. Το κτίσμα είναι μονώροφο και έχει
διαστάσεις 14.00μ x 30.15μ και ύψος 4.20μ.

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του
προγράμματος οδήγησαν σε επανασύνταξη του ξυλοτύπου
του κτίσματος

Ανίχνευση οπλισμού με μαγνητική μέθοδο

Εικόνα σάρωσης δοκού Δ6Ε

Για το σκοπό αυτό προγραμματίστηκαν να εκτελεστούν
πυρηνοληψίες σε 3 δοκούς και 3 στύλους. Ο κανονισμός
αναφέρει τον όρο ‘ομοειδή δομικά στοιχεία’ ο οποίος
αναφέρεται στην δομική τους λειτουργία. Παράλληλα
εκτελέστηκαν 10 κρουσιμετρήσεις σε στύλους και 7 σε
δοκούς (§3.7.1.3.(γ) ΚΑΝΕΠΕ). Οι πυρήνες εξετάστηκαν και για
ενανθράκωση.
Για τον οπλισμό ο κανονισμός αποδέχεται την οπτική
αναγνώριση της κατηγορίας του οπλισμού.
Σε κάθε σημείο (αναμονές κτλ) όπου ο χάλυβας ήταν
εμφανής και σε συνδυασμό με το χρόνο κατασκευής
επιβεβαιώθηκε ότι αναμφίβολα πρόκειται για μαλακό λείο
χάλυβα StI(S220) με χρήση άγκιστρου στο άκρο. Περαιτέρω
διερεύνηση για τον χάλυβα δεν κρίθηκε σκόπιμη.
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s
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Αποτελέσματα Κρουσιμέτρησης

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ κρουσιμέτρου
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42.0

40.0
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39.0

39.0

3

30.0

38.0
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ΜΟ. (τιμή R)
Μέση
Θλιπτική
Αντοχή (MPa)
Συνολικός
Μ.Ο. Αντοχής
(MPa)
s

37.3
9.68

26.0%

ΠΥΡΗΝΕΣ

ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ (cm)

Νο1

4,3 (εξωτερικό τμήμα)

Νο2

3,1 (εξωτερικό τμήμα)

Νο3

3,9 (εξωτερικό τμήμα)

Νο4

2,5 (εξωτερικό τμήμα)

Νο5

3,1 (εξωτερικό τμήμα)

Νο6

1,6 (εξωτερικό τμήμα)

Μέση τιμή

3,08

Τυπική απόκλιση

0,97- (31%ΜΤ)

Μέγεθος

Τιμή

fcm

Μέση θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

32,30 MPa
s=5,46 MPa

Ecm

(fcm)

fsywm
μέση τιμή διαρροής χάλυβα συνδετ.

s=3.08cm
260MPa
s=26MPa
260MPa
s=26MPa

Μέτρο Ελαστικότητας σκυροδέματος
ενανθράκωση σκυροδέματος
fsym,
μέση τιμή διαρροής χάλυβα ράβδου

Σχόλια

Βασική τιμή από πυρηνοληψία στην βάση Στύλου

Προσδιορίζεται έμμεσα από την θλιπτική αντοχή του
Μέσο βάθος ενανθράκωσης
Οπτική αναγνώριση και μελέτη (StI)
Σχόλια 2)α) του πίνακα Π4.1
Οπτική αναγνώριση και μελέτη (StI)
Σχόλια 2)α) του πίνακα Π4.1

Πηγή

Στοιχείο Διερεύνησης
γεωμετρικά δεδομένων του Φ.Ο. Ανωδομής
γεωμετρικά δεδομένων της θεμελίωσης
Εμφανείς Βλάβες
η αναγνώριση των φορτίσεων
Τοιχοποιία
Όπλιση
Λεπτομέρειες Όπλισης

η συγκέντρωση από σχέδια της μελέτης και με αποτύπωση όλων
από σχέδια της μελέτης
μεμονωμένες μικρορηγματώσεις (<2mm) δεν αποτελούν σοβαρές
βλάβες
Από τυπικές τιμές σχεδιασμού
η εκτίμηση μη σημαντικής συμβολής στην συμπεριφορά του
δομήματος
Σχέδια μελέτης και αναγνώριση αναμονών και μαγνητική αποτύπωση
όπλισης δοκών
θεωρήθηκε ότι εφαρμόστηκαν κατά τη μελέτη και τη συνήθη
πρακτική της εποχής.

3. Μόρφωση και Ανάλυση Προσομοιώματος

3- 1. Θεωρητική προσέγγιση προσομοίωσης.
3-2. Μέθοδοι Ανάλυσης
3-3. Θεωρητικό και κανονιστικό υπόβαθρο
προσομοίωσης
3-4 Υλοποίηση μόρφωσης προσομοιώματος

3-1. Θεωρητική προσέγγιση προσομοίωσης.
Απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση της αποτίμησης

σεισμικής (και όχι μόνον) συμπεριφοράς ενός δομήματος
αποτελεί η μόρφωση ικανού προσομοιώματος (modeling)
Το προσομοίωμα αποτελεί το “ψηφιακό” είδωλο της

κατασκευής και όχι την ίδια.

3-2. Μέθοδοι Ανάλυσης
Στόχοι Ανάλυσης
Οι στάθμες επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ είναι
•«Άμεση χρήση μετά τον σεισμό»
•«Προστασία ζωής»
•«Οιονεί κατάρρευση»
O EN1998-3:2005 ορίζει τις παρακάτω Οριακές Καταστάσεις
(Limit States):

•ΟΚ Περιορισμού Βλαβών (Damage Limitation).
•ΟΚ Σημαντικών Βλαβών (Significant Damage).
•ΟΚ Οιονεί Κατάρρευσης (Near Collapse).

Μέθοδοι Ανάλυσης


Ελαστική (ισοδύναμη) στατική ανάλυση (βλ. §5.5 ΚΑΝ.ΕΠΕ), με
καθολικούς (q) ή τοπικούς (m) δείκτες συμπεριφοράς



Ελαστική δυναμική ανάλυση (βλ. §5.6 ΚΑΝ.ΕΠΕ) με καθολικούς
(q) ή τοπικούς (m) δείκτες συμπεριφοράς



Ανελαστική στατική ανάλυση (βλ. §5.7)



Ανελαστική δυναμική ανάλυση (ανάλυση χρονοϊστορίας)
(βλ.§5.8).

Με βάση τη σπουδαιότητα του κτιρίου και την μορφή του επιλέγεται ότι
επαρκεί η ‘βασική μέθοδος’ Ανάλυσης του ΚΑΝ.ΕΠΕ, δηλαδή η στατική

ανελαστική μέθοδος (Pushover).

«Ανελαστική (ή μη γραμμική) Στατική Ανάλυση» (Nonlinear static
analysis- Pushover) Η Ανάλυση κατά την οποία το ελαστοπλαστικής
συμπεριφοράς προσομοίωμα υπό σταθερά βαρυτικά φορτία
υπόκειται σε μονοτονικά αυξανόμενα οριζόντια φορτία με στόχο την
εξαγωγή της καμπύλης αντίστασης της κατασκευής.
Από τα αποτελέσματα των παραπάνω βημάτων μπορούμε να
σχεδιάσουμε το διάγραμμα της τέμνουσας βάσης ως προς τη

μετατόπιση δ του κόμβου ελέγχου, μέχρι το σημείο κατάρρευσης της
κατασκευής. Η καμπύλη αυτή ονομάζεται καμπύλη αντίστασης του
κτιρίου

Για να επιτευχθεί η σύγκριση ικανότητας - απαίτησης σχεδιάζονται στο ίδιο
διάγραμμα το φάσμα, και το διάγραμμα απόκρισης του οιονεί
μονοβάθμιου ταλαντωτή της κατασκευής το οποίο προκύπτει από
την καταγραφή της καμπύλης από τη ανελαστική στατική ανάλυση

3-3. Θεωρητικό και κανονιστικό υπόβαθρο προσομοίωσης
3-3-2-1 Αντοχές Πλάστιμων Μελών
Έλεγχοι σε όρους γωνιών στροφής χορδής
ΚΑΝΕΠΕ Γωνία στροφής χορδής στη διαρροή για δοκούς ή στύλους:
y
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EN1998-3:2005 :
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3-3-2-1 Αντοχές Πλάστιμων Μελών
Έλεγχοι σε όρους γωνιών στροφής χορδής
ΚΑΝΕΠΕ Γωνία στροφής χορδής στην αστοχία για δοκούς ή στύλους:
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3-3-2-1 Αντοχές Πλάστιμων Μελών
Για τις συνθήκες του παρόντος έργου κατά ΚΑΝΕΠΕ
ΚΑΝΕΠΕ Γωνία στροφής χορδής στην αστοχία για δοκούς ή στύλους:

0.225

100 d
  max( 0.01 ' ) 
0.35

 um  0.0127 0.3 
fc 
 s
1 1.25
 max(0.01  ) 

ΚΑΝΕΠΕ Γωνία στροφής χορδής στην αστοχία για τοιχώματα:

  max( 0.01 ' ) 
 um  0.0071 0.3 
fc 
 max(0.01  ) 

0.225

0.35

 s

100 d

1 1.25

3-3-2-1 Αντοχές Ψαθυρών Μελών
Έλεγχοι σε όρους δυνάμεων

Ως τιμές υλικών χρησιμοποιούνται οι μέσες μειούμενες κατά μία
τυπική απόκλιση πχ για χάλυβα s220 έχουμε

f y  f ym  s y  260  26  234MPa

3-4. Υλοποίηση προσομοίωσης
3-4-1. Λογισμικό Προσομοίωσης ANSRuop

Εικόνα περιγραφής δοκού με ANSRuop

3-4-2. Καθορισμός Γεωμετρίας- Δυσκαμψιών- Μαζών

3-4-5. Προσδιορισμός Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών.
Μέγεθος

Τιμή

fcm

32,30 MPa
s=5,46 MPa

Βασική τιμή από πυρηνοληψία στην
βάση Στύλου

Βασική τιμή Στύλου

30,70 MPa
s=5,20 MPa

0,95x fcm §3.7.1.γ του ΚΑΝΕΠΕ

Βασική τιμή Δοκού

25,85 MPa
s=4,40 MPa

0,80x fcm §3.7.1.γ του ΚΑΝΕΠΕ

Βασική τιμή Πλάκα

22,60 MPa
s=3,80 MPa

0,70x fcm §3.7.1.γ του ΚΑΝΕΠΕ

Μέτρο Ελαστικότητας σκυροδέματος

(fcm)

Προσδιορίζεται έμμεσα από την
θλιπτική αντοχή του

ενανθράκωση σκυροδέματος

3.1 cm
s=0.97cm

Μέση θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

Ecm

Σχόλια

Μέσο βάθος ενανθράκωσης

3-4-5. Σεισμικές Φορτίσεις
Στοιχεία Σεισμικής Δράσης κατά ΕΑΚ
ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας

Ι, α=0.16

Κατηγορία σπουδαιότητας

Σ3, γΙ=1.15

Κατηγορία εδάφους

Β, Τ1=0.15,Τ2=0.60

συντελεστής θεμελίωσης

θ=1

τιμή ποσοστού απόσβεσης

5%

4. Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς του Δομήματος
4-1. Γενικά
4-2. Προκαταρτικές Ελαστικές Αναλύσεις
4-3. Ανελαστική Στατική Ανάλυση (Pushover)

4-4 Συγκεντρωτικά Συμπεράσματα Αναλύσεων

4.2 Προκαταρτικές Ελαστικές Αναλύσεις
Αρχικά εκτελέσθηκε προκαταρκτική ελαστική στατική ανάλυση του κτιρίου με αμείωτη
τη σεισμική δράση και υπολογίστηκαν οι λόγοι λ («δείκτες ανεπάρκειας»).

4.2.2 Στρεπτική Ευαισθησία

Για τον προσδιορισμό της εκκεντρότητας της δυσκαμψίας και της
αντίστασης (αντοχής) εξετάστηκαν εναλλακτικές θέσης του «κέντρου
στροφής», ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού του τελευταίου:

●
●
●
●

Κέντρο μάζας (Mass Centre)
Θεωρητικό κέντρο δυσκαμψίας (Theor. Stiffness Centre)
Ενεργό κέντρο δυσκαμψίας (Effective Stifness Centre)
Κέντρο αντοχής (Strength Centre)
●
Κέντρο μάζας
(Mass Centre)

●
Θεωρ.κέντρο
δυσκαμψίας
(Theor. Stifness
Cntr)

●
Ενεργό κέντρο
δυσκαμψίας
(Effective
Stifness Cntr)

●
Κέντρο αντοχής
(Strength
Centre)

x

z

dx

dz

dx

dz

dx

dz

Ισόγειο

14.83

6.98

4.84

0.17

1.45

0.13

0.80

0.11

% Li

49.2
%

49.9%

16.1%

1.2%

4.8%

0.9%

2.7%

0.8%

Μάζα
ορόφου

675

4.2.2 Στρεπτική Ευαισθησία

Οι κύριες ιδιοπερίοδοι και ιδιομορφές ταλάντωσης της κατασκευής
υπολογίστηκαν με θεώρηση των ενεργών δυσκαμψιών των μελών
κατά ΚΑΝΕΠΕ αλλά και με την συμβατική δυσκαμψία όπως επέβαλαν
οι κανονισμοί στηριζόμενοι σε έλεγχους σε όρους δυνάμεων (Ε.Α.Κ.)

Ιδιομορφ
ή

Ιδιοπερίοδο
ςΤ
(sec)

Ιδιοσυχνοτητ
α Hz

Συντελεστής συμμετοχής
Γ*

Ποσοστό Ενεργού μάζας
προς Συνολική μάζα
Μ * / Μ (%)

Ux

Ux

Uy

Uz

Uy

Uz

Ενεργός Δυσκαμψία (ΚΑΝΕΠΕ)
1

0.7616

1.313

16.89

0

0.007

100

0

0

2

0.4422

2.2617

0.03

0.002

11.07

0

0

42.93

3

0.3779

2.6463

0.015

0.002

12.75

0

0

56.98

100

0

99.91

Σύνολα

Συμβατική Δυσκαμψία
1

0.3074

3.2532

16.89

0.00

0.01

99.99

0.00

0.00

2

0.1758

5.6886

0.01

0.01

10.93

0.00

0.00

41.88

3

0.1437

6.9607

0.01

0.01

12.45

0.00

0.00

54.28

Σύνολα

99.99

0.01

96.16

1η Ιδιομορφή (μεταφορικη κατά x)

4.3 Ανελαστική Στατική Ανάλυση (Pushover)

H μέθοδος εφαρμόστηκε με χωρική επαλληλία. Η καθ’ύψος κατανομή
των φορτίων επιλέγεται να είναι η ανεστραμμένη τριγωνική.
Συνολικά εφαρμόστηκαν οι παρακάτω 8 συνδυασμοί (δεν λήφθηκαν
υπόψη τυχηματικές εκκεντρότητες.
1 Ex++ 0.3Ez+ +G+0.3Q

5

Ez++ 0.3Ex+ +G+0.3Q

2 Ex++ 0.3Ez- +G+0.3Q

6

Ez++ 0.3Ex- +G+0.3Q

3 Ex-+ 0.3Ez+ +G+0.3Q

7

Ez-+ 0.3Ex+ +G+0.3Q

4 Ex-+ 0.3Ez- +G+0.3Q

8

Ez-+ 0.3Ex- +G+0.3Q

Με τη χρήση του λογισμικού υπολογίστηκαν το διάγραμμα
ΦΕΦΜ, το διάγραμμα Τέμνουσας βάσης - Οριζόντιας μετακίνησης στο
οποίο παρουσιάζονται τα σημεία υπερβάσεων επιτελεστικότητας κατά
ΚΑΝΕΠΕ και επισημαίνεται η τιμή στης στοχευόμενης μετακίνησης καθώς
και η τιμή της τέμνουσας βάσης για την οποία αυτό συμβαίνει. Επίσης
παρουσιάζονται οι παραμορφωμένοι φορείς στη στοχευόμενη
μετακίνηση, οι δείκτες και οι θέσεις καμπτικής ή/και διατμητικής βλάβης
κατά ΚΑΝΕΠΕ και EN1998-3:2005.

4.3.3 Αποτελέσματα 3ου –4ου συνδυασμού
Ex-+0.3Ez+(-) +G+0.3Q

ΦΕΦΜ

Τέμνουσα- Μετατόπιση

4.3.3 Αποτελέσματα 3ου –4ου συνδυασμού

Υπερβάσεις ΠΖ σε στύλους

4.3.5 Αποτελέσματα 7ου – (8ου) συνδυασμού

Ez-+0.3Ex+(-)+G+0.3Q

ΦΕΦΜ

Τέμνουσα- Μετατόπιση

4.3.5 Περιβάλλουσα 5-8ου συνδυασμού εώς 120%

Σύνοψη αποτελεσμάτων Ανελαστικών Αναλύσεων
Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι από τις ανελαστικές αναλύσεις
σε σχέση με τον προσδιορισθέντα στόχο (στοχευόμενη
μετακίνηση) προβλήματα:
 Υπέρβαση διατμητικών αντοχών του συνόλου σχεδόν των
δοκών. Η ψαθυρή αυτή αστοχία από την ανάλυση φαίνεται
να δημιουργείται με την επιβολή απλά των κατακόρυφων
φορτίων.
 Υπέρβαση του σταδίου ΠΖ σε όλους τους περιμετρικούς
στύλους (στις βάσεις) καθώς και του 9ου πλαισίου για κύρια
διεύθυνση σεισμού κατά x (1ος-2ος-3ος-4ος συνδυασμός).
 Οριακή μη υπέρβαση του σταδίου ΟΚ για τον 3ο και 4ο
συνδυασμό για τους στύλους του Κ9Α, Κ9Ε, Κ10Α, Κ10Ε, Κ1Α, Κ1Ε
 Οριακή μη υπέρβαση της διατμητικής αντοχής για τον 7ο, 8ο
συνδυασμό για τους στύλους Κ1Β, Κ1Γ, Κ1Δ .

5. Ενίσχυση σεισμικής συμπεριφοράς του Δομήματος
5-1. Γενικά
5-2. Προτάσεις Ενίσχυσης Ανάλυση
5-3. Εφαρμογή της Ενίσχυσης

Η σύγχρονη πραγματικότητα

Μέχρι και σήμερα δεν έχει συνειδητοποιηθεί από τους
εμπλεκομένους η ανάγκη προληπτικής αποτίμησηςεπέμβασης ούτε ακόμη για τα δημόσια κτίρια συνάθροισης
κοινού.
Έτσι οδηγούμαστε κάθε φορά να εφαρμόζουμε επεμβάσεις
επισκευών και ενισχύσεων μόνον μετά από την καταστροφική
δράση του σεισμού με πολλαπλάσια οικονομικά και κοινωνικά
κόστη.
Η υποχρεωτική υιοθέτηση των ευρωπαϊκών κανονισμών (EN19983) και κυρίαρχα του ΚΑΝΕΠΕ ελπίζουμε να ανατρέψουν την
κατάσταση στρουθοκαμηλισμού στο θέμα προστασία
υφισταμένων δομημάτων έναντι του σεισμού.

Στρατηγικές ενισχύσεων

Για τον στόχο Β1 και για ανελαστική ανάλυση ειδικότερα ισχύουν οι
ανισώσεις (παράρτημα 9α ΚΑΝΕΠΕ):

γSd – σ.α. ζήτησης, 1.10 Ελαφρές και τοπικές βλάβες ή / και επεμβάσεις (πινΣ4.2 ΚΑΝΕΠΕ)
γRd – σ.α. ικανότητας 1.80 για όρους θu

•Αύξηση της ικανότητας (capacity) των μελών και της
κατασκευής να παραλαμβάνουν παραμορφώσεις ή
δυνάμεις
•Μείωση της ζήτησης (demand) δηλαδή μείωση των
αναπτυσσομένων παραμορφώσεων ή εντάσεων κατά την
επιβολή φόρτισης.

5,1,3 Τύποι επεμβάσεων
Μείωση της μάζας της κατασκευής με μείωση μονίμων ή
σταθερών φορτίων.
Προσθήκη νέων στοιχείων στον ΦΟ. βελτίωση δυσκαμψίας
και δυναμικών χαρακτηριστικών της κατασκευής
1.

νέα τοιχεία σκυροδέματος

2.

νέα μεταλλικά χιαστί δικτυώματα.

3.

νέα κατακόρυφα στοιχεία στο δόμημα.

4.

εμφαντούμενα τοιχώματα εντός των υπαρχόντων πλαισίων της
κατασκευής

5.

συστήματα ιξώδους απορρόφησης ενέργειας, τα οποία μειώνουν την
σεισμική ένταση στο δόμημα.

5,1,3 Τύποι επεμβάσεων
Χρήση μανδυών (jacketing) . Η προσθήκη συντελείται με σκοπό κύρια να βελτιώσει την
ικανότητα του μέλους να παραμορφώνεται και να ανθίσταται σε διατμητικές εντάσεις

μανδύες σκυροδέματος εφαρμόζονται
κυρίως σε στύλους βελτιώνουν τα
μηχανικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά
του μέλους με παράλληλο αποτέλεσμα
στην μείωση της ζήτησης αλλά και στην
αύξηση της ικανότητας του. Η επέμβαση
μειονεκτεί ως προς το ότι απαιτεί αύξηση
διαστάσεων φερόντων στοιχείων,
εκτεταμένη παρέμβαση- όχληση κλπ

5,1,3 Τύποι επεμβάσεων
Μανδύες Ινοπλισμένων Πολυμερών (ΙΩΠ). Τα φύλλα ινοπλισμένων
πολυμερών (Fiber Reinforced Polymer FRP) αυξάνουν την ικανότητα
παραμόρφωσης και την διατμητική αντοχή των μελών. Υπάρχουν τρείς κυρίως
κατηγορίες υλικών ινοπλισμένων α) ινών υάλου-GFRP β) ινών αραμιδίου-

AFRP και γ)ινών άνθρακα-CFRP. Τα ΙΩΠ λειτουργούν και ως περίσφιξη
αυξάνοντας δραστικά την πλαστιμότητα. Μειονεκτήματα τους αποτελεί η
έλλειψη τεχνογνωσίας στον ευρύτερο χώρο των μηχανικών- τεχνητών.

Μανδύες Χάλυβα ή κλωβοί. Πρόκειται για επικολλητά ελάσματα κοινού
χάλυβα που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το προσδοκόμενο αποτέλεσμα.
Επίσης είναι πολύ χρήσιμα για άμεση χρήση νάρθηκα σε βλαφθέντα στοιχεία.

Σχεδιασμός Ενίσχυσης και ανάλυση
›

Η επισκευή των μικροβλάβών, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά την τεκμηρίωση,
με χρήση ρητινενέσεων εποξιδικού υλικού.

›

Η επισκευή τυχών διαβρωμένων στοιχείων και η αναστολή των μηχανισμών
διάβρωσης/ενανθράκωσης.

›

Ενίσχυση όλων των δοκών με ΙΩΠ προς ενίσχυση της διατμητικής τους
επάρκειας.

›

Η ενίσχυση με ΙΩΠ των στυλών στις θέσεις όπου αυτοί εμφανίζουν
ανεπάρκεια καμπτικού τύπου.

›

Η ενφάτνωση πλαισίων ή η προσθήκη ράβδων δικτύωσης κατά την
διεύθυνση Χ του προσομοιώματος σε τέτοια έκταση ώστε η απόκριση να
ομοιάζει προς αυτή της άλλης διεύθυνσης και να συνεπάγεται ανακούφιση
των λοιπών υφισταμένων στοιχείων. Ως θέσεις εμφάτνωσης προτείνονται τα
τελικά ανοίγματα των πλαισίων κατά x δηλαδή μεταξύ των (προβληματικών)
στύλων Κ9Α-Κ10Α και Κ9Ε-Κ10Ε.

Εκδοχή Α

1. Επισκευές με ρητινενέσεις

2.Ενίσχυση Δοκών με ΙΩΠ και pushover ανάλυση
(σε μη επάρκεια δοκού αύξηση ΙΩΠ δοκού και
επανάληψη)
3.Ενίσχυση Στυλών με ΙΩΠ και pushover ανάλυση
(σε μη επάρκεια στύλου αύξηση ΙΩΠ στύλου
επανάληψη)

Εκδοχή B
1. Επισκευές με ρητινενέσεις

2. Ενφάτνωση πλασίων. Ανάλυση pushover

3.Ενίσχυση Δοκών με ΙΩΠ και ανάλυση pushover
(σε μη επάρκεια δοκού αύξηση ΙΩΠ και επανάληψη)
4.Ενίσχυση Στυλών με ΙΩΠ και ανάλυση pushover
(σε μη επάρκεια στύλου αύξηση ΙΩΠ επανάληψη)

Θέσεις ενφάτνωσης στην περίπτωση υιοθέτησης της 2ης Εκδοχή

Ανάλυση Διατμητικής Ενίσχυσης δοκών με
ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).
Η ενίσχυση της συμπεριφοράς των δοκών έναντι τέμνουσας επιλέγεται να
πραγματοποιηθεί με ΙΩΠ άνθρακα (CFRP). Η ενίσχυση συνίσταται στην

εφαρμογή λωρίδων ΙΩΠ (με ανθρακονήματα στην περίπτωσή μας)

Ανάλυση Διατμητικής Ενίσχυσης δοκών με
ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).
Η αντοχή σε διάτμηση του ενισχυμένου μέλους από τις σχέσεις του
ΚΑΝΕΠΕ προκύπτει:

Κατά ΚΑΝΕΠΕ ισχύει:
Στην διατριβή του Α. Κοσμόπουλου η σχέση για ΙΩΠ σε ορθογωνική
διατομή εξειδικεύεται σε :

Για την εφαρμογή της μελέτης επιλέγεται ενίσχυση όλων των δοκών
με ανθρακόνημα μίας στρώσης με χαρακτηριστικά:

Θέσεις εφαρμογής FRP για Vr σε δοκούς

Ανελαστική Στατική Ανάλυση με ενισχυμένες με CFRP σε
Δοκούς.

Αφού τοποθετήθηκαν σε όλες τις δοκούς CFRP μίας στρώσης εκτελέστηκε
ανελαστική ανάλυση στον φορέα για όλους τους σεισμικούς
συνδυασμούς. Ενδεικτικά παρατίθενται τα αποτελέσματα και τα
διαγράμματα για τον 4ο (δυσμενέστερος).

ΦΕΦΜ

Τέμνουσα- Μετατόπιση

Δείκτες Υπέρβασης με εφαρμογή CFRP σε δοκούς

Συμπεράσματα Ανάλυσης φορέα με ενισχυμένες
δοκούς


Διαπιστώνεται ότι γενικά η συμπεριφορά του κτιρίου δεν
μεταβλήθηκε στα βασικά της δυναμικά χαρακτηριστικά. Η
καμπύλη απόκρισης των προκύπτοντων ΦΕΦΜ και
διαγραμμάτων Τέμνουσας- Μετακίνησης του κόμβου ελέγχου
γενικά δεν διαφοροποιήθηκαν. Από την ενίσχυση με τα ΙΩΠ
στις δοκούς επιτεύχθηκε ο προσδοκώμενος στόχος που ήταν
η επάρκεια διατμητικής αντοχής των δοκών. Όλες οι δοκοί
απέκτησαν επάρκεια σε διάτμηση με την εφαρμογή μίας
στρώσης 1,2mm CFRP. Επίσης παρατηρήθηκε και
καθυστέρηση της υπέρβασης στάθμης ΠΖ για τις δοκούς. Για
τους στύλους δεν παρατηρήθηκε ουσιαστική μεταβολή της
συμπεριφοράς τους.

Ανάλυση Ενίσχυσης στύλων με ινοπλισμένα
πολυμερή (FRP).
Η μέση γωνία στροφής χορδής στην αστοχία κατά ΚΑΝΕΠΕ μπορεί
να υπολογιστεί με την ανάλογη επαύξηση στο όρο της περίσφιξης

ως εξής :

fyw




 f   f  ff.e
  s 


0.225
f
100

d
  max( 0.01 ' ) 
0.35
c
 1.25

 um  0.016 0.3 
fc 
 s
25
 max( 0.01  ) 


Η εξίσωση προκύπτει με προσθήκη του όρου αfρfffe που δίδει την επενέργεια
του FRP στη στροφή αστοχίας.

Για την εφαρμογή της μελέτης επιλέγεται ενίσχυση των στυλών με
ανθρακόνημα στρώσεων με χαρακτηριστικά:

Θέσεις εφαρμογής CFRP της τελικής πρότασης ενίσχυσης.

Ανελαστική Στατική Ανάλυση με πλήρως ενισχυμένο
φορέα με CFRP.

Αφού τοποθετήθηκαν οι απαραίτητες στρώσεις CFRP και στους στύλους
εκτελέστηκε ανελαστική ανάλυση στον φορέα για όλους τους σεισμικούς
συνδυασμούς. Ενδεικτικά παρατίθενται τα αποτελέσματα και τα
διαγράμματα για τον 4ο (δυσμενέστερος).

ΦΕΦΜ

Τέμνουσα- Μετατόπιση

Δείκτες Υπέρβασης με πλήρη εφαρμογή CFRP

Συμπεράσματα Ανάλυσης φορέα με ενίσχυση CFRP


Από την ανάλυση προκύπτει ότι η ενίσχυση μόνον με μανδύες CFRP
ανταποκρίνεται στο επιδιωκόμενο στόχο Β1 του ΚΑΝΕΠΕ. Όπως
φαίνεται στην προηγούμενη παράγραφο ακόμη και για την δυσμενέστερη
εκδοχή γίνονται υπερβάσεις μόνον του σταδίου άμεσης χρήσης οι οποίες
εμφανίζονται με κανονική χωρική κατανομή. Η εφαρμογή περίσφιξης με
CFRP, παρόλο που δεν επιδρά στη δυσκαμψία και δεν αλλάζει το
μηχανισμό αστοχίας, αυξάνει σημαντικά την τοπική παραμορφωσιακή
«ικανότητα» και αναβαθμίζει αποτελεσματικά τα στοιχεία έναντι
καμπτικής αλλά και διατμητικής αστοχίας. Παρόλο που αυτός ο τύπος
ενίσχυσης δεν αλλάζει το μηχανισμό αστοχίας, οδηγεί σε αναβαθμισμένη
συμπεριφορά και «ικανότητα» παραμόρφωσης. Οι μανδύες με τα
κατάλληλα πάχη αναβαθμίζουν την συμπεριφορά των στοιχείων της
εφαρμογής τους και εντέλει την κατασκευή. Με την σταδιακή αύξηση των
στρώσεων CFRP στα προβληματικά άκρα στοιχείων επετεύχθηκε το
προσδοκώμενο τεχνικά αποτέλεσμα με τον οικονομικότερο τρόπο.

Τεχνική Περιγραφή εφαρμογής της Ενίσχυσης
Εφαρμογή Ρητινενέσεων
Ο σκοπός της εφαρμογής ρητινενέσεων είναι η αποκατάσταση της
μονολιθικότητας του στοιχείου της δοκού.
Η εφαρμογή γίνεται σε 5 στάδια.
1.
Καθαρισμός περιοχής. Καθαρίζεται η περιοχή της ρωγμής επί της
δοκού σε ζώνη 20cm και με χρήση αναρροφητήρα ή πιεστικού
2.
Σφράγιση. Η ρωγμή σφραγίζεται για να μη διαρρεύσει η υγρή ρητίνη.
3.
Ανάμειξη εποξειδικής ρητίνης. γίνεται ανάμιξη με έκχυση του
σκληρυντή στο δοχείο της ρητίνης στην αναλογία του κατασκευαστή
(στην περίπτωση μας 1:4 κ.ο.).
4.
Πλήρωση ρωγμής με ενέσιμη εποξειδική ρητίνη Η ρητινή, υπό πίεση,
διοχετεύεται μέσω εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα (πχ κοινό
αλφαδολάστιχο) στο κατώτερο ακροφύσιο.
5.
Τελειώματα.

Εικόνα ρωγμής και εικόνα εφαρμογής ρητινένεσης

Τεχνική Περιγραφή εφαρμογής φύλλων ΙΩΠ άνθρακα
Το CFRP χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω ιδιότητες:

Αντοχή έναντι χημικής προσβολής. Ανθίστανται αποτελεσματικότερα
έναντι των υπολοίπων τύπων ΙΟΠ, έναντι αλκαλικών ή όξινων
προσβολών.





Αντοχή έναντι ηλιακής ακτινοβολίας. Δεν είναι ευαίσθητα σε UV
ακτινοβολία.
Μέτρο ελαστικότητας- δυσκαμψία. Έχουν τιμές παρόμοιες με τον
χάλυβα.
Πυραντοχή. Ανθίστανται εώς τους 650οC
Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων. Η χρήση του δεν βλάπτει την
υγεία του εργαζόμενου.

Τεχνική Περιγραφή εφαρμογής φύλλων ΙΩΠ άνθρακα


Εφαρμογή CFRP.
›

›

›
›

›

Η επιφάνεια αναμονής επαλείφεται με εποξειδική ρητίνη πάχους 1-2
mm με κατάλληλο ιξώδες που διευκολύνει την τοποθέτηση του
φύλλου.
Το φύλλο του σύνθετου υλικού τοποθετείται στην επιφάνεια αναμονής
εφαρμόζοντας ομοιόμορφη πίεση με πλαστικό ρολό στην κατεύθυνση
των ινών, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην εγκλωβιστεί αέρας.
Αφαιρείται το προστατευτικό κάλυμμα του φύλλου και οι ίνες
επαλείφονται με μία δεύτερη στρώση της ίδιας ρητίνης.
Στις θέσεις όπου προβλέπεται η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός
φύλλου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, προετοιμάζοντας με ανάλογο
τρόπο την εξωτερική επιφάνεια της προηγούμενης στρώσης FRP.
Για τη διευκόλυνση εφαρμογής επιχρίσματος επαλείφεται μια τελική
στρώση εποξειδικής κόλλας και προτού σκληρυνθεί γίνεται επίπαση με
χαλαζιακή άμμο μεγέθους κόκκου 0.5 έως 1.0 mm, σε ποσότητα της
τάξεως του 1kg/m2.

Τεχνική Περιγραφή εφαρμογής φύλλων ΙΩΠ άνθρακα
Το τελικό αποτέλεσμα της ενίσχυσης είναι το γινόμενο της
ποιότητας-καταλληλότητας των υλικών και της έντεχνης

εφαρμογής της μεθόδου. Αντιληπτό γίνεται ότι η εξειδίκευση, η
εμπειρία και η επιμέλεια συνεργείου και επιβλέποντος
μηχανικού αποτελούν προϋπόθεση μιας επιτυχούς ενίσχυσης.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

