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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο σεισμός της 7rκ Σεmεμβρίου 1999 στην Αθήνα προκάλεσε 143 ανθρώπινα
θύματα, 40 καταρρεύσεις κτιρίων, καθώς και εκτεταμένες βλάβες και άλλες υλι κές ζη μιές σε μια
μεγάλη ακτίνα γύρω από την Π άρνηθα όπου εντοπίστηκε το επίκεντρό του . Οι καταρρεύσεις
κτιρίων,

και οι αντίστοιχες απώλειες

ανθρώπινης ζωής αφορούσαν κτίρια από οπλισμένο

σκυρόδεμα και τοιχοποιία, αν ληφθεί υπόψη ότι τα ανωτέρω αποτελούν τα κυρίαρχα υλικά
δόμησης στην Ελλάδα. Καταρρεύσεις σε μ εταλλικά κτίρια δεν παρατηρήθηκαν, παρότι στην

επικεντρική περιοχή υπάρχει βιομηχανtκή ζώνη με πολυάριθμα μεταλλικά κτίρια . Στην παρούσα
εργασία γίνεται μία αποτίμ ηση της συ μπεριφοράς των μεταλλικών κατασκευών κατά τον υπόψη
σεισμό. Οι κατασκευές αυτές είναι κατά το πλείστον καθαρώς μεταλλικά βιομηχανικά , ή σύμμικτα
κτίρια.

Τα χαρακτηριστικά

του σεισμού συνδέονται

με τα

χαρακτηριστικά των μεταλλι κών

κατασκευών της περιοχής. Από εξέταση των ανωτέρω δεδομένων εξάγονται ορισμένα
συμπεράσματα ως προς την απόκριση των μ εταλλικών κτιρίων στο συγκεκρ ιμένο σεισμό. Τα
συμπεράσματα οδηγούν σε ορισ μένες προτάσει ς για αναμόρφωση των διατάξεων του ισχ ύοντος
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ) .

ABSTRACT: The Athens earthquake, Seρtember 7tn, 1999, caused 143 casualties, 40 collapses
and much more damages in buildings in a large area around its epicenter in the mount Pamis.
The collapses and the corresponding human losses concemed reinforced concrete or masonry
buildings that constitute the main construction materials in Greece. Collapses or major damages
where not obserνed in steel buildings, although in the epicentral area there exists an industήal
zone with many steel buildings. This paper ρresents an eνaluation of the behaνiour of the steel
buildings during this earthquake. The releνant structures are mostly steel industήal buildings and
a few composite buildings. The characteήstics of the earthquake are associated with the
characteήstics of the steel buildings. The inνestigation of the aboνe data leads to some
conclusions in resρect to the resρonse of steel buildings in this earthquake and some ρroρosa l s
for the imρroνement of the Greek Seismic Code (ΕΑΚ) .

ανθρώπινα θύματα,

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

40

καταρρεύσεις κτιρ ίων

και εκτεταμένες βλάβες και άλλες υλικές ζημιές ,
ιδιαίτερα σε μ ια ακτίνα γύρω από την

Την 7η Σεmεμβρίου και ώρα 14.56 ένας

επικεντρική περιοχή .

μεγάλος σεισμός μεγέθους

της κλίμακας

ζώνη είναι μονώροφα ή πολυώροφα κτίρια από

Ρίχτερ έπληξε την Αθήνα. Το επίκεντρο του

οπλισμένο σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία .

5,9

Τα κτίρια στην αστική

σεισμού προσδιορίστηκε στην Πάρνηθα , μια

Στη βιομηχανική ζώνη υπάρχουν πολλά , στη

περιοχή με πυκνή αστική

μ εγάλη

δόμηση.

Ο

σεισμός

και βιο μηχανtκή
προκάλεσε

143

πλειοψηφία

τους

μονώροφα ,

κτίρια

τόσο από οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και από
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μεταλλική κατασκευή. Οι καταρρεύσεις και οι
σημαντικές βλάβες αφορούσαν αποκλειστικά
κτίρ ια από οπλισμένο σκυρόδεμα ή φέρουσα

κυμαίνεται μεταξύ

0,21

και

τοιχοποιία . Αντιθέτως, τα μεταλλικά κτίρ ια, ο

Στα Σχήματα

και

1

2

αριθμός των οποίων στη βιομηχανική ζώνη

φάσματα

επιταχύνσεων

ήταν αρκετά

ενέργειας

του

μεγάλος,

έδειξαν πολύ καλή

με μέση τιμή

1,20,

μικρότερη της από τον Ευρωκώδικα β
προβλεπόμενης Ο , 70.

0,54,

δίνονται τα ελαστικά
και

σεισμού

εισαγόμενης

της

Αθήνας

σε

συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του σεισμού .
Σε ένα μικρό μόνο αριθμό από αυτά

σύγκριση με τα αντίστοιχα φάσματα άλλων
ελληνικών και ξένων πρόσφατων σημαντικών

παρουσιάστηκαν

σεισμών (απόσβεση

βλάβες,

οι

οποίες

ήταν

ελαφρές και άμεσα επισκευάσιμες.

Στη

παρούσα

εργασία

Τα δεδομένα για το

5%).

σεισμό της Αθήνας ελήφθησαν από καταγραφή

γίνεται

μια

του /ΤΣΑΚ, με μέγιστη εδαφική επιτάχυνση

προσπάθεια αποτίμησης της συμπεριφοράς

0,30 9,

των μεταλλικών κτιρίων κατά τη διάρκει α του

εκτιμηθείσα

υπόψη σεισμού.

σχήματα

Για την υποβοήθηση της

τιμή

μικρότερη

στην

από

την

επικεντρική

δείχνουν

σημαντικές

άνω
Τα

φασματικές

έρευνας, εξετάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά

μεγεθύνσεις

του σεισμικού γεγονότος σε σύνδεση μ ε τις

ιδιοπεριόδων (δύσκαμmες κατασκευές) και
απότομη mώση για μεγαλύτερες ιδιοπεριόδους

ιδ ιότητες

των

κτιρίων

της

περιοχής .

στις

ως

περιοχή .

περιοχές

Λαμβάνονται υπόψη οι βασικές διατάξεις του

(εύκαμmες

τότε ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού σε

επιταχύνσεις γίνοντα ι μ ικρότερες των μέγιστων
εδαφικών για ιδιοπεριόδους μεγαλύτερ ες από

ότι

αφορά

τις

μεταλλικές

κατασκευές.

Η

κατασκευές) .

0,40 sec.

Οι

μικρών

φασματικές

εξέταση των ανωτέρω παραγόντων δείχνει ότι
πράγματι για το συγκεκριμένο σεισμό, αλλά

περίπου

και για τους περισσότερους ελληνικούς
σεισμούς,
οι
εύκα μmες
μεταλλικές
κατασκευές έχουν πλεονεκτική συμπεριφορά
έναντι δύσκα μmων κατασκευών από άλλα

στα

υλικό δόμησης.

σεισμούς , ο σεισμός της Αθήνας παρουσιάζει

2.

ΚΥ Ρ/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΠΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕ Ι ΣΜΟΥ

Τα φάσματα εισαγόμενης

ενέργειας , που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση
φάσματα

ταχυτήτω ν,

φασματικές τιμές περί τα

δείχνουν

μ έγιστες

80 cm/sec,

τιμές οι

οποίες θεωρούνται μάλλον μικρές .
Σε
σύγκριση
με
άλλους
μεγαλύτερες

φασματικές

περιοχή

δύσκαμmων

των

ελληνικούς

ενισχύσεις

στη ν

κατασκευών

και

ταχύτερη μείωση στις εύκαμmες κατασκευές.

ΤΗΣΑΘΗΝΑΣ

Πάντως όλοι οι πρόσφατοι ελληνικοί σεισμοί
Η

σεισμική

καταγραφεί

δόνηση
από

της

ένα

έχει

παρουσιάζουν λίγο ως πολύ την ίδια εικόνα, με

δίκτυο

ισχυρή ενίσχυση στις μικρές ιδιοπεριόδους και
ταχεία φασματική mώση σε μεγαλύτερες

Αθήνας
πυκνό

εγκατεστημένων
σεισμογράφων
πολλών
Υπηρεσιών
(Γεωδυναμικό
Ι νστιτούτο

ιδιοπεριόδους.

Σε σύγκριση με τους μεγάλους πρόσφατους

Αστεροσκοπείου
Αθηνών,
/ΤΣΑΚ, Απικό
Μετρό) . Η απόσταση τω ν περισσότερων

σεισμούς του

σεισμογράφων από την επικεντρική περ ιοχή

και της Ταϊβάν, ο σεισμός της Αθήνας δείχνει

του σεισμού ήταν περί τα

παρόμοιες με αυτούς φασματικές επ ιταχ ύνσεις

15

χιλιόμετρα. Οι

Kobe

Kocaeli

στις

κυμα ίνονταν μεταξύ

μ ικρότερες τιμές στις μεγάλες ιδιοπεριόδους.

και

0,50 9.

Η

Ως

φασματικές τιμές του σεισμού της Αθήνας είναι

από

το

/ΤΣΑΚ

(Anastasiadis et al) ίση με 0,60 9. Σύμφωνα

σημαντικά

με

Σχήμα

εκτίμηση

των Μπουκοβάλα ,

Κουρετζή,

εισαγόμενη

πολύ

μέγ ιστη εδαφικ ή επιτάχυνση στο επίκεντρο
εκτιμήθηκε

την

αλλά

του

σεισμού

προς

ιδιοπεριόδους

Τουρκίας

μετρηθήσες μέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις

0,05 9

μικρές

Ιαπωνίας,

μικρότερες

2 παρίσταται

των

ενέργεια,

υπολοίπων .

οι
Στο

και το φάσμα ει σαγόμ ενης

αποστάσεις 1-3 km από το επίκεντρο του
σεισμού κυμαίνονται , ως συνάρτηση των

ενέργειας ,
όπως
προβλέπετα ι
από
τον
Ιαπωνικό Αντισεισμικό Κανονισμό . Το φάσμα
αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο σχεδιασμού,

εδαφικών

2000

οι μέγιστες εδαφικές επιταχύνσε ις σε

σε

δεδομένου ότι ο αντισεισμικός σχεδιασμός στην

περίοδοι

Ιαπωνία στηρίζεται σε εξέταση του ενεργειακού

ταλάντωση ς μεταξύ Ο , 10 και 0,27 sec) έως
0,50 g σε χαλαρά εδάφη (θεμελιώδεις

φασματικές επιταχύνσεις . Παρατηρο ύμε ότι για

συνθηκών,

βράχο-ημίβραχο

περί

τα

0,35 9

(θεμελιώδεις

ισοζυγίου

της

κατασκευής

και

όχι

σε

0,44

δύσκαμmες κατασκευές, οι φασματι κές τιμές

Ο λόγος των κατακόρυφων προς τις

της εισαγό μενης ενέργειας για το σεισμό της

οριζόντιες μεγίστων εδαφικών επιταχύνσεων

Αθήνας είναι παρόμοιες με τις προβλεπόμενες

περίοδοι ταλάντωσης μ εταξύ

sec).
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0,20

και

στον ιαπωνικό κανονισμό, για αυξανόμενες

όμως τιμές των ιδιοπεριόδων οι τιμές του
σεισμού της Αθήνας, αλλά και των άλλων
ελληνικών σεισμών, είναι αρκετές τάξεις
μεγέθους μικρότερες.

Σχήμα 2. Ελαστικό φάσματα επιταχύνσεων και
εισαγόμενης ενέργειας πρόσφατων μεγάλων
σεισμών

Figure 2. Acceleration and energy response
spectra of recent large earthquakes
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οπως

Ι<τΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΜΒΩΝ

αναφέρθηκε

εισαγωγικά ,

στη

βιομηχανική ζώνη γύρω από την περιοχή του
επικέντρου του σεισμού υπάρχει υπάρχουν
πολλά μεταλλικό κτίρια, τα οποία χρησιμεύουν

ως χώροι αποθήκευσης ή στέγασης διαφόρων
βιοτεχνιών. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για
κτίρια με όλα τα χαρακτηριστικό των τυπικών
βιομηχανικών υποστέγων, αποτελούμενα από

δίστηλα

ή τρίστηλα πλαίσια με ανοίγματα
κυμαινόμενα από 8 έως 15 μέτρα περίπου ,
Σχήμα 1. Ελαστικό φάσματα επιταχύνσεων
και
εισαγόμενης
ενέργειας
πρόσφατων
ελληνικών σεισμών

Figure 1. Acceleration and energy resρonse
spectra of recent Greek earthquakes

ύψη περί τα

4

έως

6

μέτρα και αποστάσεις

μεταξύ των πλαισίων περί τα

5

μέτρα.

Η

ευστάθεια στο χώρο εξασφαλίζεται κατά την

εγκάρσια
έννοια
μέσω
της
πλαισιακής
λειτουργίας και
κατά τη
διαμήκη μέσω
κατακόρυφων, συνήθως χιαστί, συνδέσμων . Οι
διαγώνιες των συνδέσμων, αποτελού μενες από
ντίζες ή γωνιακό, έχουν μεγάλες λυγηρότητες ,

ώστε είναι σε θέση να παραλάβουν ουσιαστικά
μόνο εφελκυατικές δυνάμεις και σχεδόν
καθόλου θλίψη. Οι δοκοί και τα υποστυλώματα
αποτελούνται
από
ολόσωμες
πρότυπες
διατομές I, οι κόμβοι δοκών- υποστυλωμάτων
είναι συνήθως ουγκολλητοί, αλλά υπάρχουν και

περιmώσε.ις

κοχλιωτών
συνδέσεων.
Οι
ετnκαλύψεις αποτελούνται από τραπεζοειδή
χαλυβδόφυλλα, τα οποία στηρίζονται στις
τεγίδες της στέγης ή τις μηκίδες των πλευρών.
Συνήθως
δεν
λαμβάνεται
υπόψη
η
διαφραγματική λειτουργία των επικαλύψεων,
λόγω και διακοπής τους για πρόβλεψη
υαλοστασίων φωτισμού και τοποθετούνται
προσθετοι ορΙζόντιο ι χιαστί σύνδεσμοι στη
στέγη. Στα περισσότερα κτίρια υπάρχουν,
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συνήθως ελαφρές, γερανοφέφυρες. Το Σχήμα
δείχνει την εσωτερική όψη ενός τυπικού

από τους φεγγίτες (Σχήμα

αντίστοιχα

κοντά

μ εταλλικού κτιρίου, όπου φαίνονται τα κυρίως

σκυρόδεμα,

τα

πλαίσια , οι επικαλύψεις , οι κατακόρυφοι και

κυριολεξία.

3

3), σε αντίθεση με τα
υποστυλώματα
από

οποία

διαλύθηκαν

στην

οριζόντιοι σύνδεσμοι , η δοκός κύλισης της
γερανογέφυρας κλπ.

Σχήμα

5.

Αστοχία

σύνδεσης

οριζόντιου

συνδέσμου
Σχήμα

3.

Εσωτερική όψη τυmκού μεταλλικού

κτιρίου

Figure 3. lnside
steel building

νiew

of a typical

Figure 5. Connection failure of a
bracing

hoήzontal

ίndustrial

Στα περισσότερα κτίρια υπάρχουν, συνήθως
ελαφρές, γερανοφέφυρες (Σχήμα

4).

Σχήμα

6.

Αστοχία

σύνδεσης

κατακόρυφου

συνδέσμου

Figure 6. Connection failure of a
bracing
Στη

Σχήμα 4. Γερανογέφυρες κτιρίων
Figure 4. Cranes in buildings

βιομηχανΙκή

ζώνη

της

νertical

περιοχής

του

επικέντρου του σεισμού τα μεταλλικά κτίρια
συνυπάρχουν σε άμεση γειτονia με αντίστοιχα

Τα ως άνω περ ιγραφ έντα μεταλλι κά κτίρια δεν

βιομηχανΙκά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

παρουσίασαν σχεδόν κa μμ ία βλάβη κατά τη
μεμονωμένες, βλάβες aφορούν aστοχία των

Είναι εντυπωσιακό ότι στην ίδια ακριβώς
περιοχή τα
μεν κτίρια
από
οπλισμένο
σκυρόδεμα παρουσίασαν σημαντικές βλάβες

κοχλιωτών συνδέσεων μεταξύ των οριζόντιων

έως μερικές καταρρεύσεις , ενώ τα μ εταλλικά

διάρκεια

του

σεισμού.

Ορισμένες,

τελείως

ή κατακόρυφων συνδέσμων και των τεγίδων ή
μηκίδων στήριξης (Σχήματα 5 και 6) και
οφείλονται σε αστοχία των κοχλιών σε
διάτμηση . Εντύπωση στους ιδιοκτήτες των
κτιρίων προκόλεσε το γεγονός, ότι δεν
υπάρξaν aστοχίες στα κοντά υποστυλώματα
των μεταλλικών κτιρίων που δημιουργήθηκαν

252

κτίρια
έμειναν
τελείως
ανέπαφα.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι μετά aπό
αυτοψία στη περιοχή , οι συγγραφε ίς εντόπισαν
ορισμένες βλάβες στα μεταλλικά κτίρια , τις
οποίες οι ιδιοκτήτες τους δεν είχαν καθόλου
αντιληφθεί.

Ενα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της
άριστης
συμπεριφοράς
των
μεταλλικών
κατασκευών έναντι του σεισμού αποτελεί ένα
διώροφο μεταλλικό κτίριο , το οποίο είχε
ανεγερθεί στο εσωτερ ικό αίθριο βιομηχανικού

κτιρίου από σκυρόδεμα. Το μεταλλικό κτίρι ο
είχε μορφωθεί ως πλαίσιο στο χώρο με
κοχλιωτές συνδέσεις δοκών-υποστυλωμάτων.
Τα δάπεδα ήταν σανιδωτά, στηριζόμενα επί
τροπεζοειδών χαλυβδοφύλλων. Οι δοκοί και
τα υποστυλώματα απετελούντο από ελατές
διατομές

I, πλην των περιμετρικών δοκών

στέγης, οι οποίες ήταν δικτυωτές (Σχήμα 7).
Οπως φαίνεται στο Σχήμα

8, μετά το

σεισμό το μεταλλικό κτίριο έμ εινε σχεδόν
ανέπαφο , ενώ το περιβάλλον κτίριο aπό

σκυρόδεμα

υπέστη

πλήρη

κατάρρευση.

Ορισμένες ζημιές στους εξωτερικούς τοίχους
του

μεταλλικού

κτιρίου

οφείλονται

στην

κατάρρευση του περι βάλλοντος κτιρίου aπό
σκυοόδεuα lΣΥήuα

Σχήμα 9. Λεmομέρεια μετά το σεισμό
Figure 9. Detail after the earthquake

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝ Ι ΣΜΟΙ

9).
Από

τη

μόρφωση

μεταλλικών κτιρίων,
μελέτη

τους

έχει

των

περιγραφέντων

γίνεται ε μφ ανές ότι η
γίνει

σύμφωνα

με

τους

παλαιότερους
αντισε ισμικούς
κανονισμούς.
Ετσι εικάζεται ότι, όπως και στη πλειοψηφία
των κτιρίων της Αθήνας, η μελέτη έχει γίνει με
βάση τις επιτρεπόμενες τάσεις, όπου ο σεισμός
έχει ληφθεί υπόψη ως ένα πρόcn3ετο οριζόντιο

φορτίο με βάση το σεισμικό συντελεστή 0,04.
Εξάλλου δεν έχει ληφθεί καμμία περαιτέρω
μέριμνα για πρόσθετες διατάξεις λεmο μ ερειών
οι

Σχήμα 7. Μεταλλικό διώροφο κτίριο
Figure 7. Two-storey steel building

οποίες

εξασφαλίζουν

τη

δυνατότητα

απορρόφησης ενέργειας μέσω ανελαστικών
παραμορφώσεων.
Μια τέτοια
δυνατότητα
προκύmει μόνο από τη φυσική ολκιμότητα του
χάλυβα . Ιδιαίτερα, δεν έχουν ικανοποιηθ εί
ορισμένες
απαιτήσεις
των
νεότερων
κανονισμών σε ότι αφορά τον περιορισμό της
λυγη ρότητας των διαγωνίων των κατακόρυφων

συνδέσμων
(Σχήμα
10), τον
ικανοτικό
σχεδιασμό των κόμβων, τη μ εταφορά των
δυνάμεων των διαφραγμάτων κλπ.

Οι αυτοψίες μετά το σεισμό δεν παρέχουν
κα μμία ένδειξη ότι τμήματα των κατασκευών
εισήλθαν
στην
ανελαστική
περιοχή
κα ι
απορρόφ ησαν
ενέργεια .
Πράγματι,
δεν
παρατηρήθηκαν στρεβλώσεις ή άλλες μόνιμες
παραμορφώσεις

μελών,

οι

οποίες

υποδεικνύουν ανελαστική συμπεριφορά .
Σχήμα 8. Γενική άποψη μετά το σεισμό
Figure 8. General νiew after the earthquake
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Αξίζει

να

αναφερθεί

ότι

άλλου

τύπου

μεταλλικές μεταλλικ ές κατασκευές, όπως ράφια
αποθήκευσης με μεγάλο επιβεβλημένο φορτίο ,
δεν υπέστησαν ζημιές κατά το σεισμό ( Σχήμα

11).

Σχήμα

10. Κατακόρυφοι σύνδεσμοι μεγάλης

λυγηρότητας

Figure 10. Vertical
slendemess
Η

απόκριση

bracings

των

with

κτιρίων

large

βρισκόταν

σχεδόν αποκλε ιστικό στην ελαστικη περιοχή,
παρότι
αυτά
υπολογίστηκαν για
πολύ

Σχήμα 11. Ράφια μετά το σεισμό
Figure 11. Storage racks after the earthqυake

μικρότερο σεισμικό συντελεστή σε σύγκριση
με

τις

πραγματικές

επιταχύνσεις

του

συγκεκριμένου
σεισμού . οι λόγοι της
ελαστικής aπόκρισης πρέπει να αναζητηθούν:

•

•

Ο σεισμός της Αθήνας έδειξε για μία ακόμα
φορά την άριστη

συνακόλουθες μικρές φασματικές

των μεταλλικών κατασκευών. Το γεγονός αυτό

αντισεισμική

συμπεριφορά

επ ιταχύνσεις του σειμού.

έγινε εναργέστερο στους ιδιοκτήτες των κτιρίων

Σε μικρότερα κατακόρυφα φορτία

της επικεντρικής περιοχής, οι οποίοι είδαν ότι

από αυτά της μελέτης . Πράγματι ,
παλιότεροι

κανονισμοί

δεν

τα μεταλλικά κτίρια έμε ιναν αλώβητα , ενώ τα
γειτονικά τους από οπλισμένο σκυρόδε μα

μείωση

των

υπέστησαν

σημαντικές

ωφέλιμων φορτίων ή του φορτίου

καταρρεύσεις .

Ενα

του

προέβλεπαν

από

ζημιές
τα

έως

σημαντικότερα

σεισμ ικό

πλεονεκτήματα των μεταλλικών κατασκευών

συνδυασμό. Εξάλλου δεν υπήρχε

είναι η μεγάλη ευκαμψία τους, λόγω της οποίας

χιόνι τη στιγμή του σεισμού , ώστε
τελικώς τα κατακόρυφα φορτία της

η

μελέτης ,

Αυτό

χιονιού

στο

από

τα

οποία

σεισμική

τους

καταπόνηση

είναι

πολύ

μικρότερη από αυτή των δυσκάμmων κτιρίων .

ισχύει

ιδιαίτερα

για

τους

τυπικούς

προκύmουν τα σεισμικά φορτία με

ελληνικούς σεισμούς , οι οποίοι στη πλειοψηφία

εφαρμογή

τοuς εμφανίζουν μεγάλη φασματική μείωση
στις
μ εγάλες ιδιοπεριόδους.
Εξάλλου οι
φασματικές ταχύτητες των συνήθων ελληνικών

συντελεστή ,

του

αντισεισμι κού

ήταν μικρότερα από

τα πραγματικό .
Στη

αλλά

συμβολή

της

υπάρχουσας,

μη ληφθείσας υπόψη στη

μελέτη ,

•

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην ευκα μψία των κτιρίων και τις

οι

•

6.

διαφραγματικής

σεισμών είναι

μάλλον

μικρές

και

έτσι

δεν

παρουσιάζεται η γνωστή ψαθυροποίηση του
χάλυβα

λόγω

μεγάλης

ταχύτητας

λειτουργίας των επικαλύψεων.

παραμόρφωσης .

Σε

Οπως
φάνηκε
από
την
ανωτέρω
περιγραφή,
τα
μεταλλικό
κτίρια
συμπεριφέρθηκαν ως επί το πλείστον ελαστικό

υφιστάμ ενες

υπεραντοχές ,

λόγω π.χ. επιλογής μεγαλύτερων
διατομών για τα μέλη από αυτές

που προέκυψαν από τη μελέτη .
Οι περιγραφείσες aστοχίες των κοχλιών
οφείλονται στο γεγονός ότι , όπως εικάζεται , οι

στο

κοχλίες

ισχύοντα

αυτοί

ουσιαστικά

δεν

είχαν

σεισμό

συμπεριφορά
νεότερους

της

Αθήνας.

επιτρέπεται

κανονισμούς .
Ελληνικό

με

Μια

Σύμφωνα

Αντισεισμικό

τέτοια

βάση
με

τους
τον

Κανονισμό

υπολογισθεί καθόλου και είχαν τοποθετηθεί

(ΕΑΚ) , και σε αντίθεση με τον Ευρωκώδικα

μόνο κατασκευαστικά .

επιβάλλεται ακόμα και σε αυτή την περίmωση
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8,

περιορισμός της λυγηρότητας των διαγωνiων
των κατακόρυφων συνδέσμων. Ως συνέπεια
αυτού έχουν καταργηθεί οι ντίζες και βλέπομε
σε νέα κτίρια σχεδιασμένα με βάση τον
ισχύοντα
κανονισ μό,
να
τοποθετούνται
διαγώνιοι
συνδέσ μων
με
δ ιατομές
δυσανάλογα μεγάλες σε σύγκρ ιση με την όλη
διάταξη. Αυτή η διάταξη
αποσυρθεί, δεδομένου ότι
Αθήνας,

ως

πείραμα

επιβεβ αίωσε

ότι,

σε

προτείνεται να
ο σεισμός της
φυσική

τουλάχι στον

κλίμακα,
για

τα

μονώροφα βιομηχανικά κτίρια κάτι τέτοιο δεν
απαιτείται .
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