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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γίνεται αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς δύο τετραωρόφων κτιρίων από Ο/Σ
µε δίδυµο φορέα παραλαβής οριζοντίων δυνάµεων, σχεδιασµένων σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας, καθώς και σύγκριση
µεταξύ τους τόσο από τεχνική όσο και από οικονοµική άποψη. Προέκυψε ότι οικονοµικά δεν
έχουν µεγάλες διαφορές, µε το φορέα ΜΑΑΠ να έχει ελαφρά µεγαλύτερες απαιτήσεις υλικών. Η
σεισµική συµπεριφορά του φορέα ΜΑΑΠ προέκυψε ικανοποιητική, ενώ ο ΧΑΑΠ συµπεριφέρεται
µεν ικανοποιητικά στο σεισµό σχεδιασµού, όχι όµως και σε κάποιον ισχυρότερο µε µεγαλύτερη
περίοδο επανάληψης.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός του 2000 (ΕΑΚ2000) (Ο.Α.Σ.Π. & Σ.Π.Μ.Ε. 2000α) και
ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 2000 (ΕΚΩΣ 2000) (Ο.Α.Σ.Π. & Σ.Π.Μ.Ε.
2000β) επιτρέπουν το σχεδιασµό των αντισεισµικών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα
εναλλακτικά είτε µε είτε χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας. Ο σχεδιασµός µε αυξηµένες
απαιτήσεις πλαστιµότητας (Μ.Α.Α.Π.) προϋποθέτει θεώρηση δηµιουργίας πλαστικών αρθρώσεων
σε προκαθορισµένα κατάλληλα σηµεία κατά τη διάρκεια του σεισµού σχεδιασµού, δηλαδή του
σεισµού µέσης έντασης µε περίοδο επανάληψης της τάξης των 50 ετών. Αυτό σηµαίνει ότι
επιτρέπεται η µείωση των τιµών των σεισµικών δράσεων σχεδιασµού µέσω της αυξηµένης τιµής
του συντελεστή συµπεριφοράς q (που αποτελεί διαιρέτη της σεισµικής επιτάχυνσης σχεδιασµού)
που, για την περίπτωση πλαισιακών ή διδύµων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα (Ο/Σ) έχει την
τιµή q = 3.50 (ΕΑΚ 2000). Σε αντιστάθµισµα, επιβάλλεται να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα τόσο
για την αύξηση της διαθέσιµης πλαστιµότητας σε όλες τις κρίσιµες περιοχές όσο και για την
ορθολογική κατανοµή των πλαστικών αρθρώσεων σε κατάλληλες θέσεις (προς αποφυγή
δηµιουργίας µηχανισµού ορόφου) αλλά και την αποφυγή δηµιουργίας ψαθυρών µορφών αστοχίας
όπως για παράδειγµα η διατµητική.
Από την άλλη, ο σχεδιασµός χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας (Χ.Α.Α.Π.) θεωρεί ως
δεδοµένο ότι η κατασκευή θα παραµείνει στην ελαστική περιοχή κατά τη διάρκεια του σεισµού
σχεδιασµού (και για το λόγο αυτόν απαλλάσσει από την υποχρέωση πολύπλοκων υπολογιστικά
και κυρίως κατασκευαστικά λύσεων), προϋποθέτει όµως σχεδιασµό µε αυξηµένες τιµές σεισµικών
δράσεων θεωρώντας τιµές συντελεστή συµπεριφοράς q ≤ 1.50.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται πρωτεύον ζήτηµα η ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης
ζωής. Αυτό σηµαίνει ότι, ακόµη και στην περίπτωση ενός ιδιαίτερα ισχυρού σεισµού – πολύ
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ισχυρότερου από το σεισµό σχεδιασµού - και µε περίοδο επανάληψης πολύ µεγαλύτερη από τη
διάρκεια ζωής του έργου – της τάξης των 500 ετών - η κατασκευή, έστω και αν υποστεί
σηµαντικές βλάβες στο σκελετό, οφείλει να µην καταρρεύσει.
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς
πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ, σχεδιασµένων σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς
Κανονισµούς ΕΚΩΣ 2000 και ΕΑΚ 2000 µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας,
καθώς και η σύγκριση µεταξύ τους τόσο από τεχνική όσο και από οικονοµική άποψη. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι, ενώ έχουν γίνει κατά καιρούς ανάλογες εργασίες για φορείς από Ο/Σ
σχεδιασµένους µε βάση τις εκάστοτε διατάξεις του Ευρωκώδικα 8 (Kappos & Athanassiadou
1997, Fardis & Panagiotakos 1997, Athanassiadou, Kappos & Ziakos 2003), από όσο τουλάχιστον
γνωρίζουν οι γράφοντες, δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο για κτίρια σχεδιασµένα µε βάση τους
ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς, ιδιαίτερα δε για φορείς χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις
πλαστιµότητας.
2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας σχεδιάστηκαν δύο όµοια τετραώροφα συµµετρικά
κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διπλό σύστηµα ανάληψης σεισµικών δράσεων σύµφωνα µε
τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισµών ΕΚΩΣ 2000 και ΕΑΚ 2000 για ζώνη σεισµικής
επικινδυνότητας Ι και τιµή σεισµικής επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασµού αg = 0.16 g. Τα γραµµικά
µορφώµατα των φορέων και οι διαστάσεις των διατοµών των στοιχείων φαίνονται στο σχήµα 1
(λόγω συµµετρίας έχει σχεδιαστεί ο µισός φορέας). Από τα δύο κτίρια το πρώτο σχεδιάστηκε µε
αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας (ΜΑΑΠ) ενώ το δεύτερο χωρίς (ΧΑΑΠ). Ως υλικά
κατασκευής και στα δύο κτίρια χρησιµοποιήθηκαν σκυρόδεµα C20/25 και χάλυβας S500.
Στο σχήµα 2 φαίνεται η προµέτρηση των υλικών (σκυροδέµατος και χάλυβα) των δύο κτιρίων
(τα αποτελέσµατα αναφέρονται στο µισό φορέα). Ειδικά στην περίπτωση του απαιτούµενου
οπλισµού θεωρήθηκε σκόπιµο, πέρα από το σύνολο, να φαίνονται ξέχωρα οι ποσότητες του
διαµήκους και εγκάρσιου οπλισµού.
Όπως φαίνεται από το σχήµα 2 στο κτίριο µε αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας απαιτείται
12.5% περισσότερο σκυρόδεµα, που οφείλεται στο πάχος του τοιχώµατος (στα τοιχώµατα ΧΑΑΠ
επιτρέπεται πάχος κορµού 200 mm, ενώ στα ΜΑΑΠ το ελάχιστο t = 250 mm, 25% µεγαλύτερο
από ότι στα ΧΑΑΠ). Από την άλλη, οι διαστάσεις των υποστυλωµάτων προέκυψαν ακριβώς ίδιες,
ενώ το κτίριο ΧΑΑΠ έχει κάποιες δοκούς µεγαλύτερου ύψους διατοµής από τις αντίστοιχες του
ΜΑΑΠ, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1. Ο συνολικός οπλισµός του κτιρίου ΜΑΑΠ προέκυψε
περίπου 15% περισσότερος από τον αντίστοιχο του ΧΑΑΠ, που οφείλεται στην κατά 65%
µεγαλύτερη απαίτηση εγκάρσιου οπλισµού, ενώ οι διαµήκεις οπλισµοί του ΧΑΑΠ προέκυψαν
κατά 7.3% περισσότεροι, όπως αναµενόταν.
Τα δύο κτίρια του Σχ. 1 υποβλήθηκαν σε σεισµική διέγερση βάσης και υπολογίστηκαν οι
(ανελαστικές) οριζόντιες µετακινήσεις των ορόφων και οι απαιτούµενες πλαστιµότητες στα άκρα
των δοµικών στοιχείων. Η ανελαστική δυναµική ανάλυση έγινε µε το πρόγραµµα DRAIN-2000
(Kappos and Dymiotis 2000), που αποτελεί σηµαντική επέκταση του γνωστού προγράµµατος
DRAIN2D µε δυνατότητα υπολογισµού των κυριότερων δεικτών αποτίµησης σεισµικής
συµπεριφοράς. Η υστερητική συµπεριφορά των δοκών, των εσωτερικών υποστυλωµάτων και του
τοιχώµατος προσοµοιώθηκε µε το τροποποιηµένο µοντέλο Τakeda, ενώ για τα ακραία
υποστυλώµατα χρησιµοποιήθηκε το διγραµµικό µοντέλο, το οποίο είναι µεν λιγότερο ακριβές από
το µοντέλο Takeda, το στοιχείο όµως του προγράµµατος που το περιέχει λαµβάνει υπόψη σε κάθε
χρονική στιγµή την αλληλεπίδραση ροπών - αξονικών δυνάµεων που είναι πολύ σηµαντική για τα
υποστυλώµατα αυτά. Εξάλλου, για να ληφθεί υπόψιν η µείωση της δυσκαµψίας λόγω ρηγµάτωσης
θεωρήθηκαν µειωµένες τιµές ροπών αδρανείας σύµφωνα µε τα σχόλια της παραγράφου 3.2.3 του
ΕΑΚ2000 (Ο.Α.Σ.Π. & Σ.Π.Μ.Ε. 2000α), θεωρήθηκε δηλαδή Ι = 0.4 Ιg για τις δοκούς, Ι = 0.6 Ιg
για τα εξωτερικά υποστυλώµατα, Ι = 0.8 Ιg για τα εσωτερικά υποστυλώµατα και Ι = 0.6 Ιg για το
τοίχωµα, όπου Ιg η ροπή αδρανείας της αρχικής, αρηγµάτωτης διατοµής.
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Σχήµα 1. Γραµµικά µορφώµατα φορέων. Άνω: Φορέας ΜΑΑΠ. Κάτω: Φορέας ΧΑΑΠ
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Σχήµα 2. Προµέτρηση υλικών. (α) Σκυρόδεµα (m3). (β) Χάλυβας (kg).
Τα επιταχυνσιογραφήµατα βάσης που χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας ήταν οι δύο
οριζόντιες συνιστώσες των καταγραφών των σεισµών της Βόλβης (1978), των Αλκυονίδων
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(1981), της Καλαµάτας (1986) και της Αθήνας (καταγραφή στα Σεπόλια) (1999), δηλαδή των
κυριότερων από τους σεισµούς που χτύπησαν µεγάλα αστικά κέντρα στον ελληνικό χώρο κατά
την τελευταία τριακονταετία µε πολλές σηµαντικές ζηµιές (έως και καταρρεύσεις) και δεκάδες
ανθρώπινα θύµατα. Και τα 8 επιταχυνσιογραφήµατα βάσης οµαλοποιήθηκαν, µε βάση τη µέθοδο
Housner, ως προς τη φασµατική ένταση του ελαστικού φάσµατος επιταχύνσεων του ΕΑΚ 2000
(Παράρτηµα Α) για σεισµική επιτάχυνση εδάφους σχεδιασµού αg = 0.16 g (σεισµός σχεδιασµού)
αλλά και για τη διπλάσια τιµή (αg = 0.32 g) που θεωρήθηκε ο σεισµός ‘αποφυγής κατάρρευσης’.
Τα κριτήρια αστοχίας που θεωρήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας ήταν τόσο καθολικά
(αφορούν δηλαδή σε έναν όροφο ή στο σύνολο της κατασκευής) όσο και τοπικά, που αφορούν σε
µια συγκεκριµένη διατοµή. Ως γενικά κριτήρια αστοχίας θεωρήθηκαν οι µεγάλες τιµές των
σχετικών µετακινήσεων των ορόφων και συγκεκριµένα η υπέρβαση συγκεκριµένων ορίων. Στα
πλαίσια της παρούσας θεωρήθηκαν ως όρια είτε το 2% του ύψους ορόφου σε συνδυασµό µε τη
δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων τόσο στην κεφαλή όσο και στον πόδα όλων των κατακορύφων
στοιχείων του ορόφου (µηχανισµός ορόφου), είτε (ανεξάρτητα µηχανισµού) το 3% του ύψους
ορόφου, πέρα από το οποίο το κόστος επισκευής των φερόντων και µη φερόντων στοιχείων
θεωρείται µεγαλύτερο από το κόστος ανακατασκευής (Penelis & Kappos 1997). Εξάλλου, οι
επιµέρους διατοµές θεωρήθηκε ότι αστοχούν είτε εφόσον απαιτούνται πλαστικές στροφές
µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες διαθέσιµες (καµπτική αστοχία) είτε εφόσον οι τιµές των
τεµνουσών που προκύπτουν από τη δυναµική ανάλυση είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες
τέµνουσες αντοχής (διατµητική αστοχία). H διατµητική αστοχία µπορεί να οφείλεται είτε σε
αστοχία από διαγώνιο εφελκυσµό (που είναι και ο κανόνας) είτε από διαγώνια θλίψη είτε από
διατµητική ολίσθηση. Για τον υπολογισµό της τέµνουσας αντοχής σε διαγώνιο εφελκυσµό
λαµβάνεται υπόψιν η µείωση της τιµής του ‘µεριδίου του σκυροδέµατος’ λόγω
ανελαστικοποίησης της διατοµής ως συνάρτηση της απαιτούµενης πλαστιµότητας µ. Για τιµές του
µ µεγαλύτερες του 4 το µερίδιο του σκυροδέµατος µηδενίζεται στις δοκούς, ενώ στα κατακόρυφα
στοιχεία (όπου συνυπάρχει η εγκάρσια θλίψη) παραµένει πάντα µια ελάχιστη τιµή Vc = 0.3 Vc0.
3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
3.1 Σεισµός σχεδιασµού
Στο σχήµα 3 φαίνονται οι ανηγµένες τιµές των µεγίστων σχετικών µετακινήσεων ορόφων των
φορέων του Σχ. 1 για το σεισµό σχεδιασµού (αg = 0.16g). Με µαύρη γραµµή έχει σχεδιαστεί ο
µέσος όρος των οκτώ τιµών σχετικού βέλους ορόφου που αντιστοιχούν στα οκτώ
επιταχυνσιογραφήµατα βάσης που θεωρήθηκαν, ενώ µε γκρίζα γραµµή φαίνεται η µέγιστη τιµή
που προέκυψε για κάποια διέγερση. Yιοθετήθηκε δηλαδή η διάταξη του Ευρωκώδικα 8 (CEN
2004) που επιτρέπει να θεωρούνται µέσες τιµές όταν η ανάλυση έχει γίνει για τουλάχιστον επτά
επιταχυνσιογραφήµατα, έτσι ώστε τα συµπεράσµατα να µην επηρεάζονται από την ευαισθησία
των αποτελεσµάτων στα δεδοµένα επιταχυνσιογραφήµατα βάσης. Όπως φαίνεται από το σχήµα 3,
όλες οι τιµές σχετικών βελών είναι σχετικά χαµηλές, µε µεγαλύτερη τιµή το 0.42% για το κτίριο
ΧΑΑΠ (αντίστοιχη µέση τιµή 0.32%). Οι τιµές αυτές θεωρούνται χαµηλές, πολύ χαµηλότερες από
το 2% που είχε θεωρηθεί ως όριο αστοχίας, Από την άλλη, το προφίλ των σχετικών µετακινήσεων
των δύο κτιρίων είναι παρόµοιο, όµως τα σχετικά βέλη του φορέα ΧΑΑΠ είναι συστηµατικά
µεγαλύτερα από 25% µέχρι και 35% από τα αντίστοιχα του ΜΑΑΠ, γεγονός που οφείλεται στη
µειωµένη δυσκαµψία του τοιχώµατος και κατά συνέπεια και του φορέα.
Στο σχήµα 4 φαίνονται οι λόγοι των απαιτούµενων προς τις διαθέσιµες ικανότητες πλαστικών
στροφών των δοκών (Σχ. 4α), των υποστυλωµάτων (Σχ. 4β) και του τοιχώµατος (Σχ. 4γ) των
φορέων του σχήµατος 1 για το σεισµό σχεδιασµού. Οι τιµές που φαίνονται στα σχήµατα 4β και 4γ
αντιστοιχούν στο δυσµενέστερο στοιχείο του φορέα, που τυπικά ανήκει στο ίδιο πλαίσιο που είναι
και το τοίχωµα, ενώ τα γραµµικά στοιχεία των δύο άλλων πλαισίων παρουσιάζουν τυπικά χαµηλές
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τιµές φορτίων διατοµής - χαµηλότερες από τις αντίστοιχες αντοχές - και δε διαρρέουν. Όπως
φαίνεται από το Σχ. 4α, οι διαθέσιµες πλαστικές στροφές των δοκών είναι σε κάθε περίπτωση
σηµαντικά µεγαλύτερες από τις απαιτούµενες, µε την τιµή του λόγου θp,req/θp,av να µην ξεπερνά το
0.20 για το φορέα ΜΑΑΠ και το 0.50 για το ΧΑΑΠ, ενώ συστηµατικά οι τιµές θp,req/θp,av του
ΧΑΑΠ είναι υπερδιπλάσιες από τις αντίστοιχες του ΜΑΑΠ.
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Σχήµα 3. Ανηγµένα σχετικά βέλη ορόφων.
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Σχήµα 4. Λόγοι απαιτούµενων προς διαθέσιµες τιµές πλαστικών στροφών δοµικών στοιχείων.
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(α) ∆οκοί. (β) Υποστυλώµατα. (γ) Τοιχώµατα
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Σχήµα 5. Έλεγχος διαγώνιου εφελκυσµού φορέων. (α) ∆οκοί. (β) Υποστυλώµατα. (γ) Τοιχώµατα
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Σχήµα 6. Απορρόφηση ενέργειας
Πολύ καλή είναι η εικόνα στα υποστυλώµατα ΜΑΑΠ (Σχ. 4β) όπου η τιµή του λόγου θp,req / θp,av
δεν ξεπερνά το 0.05 µε τη µέση τιµή να αγγίζει το 0. Σαφώς µεγαλύτερες είναι οι τιµές του λόγου
θp,req / θp,av των υποστυλωµάτων ΧΑΑΠ, ωστόσο κρίνονται ικανοποιητικές καθώς, σε κάθε
περίπτωση, παραµένουν αρκετά µικρότερες της µονάδας (δυσµενέστερη τιµή 0.81) µε τη µέση
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τιµή (που κυρίως ενδιαφέρει) να µην ξεπερνά το 0.35. Όσον αφορά στα τοιχώµατα, η
συµπεριφορά τους είναι πολύ ικανοποιητική καθώς, και στους δύο φορείς, σχηµατίζουν πλαστική
άρθρωση µόνο στη βάση µε τιµές θp,req / θp,av που δεν ξεπερνούν το 0.1 για το ΜΑΑΠ και το 0.31
(µε µέση τιµή 0.15) για το ΧΑΑΠ.
Ο έλεγχος διαγώνιου εφελκυσµού (τυπικά δυσµενέστερος από αυτόν σε διαγώνια θλίψη)
φαίνεται στο σχήµα 5. Όπως φαίνεται από το σχήµα, όλα τα δοµικά στοιχεία και των δύο φορέων
αντέχουν σε διάτµηση, µε τις χαµηλότερες τιµές VR3,req / VR3,av να εµφανίζονται στα
υποστυλώµατα και τις δυσµενέστερες στη βάση του τοιχώµατος. Σαφώς καλύτερη, όπως
αναµενόταν, είναι η εικόνα του φορέα ΜΑΑΠ µε τους κατά πολύ αυξηµένους εγκάρσιους
οπλισµούς, ενώ η µέση τιµή του λόγου VR3,req / VR3,av στη βάση του τοιχώµατος ξεπερνά το 0.8 και
για κάποια καταγραφή (τη µία από τις δύο συνιστώσες του σεισµού της Αθήνας) πλησιάζει τη
µονάδα.
Στο σχήµα 6 φαίνεται η απορρόφηση ενέργειας (µέσες τιµές) από τα δοµικά στοιχεία των
φορέων που εξετάστηκαν. Όπως φαίνεται από το σχήµα, το µεγάλο ποσοστό της ενέργειας
απορροφήθηκε (και στους δύο φορείς) από το τοίχωµα µε την πλαστική άρθρωση που
δηµιούργησε στη βάση, ενώ το υπόλοιπο της ενέργειας απορροφήθηκε στο µεν φορέα ΜΑΑΠ
σχεδόν αποκλειστικά από τις δοκούς, ενώ στο ΧΑΑΠ σηµαντικό µέρος της ενέργειας
απορροφήθηκε και από τα υποστυλώµατα.
3.2 Σεισµός ‘αποφυγής κατάρρευσης’
Στα σχήµατα 7 έως 10 φαίνεται η απόκριση του φορέα ΜΑΑΠ στο διπλάσιο του σεισµού
σχεδιασµού (σεισµός ‘αποφυγής κατάρρευσης’ µε αg = 0.32 g). Στο σχήµα 7 φαίνονται οι
ανηγµένες σχετικές µετακινήσεις ορόφων, στο σχήµα 8 οι λόγοι των απαιτούµενων προς τις
διαθέσιµες τιµές πλαστικών στροφών των δοµικών στοιχείων, στο σχήµα 9 ο έλεγχος διαγώνιου
εφελκυσµού και στο Σχ. 10 η απορρόφηση ενέργειας. Όπως φαίνεται από το Σχ. 7, οι ανηγµένες
τιµές σχετικών µετακινήσεων ορόφων του φορέα παραµένουν χαµηλές και για το διπλάσιο του
σεισµού σχεδιασµού, µην ξεπερνώντας σε καµιά περίπτωση το 0.75%.
Από το σχήµα 8 φαίνεται ότι, κατά µέσο όρο, κανένα δοµικό στοιχείο δεν αστοχεί από κάµψη.
Ωστόσο, σε αρκετές καταγραφές παρατηρούνται καµπτικές αστοχίες των δοκών του 2ου και 3ου
ορόφου στην επαφή µε το τοίχωµα, ενώ σε δύο περιπτώσεις αστοχούν και τα υποστυλώµατα που
τις στηρίζουν (να σηµειωθεί ότι, λόγω της παρουσίας των ισχυρών τοιχωµάτων, δεν απαιτήθηκε
ικανοτικός έλεγχος στους κόµβους κατά το σχεδιασµό και τα υποστυλώµατα διαστασιολογήθηκαν
µε βάση τα φορτία διατοµής της ανάλυσης). Από την άλλη, σε καµιά περίπτωση δεν
παρατηρήθηκε διατµητική αστοχία στοιχείου (Σχ. 9), γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχία του
ικανοτικού ελέγχου σε τέµνουσα που επιβάλλει ο ΕΑΚ στα δοµικά στοιχεία των φορέων ΜΑΑΠ.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ο διαφορετικος τρόπος λειτουργίας των υποστυλωµάτων και
τοιχωµάτων στην ανάληψη των σεισµικών δυνάµεων που φαίνεται καθαρά στα Σχ. 8β και 9β.
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Σχήµα 7. Ανηγµένα σχετικά βέλη ορόφων.
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Σχήµα 8. Λόγοι απαιτούµενων προς διαθέσιµες τιµές πλαστικών στροφών δοµικών στοιχείων.
(α) ∆οκοί. (β) Κατακόρυφα στοιχεία.
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Σχήµα 9. Έλεγχος διαγώνιου εφελκυσµού φορέων. (α) ∆οκοί. (β) Κατακόρυφα στοιχεία.
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Σχήµα 10. Απορρόφηση ενέργειας
Όπως και στο σεισµό σχεδιασµού, το µεγαλύτερο τµήµα της ενέργειας απορροφήθηκε από το
τοίχωµα στη βάση (Σχήµα 10), ενώ σηµαντικό τµήµα της (περίπου το 15%) απορροφήθηκε από τις
δοκούς (κυρίως αυτές στην επαφή µε το τοίχωµα) αλλά και τα υποστυλώµατα (του ίδιου πλαισίου)
που απορρόφησαν το 10% της ενέργειας. Τα δοµικά στοιχεία των δύο άλλων πλαισίων δεν
απορρόφησαν παρά ελάχιστο ποσοστό ενέργειας καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις είτε
παρέµειναν στην ελαστική περιοχή είτε, αν δηµιουργήθηκε πλαστική άρθρωση, οι απαιτούµενες
πλαστιµότητες ήταν πολύ χαµηλές.
Όσον αφορά στους φορείς ΧΑΑΠ, η συµπεριφορά τους στο διπλάσιο του σεισµού σχεδιασµού
ήταν γενικά κακή. Με εξαίρεση δύο καταγραφές, όλες οι υπόλοιπες παρουσίασαν καµπτική και
διατµητική αστοχία των δοκών στην επαφή µε το τοίχωµα, καµπτική αστοχία των υποστυλωµάτων
του ίδιου πλαισίου και διατµητική αστοχία του τοιχώµατος στη βάση. Θεωρείται ότι, τουλάχιστον
µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν ο ΕΚΩΣ 2000 και ο ΕΑΚ 2000, ένας τέτοιος φορέας δε
µπορεί να αντέξει στον πολύ ισχυρό σεισµό µε ένταση πολύ µεγαλύτερη από αυτήν του σεισµού
σχεδιασµού. Πιθανόν η καθιέρωση αυστηρότερων διατάξεων ελαχίστων εγκάρσιων οπλισµών
στις δοκούς (όπου η ελάχιστη απαίτηση συνδετήρων είναι µόλις Φ8/300) και στη βάση του
τοιχώµατος των φορέων ΧΑΑΠ να έδινε µια λύση, ωστόσο αυτό είναι θέµα που πρέπει να
διερευνηθεί.
4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την προηγούµενη ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
1. Οι φορείς που σχεδιάστηκαν µε βάση τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς µε αυξηµένες
απαιτήσεις πλαστιµότητας συµπεριφέρονται ικανοποιητικά στο σεισµό σχεδιασµού αφού
παρουσιάζουν γενικά χαµηλές τιµές σχετικών µετακινήσεων ορόφων, δηµιουργούν γενικά
πλαστικές αρθρώσεις στα προκαθορισµένα σηµεία (στις δοκούς και στη βάση των τοιχωµάτων)
- όπου απορροφάται το µεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που εκλύεται - µε διαθέσιµες
ικανότητες πλαστικών στροφών πολύ µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες απαιτήσεις, ενώ
παρουσιάζουν διατµητική αντοχή µεγαλύτερη από την αντίστοιχη απαίτηση.
2. Οι σχετικές µετακινήσεις ορόφων του φορέα ΜΑΑΠ στο σεισµό διπλάσιας έντασης από το
σεισµό σχεδιασµού (σεισµός ‘αποφυγής κατάρρευσης’) παρέµειναν χαµηλές, γεγονός που, σε
συνδυασµό µε τη µη δηµιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώµατα των δύο πλαισίων
που δεν περιέχουν τοίχωµα, εξασφαλίζει την κατασκευή από τον κίνδυνο δηµιουργίας
µηχανισµού ορόφου.
3. Η συµπεριφορά του φορέα ΜΑΑΠ στο σεισµό ‘αποφυγής κατάρρευσης’ θεωρείται γενικά
ικανοποιητική αφού, εκτός από τις χαµηλές τιµές σχετικών µετακινήσεων, δεν παρουσίασε
πουθενά διατµητικές αστοχίες ενώ οι κάποιες καµπτικές αστοχίες που εµφανίστηκαν σε δύο
περιπτώσεις (ακόµη και σε υποστυλώµατα) δε θεωρείται ότι µπορούν να οδηγήσουν το κτίριο
σε κατάρρευση.
4. Οι φορείς χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας φαίνεται ότι συµπεριφέρονται σχετικά
ικανοποιητικά στο σεισµό σχεδιασµού, παρόλο που δεν παραµένουν στην ελαστική περιοχή –
παραδοχή µε την οποία σχεδιάστηκαν – ενώ παρουσιάζουν όλους τους δείκτες συµπεριφοράς
δυσµενέτερους από ότι οι αντίστοιχοι ΜΑΑΠ. Πέραν αυτού, στο διπλάσιο του σεισµού
σχεδιασµού, η συµπεριφορά τους είναι γενικά κακή και χρειάζεται να ληφθούν µέτρα,
αυξάνοντας για παράδειγµα τις ελάχιστες απαιτήσεις εγκάρσιων οπλισµών. Απαιτείται
περαιτέρω έρευνα.
5. Όσον αφορά στη σύγκριση των φορέων από οικονοµική άποψη, στους φορείς ΜΑΑΠ
απαιτούνται και περισσότερος όγκς σκυροδέµατος και περισσότεροι οπλισµοί, κυρίως
εγκάρσιοι, χωρίς όµως οι διαφορές να είναι ιδιαίτερα µεγάλες.
Η εργασία αυτή αποτελεί τµήµα µιας γενικότερης έρευνας της σεισµικής συµπεριφοράς των
κτιρίων από Ο/Σ που σχεδιάστηκαν µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς, που βρίσκεται σε
εξέλιξη στο Εργαστήριο Κατασκευών από Σκυρόδεµα και Φέρουσα Τοιχοποιία του Α.Π.Θ. και
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περιλαµβάνει τόσο φορείς µε διαφορετικό αριθµό ορόφων όσο και περιοχές διαφορετικής
σεισµικής επικινδυνότητας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής θα παρουσιαστούν σύντοµα.
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