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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσµατα από την επεξεργασία
στοιχείων από τους µετασεισµικούς ελέγχους οικοδοµικών κατασκευών µε βλάβες µετά το σεισµό
της Αθήνας (7-9-1999). Προτείνεται η βαθµονόµηση της βλάβης µέσω κλίµακας, η οποία την
ορίζει µε περιγραφικούς όρους σε επτά επίπεδα δοµικής βλάβης, και την οποία βαθµονοµεί
ανάλογα µε τη σοβαρότητα της µέσω ενός µετρήσιµου δείκτη από 0-100%. Με βάση τη
διακριτοποίηση των δοµικών τύπων (οµάδα κτιρίων) των κτιρίων που εµφανίζονται στο στατιστικό
δείγµα 140 κατασκευών, αξιολογείται ο βαθµός βλάβης του καθενός, βάσει της προτεινόµενης
κλίµακας και της παρατηρηθείσας δοµικής βλάβης. Τέλος, γίνεται κατανοµή της βαθµονοµηµένης
βλάβης ανά δοµικό τύπο αλλά και συσχέτιση της κατανοµής αυτής µε τα στοιχεία οικονοµικών
απωλειών που προκύπτουν από το τεκµαρτό κόστος επισκευής/ενίσχυσης, µε στόχο να συσχετισθεί
η δοµική βλάβη µε οικονοµικές παραµέτρους µέσω καµπυλών συσχέτισης.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με βασική επιδίωξη την βελτιστοποίηση της διαχείρισης του σεισµικού κινδύνου και την
διασφάλιση της αντισεισµικής θωράκισης από την Πολιτεία παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες
σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα σχετικά µε την αποτίµηση της σεισµικής τρωτότητας και
της αντίστοιχης διακινδύνευσης. Η συσχέτιση του δοµικού µε τον οικονοµικό δείκτη βλάβης και η
ανάπτυξη αντίστοιχων προσοµοιωµάτων αποτελεί αναγκαιότητα για την ταχεία και αξιόπιστη
κάλυψη των οικονοµικών αναγκών που προκύπτουν από τα κόστη επισκευής/ενίσχυσης
σεισµόπληκτων κτιρίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η συσχέτιση της δοµικής βλάβης µε την
οικονοµική απώλεια επιτρέπει την εκτίµηση του αναµενόµενου κόστους βάσει στοιχείων βλαβών
και κόστους επισκευών που προέκυψαν από µετασεισµικούς ελέγχους πραγµατικών σεισµών. Ο
συνδετικός κρίκος µεταξύ δοµικής τρωτότητας και της αντίστοιχης συνιστώσας της διακινδύνευσης εµπεριέχει την µετατροπή του αναλυτικά υπολογιζόµενου δοµικού δείκτη βλάβης σε
οικονοµικό δείκτη βλάβης µε όρους οικονοµικών απωλειών. Οι οικονοµικές απώλειες συνήθως
σχετίζονται µε τα πραγµατικά κόστη επισκευής/ενίσχυσης που προκύπτουν για τις κατασκευές
µετά από ένα σεισµό ή ανηγµένες σε λόγους κόστους επισκευής προς κόστος ανακατασκευής
[Οµάδα Εργασίας και Επιτελική Επιτροπή ΤΕΕ, 2001, ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΟΑΣΠ, 2003]. Σε κάθε
περίπτωση, η συσχέτιση της δοµικής βλάβης µε το οικονοµικό κόστος παράλληλα οδηγεί σε µια
πιο ρεαλιστική εκτίµηση της χρηµατοδότησης αποκατάστασης των βλαµµένων κτιρίων.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά µια σύντοµη ανασκόπηση των υφιστάµενων σχέσεων
δοµικού-οικονοµικού δείκτη βλάβης. Στη συνέχεια προτείνεται µια ταχέως εφαρµόσιµη και
τυποποιηµένη, προσεγγιστική αλλά ορθολογική κλίµακα καταγραφής των βλαβών. Η κλίµακα
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αυτή, πέρα από περιγραφικούς όρους, περιέχει µια βαθµονοµηµένη κατάταξη της βλάβης µέσω
ενός εµπειρικού δείκτη που κυµαίνεται, ανάλογα µε τα επίπεδα επιτελεστικότητας, από 0-100%
[Eleftheriadou & Karabinis, 2005]. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται δυνατή η ανάπτυξη
προσοµοιωµάτων βαθµονόµησης της βλάβης αντιµετωπίζοντας την αδυναµία της µάλλον
ποιοτικής της ταξινόµησης µε όρους «κόκκινα-κίτρινα-πράσινα». Στη συνέχεια παρουσιάζονται
στοιχεία από την επεξεργασία εντύπων µετασεισµικών ελέγχων, που συλλέχθηκαν από το αρχείο
του Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Άνω Λιοσίων. Έχοντας διακριτοποιήσει τους
δοµικούς τύπους των κτιρίων που εµφανίζονται στο στατιστικό δείγµα των 140 κτιρίων,
βαθµονοµήθηκαν για κάθε κτίριο οι παρατηρηθείσες και καταγεγραµµένες στα έντυπα βλάβες,
µέσω της προτεινόµενης κλίµακας βλαβών και συσχετίστηκαν µε τα οικονοµικά στοιχεία των
κτιρίων που αντλήθηκαν από τα εν λόγω έντυπα. Έτσι, αποδίδεται µέσω διαγραµµάτων η
κατανοµή της βαθµονοµηµένης βλάβης ανά δοµικό τύπο κτιρίου που έχει οριστεί και συσχετίζεται
µε τα διαγράµµατα κατανοµής του τεκµαρτού κόστους/m2, το οποίο προέκυψε ως ο λόγος του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού της άδειας επισκευής/ενίσχυσης µε την συνολική επιφάνεια. Η
χρήση πραγµατικών στατιστικών στοιχείων από µετασεισµικούς ελέγχους προσφέρει ουσιαστική
αξιολόγηση και εκτίµηση του σχετικού βαθµού επιτυχούς προβλέψεως όσον αφορά τη συσχέτιση
των δοµικών και οικονοµικών παραµέτρων βλάβης [ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΟΑΣΠ, 2003].
2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΒΛΑΒΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ

∆ΟΜΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

∆ΕΙΚΤΗ

Ο δοµικός δείκτης βλάβης (structural damage index) ενδέχεται να εκφράζεται είτε σε όρους
αποµείωσης αντίστασης (π.χ. αντοχής) είτε σε όρους σχετικής µετακίνησης (σχετικά βέλη ορόφων)
ή και σε όρους απόσβεσης (κατανάλωσης) ενέργειας. Συνήθως η εκτίµηση της αποµένουσας
αντοχής (ως ποσοστό της αρχικής) για µεµονωµένα δοµικά στοιχεία (κυρίως κατακόρυφα) είναι
ευκολότερη από αυτή του συνόλου της κατασκευής. Η δεύτερη πρέπει να λαµβάνει υπόψη της όλα
τα µεµονωµένα δοµικά στοιχεία, τον τυπικό βαθµό βλάβης τους και την αποµένουσα αντοχή τους,
την έκταση της βλάβης, τον ρόλο του κάθε φέροντος στοιχείου στην συµπεριφορά του κτιρίου και
την δυνατότητα ανακατανοµής της έντασης. Ακόµη, τόσο για τον προσδιορισµό του δοµικού
δείκτη βλάβης όσο και για την συσχέτιση του µε τον οικονοµικό δείκτη βλάβης κρίσιµο µέγεθος
είναι η ηλικία του κτιρίου [Χρονόπουλος, 1984].
Ο οικονοµικός δείκτης βλάβης (cost index, loss index) σχετίζεται µε την αντίστοιχη προς τον
δοµικό δείκτη βλάβης οικονοµική απώλεια, εκφρασµένη είτε απλά σε όρους κόστους
επισκευής/ενίσχυσης είτε ανηγµένης σε κόστος επισκευής/ενίσχυσης προς το κόστος
ανακατασκευής. Γενικά το κόστος επισκευών πρέπει να έχει χαµηλότερη τιµή από αυτό της
ανακατασκευής και να έχει λογική συσχέτιση µε το κόστος της αρχικής επένδυσης και την
αποµένουσα ζωή της κατασκευής. Το συνολικό κόστος διαχωρίζεται σε άµεσο κόστος (material
losses) δηλαδή αποκατάσταση φερόντων ή µη στοιχείων και λοιπών οικοδοµικών στοιχείωνεγκαταστάσεων ή εξοπλισµού-µηχανηµάτων και σε έµµεσο κόστος (indirect cost) περιλαµβανοµένου του κόστους περιεχοµένου και µετεγκατάστασης, τις απώλειες εισοδήµατος και
παραγωγής και του κόστους που προκύπτει λόγω διαφόρων δυσλειτουργιών [ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΟΑΣΠ,
2003].
Στην Ελλάδα ως δείκτης βλάβης (σε όρους απώλειας αντίστασης-αντοχής) έχει υιοθετηθεί η
απώλεια φέρουσας ικανότητας [Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 5172/ΑΖ5β/18-10-99 και 330/ΑΖ5β/16-12001]. Έχει παρατηρηθεί πως ο τυπικός δείκτης βλάβης σχετίζεται µε την αποµένουσα φέρουσα
ικανότητα και κατά συνέπεια µε το κόστος αποκατάστασης ως απόρροια τους κόστους
αναβάθµισης της φέρουσας ικανότητας. Το ίδιο συµβαίνει και σε διεθνές επίπεδο, όπου το άµεσο
κόστος αποκατάστασης φερόντων στοιχείων συσχετίζεται µε την αποµείωση της αντοχής (strength
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degradation), ενώ το υπόλοιπο άµεσο κτιριακό κόστος συσχετίζεται µε τις σχετικές µετακινήσεις
ορόφων (interstorey drifts).
Όσον αφορά στην εκτίµηση του οικονοµικού δείκτη βλάβης, αυτή εµπεριέχει πολλές δυσκολίες
και αβεβαιότητες, κυρίως για τις χαµηλές τιµές. Οι αβεβαιότητες αυτές αφορούν κυρίως στον
τρόπο εκτίµησης του κόστους και των µεθόδων αποκατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, οι
διαφορετικές τιµές κόστους των τεχνικών επισκευής/ενίσχυσης που επιλέγονται κατά περίπτωση,
οι παραδοχές που γίνονται στην µεθοδολογία υπολογισµού του κόστους και ο παράγοντας της
υποκειµενικότητας των υπευθύνων που αναπόφευκτα εµπεριέχεται κατά την διαδικασία εκτίµησης
των βλαβών και του προϋπολογισµού επισκευών, µπορούν να προσδώσουν διακυµάνσεις στην
τιµή εκτίµησης του οικονοµικού δείκτη βλάβης. Η δυσκολία λοιπόν στην διαδικασία µετάβασης
του δοµικού σε οικονοµικό δείκτη βλάβης πηγάζει κυρίως στη διασπορά που εµπεριέχει ο
δεύτερος.
Για την συσχέτιση δοµικού-οικονοµικού δείκτη βλάβης µπορούν να γίνουν διάφορες
προσεγγίσεις [ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΟΑΣΠ, 2003]:
 Στην περίπτωση έλλειψης στοιχείων, µπορεί να γίνει η παραδοχή πως οι δυο δείκτες είναι
ίσοι, πράγµα που οδηγεί σε υπερεκτίµηση των οικονοµικών απωλειών για µικρές τιµές του
δοµικού δείκτη και υποεκτίµηση των απωλειών για µεγάλες τιµές, εφόσον το κόστος
επισκευής µπορεί να φτάσει το κόστος ανακατασκευής, πριν την κατάρρευση του κτιρίου.
 Συσχέτιση του βαθµού βλάβης µε τις απώλειες µέσω πειραµατικών αποτελεσµάτων, όπως
επιχείρησαν οι Gunturi & Shah (1992) µέσω δοκιµών µονότονης και ανακυκλιζόµενης
φόρτισης 403 δοκιµίων στοιχείων Ω.Σ. Η παραδοχή που έκαναν ήταν πως η απώλεια είναι
µηδέν όταν και η πιθανότητα αστοχίας του δοκιµίου είναι µηδενική και αντίστοιχα η
οικονοµική απώλεια ισούται µε την µονάδα όταν η πιθανότητα αστοχίας είναι µονάδα
εκφράζοντας την κατανοµή της πιθανότητας αστοχίας µε κανονική λογαριθµική
συνάρτηση.
 Βάσει της «έµπειρης γνώσης» (expert knowledge) όπου ειδικοί επιστήµονες κάνουν
σχετικές εκτιµήσεις συσχέτισης βλάβης-κόστους µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων.
Να σηµειωθεί ότι οι υφιστάµενες αυτές προσεγγίσεις παρουσιάζουν σηµαντική απόκλιση
εφαρµοζόµενες στην Ν.Ευρώπη, κυρίως λόγω της ύπαρξης τοιχοποιιών πληρώσεων ως
διαχωριστικών µέσων.
 Επίσης οι Kappos et al. (1991 & 1998) πρότειναν πως η σχέση δοµικού-οικονοµικού
δείκτη βλάβης µπορεί να προκύψει αναφορικά µε το κόστος κάθε τεχνικής επισκευής (ή το
λόγο του κόστους επισκευής προς το κόστος της ακριβότερης τεχνικής) ανηγµένο στις
διαστάσεις των στοιχείων ή καλύτερα στον όγκο της κατασκευής, για φέροντα και µη
στοιχεία.
 Έχει προταθεί ακόµη η συσχέτιση συνολικού δείκτη βλάβης κτιρίου µε την οικονοµική
απώλεια. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή ο δείκτης κτιρίου µπορεί να προέλθει από
τους επί µέρους δείκτες βλαβών των δοµικών στοιχείων αυξηµένων κατά κάποιο
συντελεστή βαρύτητας ανάλογα µε το είδος του στοιχείου. Ο συντελεστής αυτός
υπολογίζεται είτε βάσει του ποσοστού ενέργειας που αποσβένει το στοιχείο, είτε βάσει του
ποσοστού του συνολικού αξονικού φορτίου που φέρει (για υποστυλώµατα), είτε βάσει της
ανηγµένης διατοµής του [Χρονόπουλος, 1984].
 Τέλος ο ΟΑΣΠ προτείνει τη συσχέτιση του δείκτη βλάβης κρίσιµου ορόφου Dκρορ
n

= ∑ β i α i / Σβ i

(ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τους δείκτες απώλειας φέρουσας

i =1

ικανότητας αi κατακόρυφων µόνο στοιχείων αριθµού n µε συντελεστές βαρύτητας βi που
λαµβάνονται από τα κατακόρυφα φορτία των αντίστοιχων στοιχείων ή από τα αντίστοιχα
εµβαδά των διατοµών τους) µε το δείκτη απωλειών C (εκφρασµένος µέσω του λόγου
κόστους αποκατάστασης/κόστος καθαίρεσης-ανακατασκευής) µέσω της σχέσης C≈ f(κ
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Dκρορ). Ο συντελεστής κ ανάγει το δείκτη βλάβης κρίσιµου ορόφου σε δείκτη βλάβης
κτιρίου µε το σκεπτικό πως η βλάβη µειώνεται όσο αποµακρυνόµαστε από τον κρίσιµο
όροφο.
3 ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
3.1 Κλίµακα Βλάβης
Προκειµένου να υπάρξει ένας ενοποιηµένος τρόπος καταγραφής των βλαβών, ο οποίος να
συσχετίζει την ποιοτική περιγραφή της βλάβης µε ένα µετρούµενο βαθµό βλάβης προτάθηκε η
παρακάτω κλίµακα βλάβης [Πίνακας 1] (Eleftheriadou & Karabinis. 2005). Πρόκειται για µια
κλίµακα καταγραφής των βλαβών εύκολα και ταχέως εφαρµόσιµης, αναπόφευκτα προσεγγιστικής
αλλά ορθολογικής, ενώ σκόπιµα δεν αποκλίνει πολύ από τον µέχρι τώρα, σύνηθες σε πολλούς,
τρόπο αξιολόγησης της µετασεισµικής βλάβης στην Ελλάδα. Συντείνει µάλιστα στην ενοποίηση,
βαθµονόµηση και διεύρυνση της κρατούσας µεθόδου.
Πίνακας 1. Η προτεινόµενη κλίµακα βλαβών µε τα αναµενόµενα επίπεδα επιτελεστικότητας και τους
αντίστοιχους βαθµούς βλάβης.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΛΑΒΩΝ
ΕΥΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΥ
ΒΛΑΒΗΣ
%
0%
0-20%
20-40%

ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΒΛΑΒΗΣ
Καµία
Μηδαµινή
Μικρή

ΤΥΠΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΒΛΑΒΗΣ
Καµία
Ελαφριά ρηγµάτωση στους Τ.Π και στα επιχρισµ., χωρίς βλάβες τα Φ.Στ.
Ρωγµές στους Τ.Π., αποκόλληση επιχρισµ., τριχοειδείς ρωγµές σε οριζόντια
στοιχεία
∆ιαγώνιες ρωγµές σε Τ.Π., µεµονωµένες ρωγµές πλάτους 1-2mm σε δοκούςυποστυλ. που οφείλονται σε τοπικές αδυναµίες, σηµαντικές βλάβες σε
καµινάδες-στηθαία

40-55%
Μέτρια
55-70%

Αρκετές καµπτικές ρωγµές ή µεµονωµένες διατµητικές (<0.5mm) χωρίς
εναποµένουσες µετακινήσεις σε υποστυλ., διαρροή κάποιων Φ.Στ., τριχοειδείς
ρωγµές σε κόµβους-τοιχώµατα, έναρξη τοπικής αποδιοργ. σκυροδ., σοβαρές
βλάβες σε πλάκες-δοκούς

70-85%

Εκτεταµένη ρηγµάτωση-αστοχία σε Τ.Π., τοπική σύνθλιψη σκυροδ. σε
υποστυλ. και/ή χιαστί λοξές διατµητικές ρωγµές χωρίς εναποµένουσες
µετακινήσεις, πολλές καµπτικές και µεµονωµένες διατµητικές ρωγµές, ρωγµές
σε κόµβους -τοιχώµατα

85-90%

Εκτεταµένη

Πτώση τούβλων, έντονη ρηγµάτωση υποστυλ. και λυγισµός διαµήκους
οπλισµού, διαρροή ή θραύση συνδετήρων, µικρές παραµορφώσεις, σοβαρές
βλάβες στους κόµβους, ασυνέχεια στοιχείου, αποδιοργ. σκυροδ.
Οι παραπάνω βλάβες µε σηµαντικές παραµορφώσεις, αστοχία κοντών
υποστυλ., διατµητική αστοχία δοκών ή/και υποστυλ.

90-95%

95-100%

Μερική
κατάρρευση

∆ιατµητική αστοχία πολλών υποστυλ., επικείµενη αστοχία µαλακού ορόφου,
αστοχία κάποιων τοιχωµάτων, κατάρρευση µερικών υποστυλ., µερική
κατάρρευση

100%

Κατάρρευση

Ολική ή επικείµενη κατάρρευση, κατάρρευση

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου., 2006

4

Η καινοτοµία που εισάγει έγκειται στην βαθµονόµηση της βλάβης µέσω ενός εµπειρικού δείκτη
βλάβης, που προκύπτει από την σοβαρότητα και επέκταση των βλαβών, ήδη από τον χώρο της
διενέργειας αυτοψίας του κτιρίου, ποσοτικοποιώντας κατά το δυνατόν την µέχρι σήµερα
εφαρµοζόµενη ποιοτική ταξινόµηση της βλάβης µε όρους «κόκκινα-κίτρινα-πράσινα».
Μετριάζονται έτσι οι χρονοβόροι κατοπινοί, δειγµατοληπτικοί και διεξοδικότεροι έλεγχοι των
σεισµόπληκτων κατασκευών. Πρέπει να αναφερθεί, πως η προτεινόµενη κλίµακα σε καµιά
περίπτωση δεν προτίθεται ή µπορεί να αναπληρώσει τους αναλυτικούς ελέγχους των κτιρίων, απλά
προχωρά ένα βήµα παραπέρα µε την εισαγωγή βαθµονόµησης της βλάβης ήδη από την φάση
ελέγχου.
Η κλίµακα διαιρείται σε δέκα βαθµούς βλάβης αντιστοιχώντας σε επτά επίπεδα
επιτελεστικότητας, ο καθένας από τους οποίους αναφέρεται σε όρους δοµικής ή µη βλάβης που
αναµένεται να έχουν οι κατασκευές µετά από κάποιο ενδεχόµενο σεισµικό σενάριο. Τα επίπεδα
επιτελεστικότητας της κλίµακας καθορίστηκαν βάσει ενός µετρούµενου βαθµού ή δείκτη βλάβης
(Damage Index- DI), ο οποίος κυµαίνεται µεταξύ 0-100% που αφορά σε επίπεδο «καµιάς βλάβης»
και «κατάρρευσης», αντίστοιχα. Η περιγραφή των βλαβών σε κάθε επίπεδο επιτελεστικότητας
βασίστηκε στις κυριότερες υφιστάµενες κλίµακες βλάβης (Eleftheriadou & Karabinis. 2005). Η
ταξινόµηση της βλάβης έγινε εµπειρικά βάσει της κλίµακας αυτής και τις παρατηρηθείσες
πραγµατικές βλάβες που εµφάνισε το στατιστικό δείγµα 140 κτιρίων.
3.2 ∆οµικοί τύποι κτιρίων
Μετά από εξέταση του στατιστικού δείγµατος των κτιρίων διακριτοποιήθηκαν οι παρακάτω
δοµικοί τύποι κτιρίων [Πίνακας 2], οι οποίοι εκπροσωπούν την πλειονότητα των κατασκευών µε
δοµικό σύστηµα από ωπλισµένο σκυρόδεµα που συναντάται σήµερα στην Ελλάδα. Πρόκειται για
κτίρια µε πλαισιακό ή µικτό φέροντα οργανισµό µικρού (0-2 όροφοι), µέσου (3-5 όροφοι) και
υψηλού ύψους (5+ όροφοι) σχεδιασµένα βάσει διαφόρων κανονιστικών περιόδων (1959-1985,
1985-1995, µετά το 1995).
Πρέπει να σηµειωθεί πως το στατιστικό δείγµα, στην παρούσα εργασία, σε ότι αφορά τους
δοµικούς τύπους ΩΣ6 και ΩΣ7 είναι µικρό και συνεπώς σχετικά αναξιόπιστο. Ακόµη, λόγω της
δυσκολίας διακριτοποίησης των τύπων ΩΣ2 και ΩΣ3, λαµβάνεται ως ενιαίος δοµικός τύπος ο
δυσµενέστερος, δηλαδή ο ΩΣ2. Τέλος, δεν υπήρξαν περιπτώσεις ψηλών κτιρίων (5+ όροφοι) για
τους δοµικούς τύπους ΩΣ1, ΩΣ2, ΩΣ4 και ΩΣ5.
4 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
4.1 Στατιστικό δείγµα
Η εργασία βασίσθηκε σε στοιχεία που λήφθηκαν από το αρχείο του Τοµέα Αποκατάστασης
Σεισµοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Άνω Λιοσίων. Για τις ανάγκες της εργασίας κρίθηκε απαραίτητη η
πρόσβαση στο αρχείο του ΤΑΣ µε τους φακέλους αδειών επισκευής/ενίσχυσης που έχουν εκδοθεί,
ώστε να υπάρχει µια ολοκληρωµένη εκτίµηση του βαθµού βλάβης για κάθε κτίριο. Ακολούθησε,
δειγµατοληπτική επιλογή 140 φακέλων βάσει της πληρότητας που περιείχαν σχετικά µε τα
στοιχεία καταγραφής του µετασεισµικού ελέγχου. Πρόκειται για κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί
από το ∆ευτεροβάθµιο Έλεγχο ως κίτρινα και αποτελούν ποσοστό 140/2072=6.76% επί του
συνόλου των κτιρίων για τα οποία κατατέθηκαν µελέτες επισκευής/ενίχυσης. Σ’ αυτά περιέχονται
και κτίρια που είχαν χαρακτηρισθεί πρωτοβαθµίως κόκκινα και δευτεροβαθµίως κίτρινα. Όπως,
επίσης, περιέχονται και κτίρια που µόνο ο ένας όροφος, συνήθως το ισόγειο, έχει χαρακτηρισµό,
δευτεροβαθµίως κίτρινο ενώ οι υπόλοιποι έχουν χαρακτηρισµό πράσινο. Να σηµειωθεί ότι δεν
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αξιολογήθηκαν φάκελοι κτιρίων που είχαν δευτεροβαθµίως χαρακτηρισθεί ως κόκκινα (άµεση
κατάρρευση ή κατεδάφιση).
Πίνακας 2. ∆οµικοί τύποι κτιρίων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Ω.Σ.
∆ΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΩΣ1

ΩΣ2

ΩΣ3

ΩΣ
ΩΣ4

ΩΣ5

ΩΣ6

ΩΣ7

ΧΥ(0-2)
ΜΥ(3-5)
ΥΥ(5+)
ΧΥ(0-2)
ΜΥ(3-5)
ΥΥ(5+)
ΧΥ(0-2)
ΜΥ(3-5)
ΥΥ(5+)
ΧΥ(0-2)
ΜΥ(3-5)
ΥΥ(5+)
ΧΥ(0-2)
ΜΥ(3-5)
ΥΥ(5+)
ΧΥ(0-2)
ΜΥ(3-5)
ΥΥ(5+)
ΧΥ(0-2)
ΜΥ(3-5)
ΥΥ(5+)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Πλαισιακός Φ.Ο. από
Ω.Σ.

1959-1985

Μικτός Φ.Ο. από Ω.Σ.

1959-1985

Μικτός Φ.Ο. από Ω.Σ.
(µε επαρκή τοιχώµατα)

1959-1985

Πλαισιακός Φ.Ο. από
Ω.Σ.

1985-1995

Μικτός Φ.Ο. από Ω.Σ.

1985-1995

Πλαισιακός Φ.Ο. από
Ω.Σ.

Μετά το 1995

Μικτός Φ.Ο. από Ω.Σ.

Μετά το 1995

4.2 Έντυπα συλλογής στοιχείων
Για κάθε κτίριο συλλέχθηκαν τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά. Μετά από µελέτη του φακέλου
επισκευής/ενίσχυσης συµπληρώθηκαν τα παρακάτω στοιχεία: διεύθυνση κτιρίου, δήµος που
ανήκει το κτίριο, αριθµός ορόφων, έτος κατασκευής, ολική δοµηµένη επιφάνεια, χρήση-αριθµός
χρηστών, σπουδαιότητα, δοµικός τύπος. Συµπληρώθηκαν, επίσης, παράµετροι όπως η ύπαρξη
ή/και κοντών υποστυλωµάτων, η απουσία ή η κανονική διάταξη τοίχων πλήρωσης, εάν
κατασκευάσθηκε το κτίριο χωρίς αντισεισµικό κανονισµό καθώς οι τροποποιητικοί συντελεστές
που αφορούν στην κακή κατάσταση, προηγούµενες επιβαρύνσεις, µεγάλο ύψος, µη κανονικότητα
καθ΄ ύψος, οριζόντια µη κανονικότητα, στρέψη, κρούση µε γειτονικά, βαριές επικαλύψεις.
Επιπλέον συγκεντρώθηκαν για κάθε κτίριο τα οικονοµικά στοιχεία που σχετίζονται µε τις
δαπάνες επεµβάσεων/ενισχύσεων, όπως αναφέρονται στο έντυπο άδειας επισκευής. Συγκεκριµένα
καταγράφηκε: το άθροισµα των δαπανών εργασιών επισκευής/ενίσχυσης, η µείωση της δαπάνης
λόγω υπέρβασης των επιτρεπόµενων ορίων, το σύνολο των δαπανών, το ποσό αµοιβής µηχανικού
[ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΟΑΣΠ, 1999], το συνολικό ποσό στεγαστικής συνδροµής, ο προϋπολογισµός της
νέας µελέτης επισκευής και ενίσχυσης [ΤΑΣ], το χορηγούµενο ποσό από τράπεζα και αντίστοιχα
από το δηµόσιο µε τη µορφή κρατικής αρωγής και τέλος, ο προτεινόµενος προϋπολογισµός, ο
οποίος προήλθε από δαπάνες που υπολογίσθηκαν µε τιµές µονάδας σύµφωνα µε το συµβατικό
τιµολόγιο [Αποφάσεις 5140/ΤΠ32/15-10-99 & 5171/ΑΖ9β/18-10-99 & 5172/ΑΖ5β/18-10-99 &
330/ΑΖ5β/16-1-2001].
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Επίσης, καταγράφηκε ο χαρακτηρισµός των βλαβών που προέκυψε από το ∆ευτεροβάθµιο έλεγχο
ο οποίος χαρακτήριζε τα κτίρια, από άποψη καταλληλότητας για χρήση, ως «κίτρινα» ή «πράσινακίτρινα», σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου των βλαβών [ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΟΑΣΠ, 2000] καθώς και η
κατάταξη των βλαβών σε βλάβες γενικού ή τοπικού χαρακτήρα στις µελέτες επισκευής/ενίσχυσης
[Αποφάσεις 5171/ΑΖ9β/18-10-99 & 11237/20-11-2000].
Ακόµη, για κάθε κτίριο λήφθηκαν πληροφορίες σχετικά µε την περιγραφή των βλαβών, τα
κρίσιµα αίτια βλαβών, όπως αυτά αξιολογήθηκαν και αναφέρονται στις τεχνικές εκθέσεις των
µελετών επισκευής/ενίσχυσης (94/140), τις παρατηρήσεις του ∆ευτεροβάθµιου και Πρωτοβάθµιου
ελέγχου ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις (65/140) υπήρξε και αναφορά των µεθόδων επισκευής/
ενίσχυσης που χρησιµοποιήθηκαν.
Τέλος, για περιορισµένο αριθµό κτιρίων (18/140) λήφθηκε ο υπολογισµένος δείκτης απώλειας
φέρουσας ικανότητας στάθµης των κατακόρυφων στοιχείων, σύµφωνα µε την απόφαση της ΥΑΣ
[330/ΑΖ5β/16-1-2001]. Να σηµειωθεί ότι για την έκδοση της άδειας επισκευής/ενίσχυσης ο
υπολογισµός του δείκτη απώλειας φέρουσας ικανότητας δεν ήταν υποχρεωτικός, αλλά
απαιτούνταν µόνο στις περιπτώσεις που υπήρχε διαφωνία ανάµεσα στον µελετητή µηχανικό και
τον αρµόδιο ελεγκτή µηχανικό του Τ.Α.Σ. για το χαρακτηρισµό των βλαβών του κτιρίου ως
γενικού ή τοπικού χαρακτήρα στις προδιαγραφές µελετών επισκευής/ενίσχυσης.
4.3 Έπεξεργασία
Μετά τη διακριτοποίηση των τύπων των κτιρίων που εµφανίζονται στο στατιστικό δείγµα των 140
κτιρίων, αξιολογείται ο βαθµός βλάβης του καθενός µε βάση την προτεινόµενη κλίµακα και τις
παρατηρηθείσες δοµικές βλάβες που εµφάνισαν τα κτίρια. Μέσω της αξιολόγησης αυτής,
επιτυγχάνεται µια µετρήσιµη βαθµονόµηση της βλάβης, πέραν του ποιοτικού ορισµού επιπέδου
βλάβης «κίτρινο». Παρουσιάζεται η κατανοµή τόσο της βαθµονοµηµένης βλάβης όσο και των
οικονοµικών απωλειών σε όρους τεκµαρτού κόστους/m2 ανά δοµικό τύπο, το οποίο προέκυψε ως ο
λόγος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της άδειας επισκευής/ενίσχυσης προς την συνολική
δοµηµένη επιφάνεια. Ο προϋπολογισµός προήλθε από προµέτρηση εργασιών βάσει των τιµών
µονάδων του συµβατικού τιµολογίου εµπεριέχοντας τη µείωση της δαπάνης λόγω υπέρβασης των
επιτρεποµένων ορίων ενώ περιελάµβανε και την αµοιβή του µελετητή µηχανικού, η οποία εξάγεται
αθροιστικά για τρεις κατηγορίες διακριτοποίησης των εργασιών µελετών επισκευής/ενίσχυσης
ανάλογα µε το σοβαρότητα των βλαβών. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια συσχέτισης αυτών σε
διαγράµµατα µέσω καµπυλών συσχέτισης.
Για την βαθµονόµηση της βλάβης λήφθηκε, επίσης, υπόψη η σπουδαιότητα του κάθε φέροντος
στοιχείου που εµφάνιζε τη βλάβη και η συµµετοχή του στην ανάληψη των σεισµικών δυνάµεων
ως προς το σύνολο της σεισµικής δράσης. Επιπρόσθετα, θεωρήθηκε ως τελικό επίπεδο βλάβης το
δυσµενέστερο από τις παρατηρηθείσες βλάβες (η πιο σοβαρή βλάβη για το πιο σηµαντικό στοιχείο
στην συµπεριφορά της οικοδοµής). Η σπουδαιότητα των στοιχείων µε φθίνουσα σειρά έχει ως
εξής: κόµβοι, τοιχώµατα, υποστυλώµατα, πλάκες-δοκοί, τοιχοποιίες πλήρωσης. Ακόµη λήφθηκε εν
µέρει υπόψη η έκταση της βλάβης που σχετίζεται µε το πλήθος των δοµικών στοιχείων που
εµφάνισαν βλάβη. Παρόλο που η παλαιότητα της κατασκευής συµβάλλει καθοριστικά στη
συσχέτιση δοµικής-οικονοµικής απώλειας και µπορεί να ληφθεί υπόψη µέσω µειωτικών
συντελεστών, στην παρούσα εργασία κάτι τέτοιο θεωρήθηκε πέραν των στόχων της εργασίας, που
κυρίως αποβλέπουν σε µια γρήγορη και από τα πρώτα στάδια ελέγχου βαθµονόµηση της βλάβης.
Ο βαθµός εµπειρισµού που αναγκαστικά εµπεριέχεται στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε
είναι αποδεκτός, δεδοµένου ότι διεθνώς τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την γρήγορη και
αξιόπιστη αποτίµηση των δεικτών βλάβης και την ορθολογική λήψη των αποφάσεων σχετικά µε
τις επεµβάσεις δεν έχουν επιλυθεί.
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1 Κατανοµή της δοµικής βλάβης
Η κατανοµή του στατιστικού δείγµατος ως προς τους δοµικούς τύπους που εµφανίζεται στα 140
κτίρια µε χαρακτηρισµό ΚΙΤΡΙΝΑ έχει ως εξής: το 38,6% (54 κατασκ.) έχουν δοµικό τύπο ΩΣ1:
κτίριο µε πλαισιακό Φ.Ο. από Ω.Σ.- έτος κατασκευής 1959-1985 (σηµειώνεται ότι στον δοµικό
τύπο ΩΣ1 έχουν ενταχθεί και 5 κατασκευές µε έτος κατασκευής πριν το 1959), 36,4% (51 κατασκ.)
ΩΣ2/3: κτίριο µε µικτό Φ.Ο. από Ο.Σ.- έτος κατασκευής 1959-1985, 11,4% (16 κατασκ.) ΩΣ4:
κτίριο µε πλαισιακό Φ.Ο. από Ω.Σ.-έτος κατασκευής 1985-1995, 11,4% (16 κατασκ.) ΩΣ5: κτίριο
µε µικτό Φ.Ο. από Ω.Σ.- έτος κατασκευής 1985-1995 και 2,1% (3 κατασκ.) ΩΣ6/7: κτίριο µε
µικτό ή πλαισιακό Φ.Ο. από Ω.Σ.– έτος κατασκευής µετά το 1995 (Σχήµα1).

Σχήµα 1: Κατανοµή των κατασκευών ανά δοµικό τύπο κτιρίου Ω.Σ στο στατιστικό δείγµα.

Η κατανοµή της βαθµονοµηµένης βλάβης για το στατιστικό δείγµα των 140 κτιρίων παρουσιάζεται
µέσω της καµπύλης σωρευτικής συνάρτησης της λογαριθµικής κατανοµής (CDF-Cumalative
Distribution Function) η οποία χρησιµοποιείται ευρέως προκειµένου να αποδώσει µοντέλα
σεισµικών βλαβών-τρωτότητας (Σχήµα 2). Οι παράµετροι της CDF είναι o αριθµητικός µέσος
(mean) ίσος 0.6 (ή 60%) και η τυπική απόκλιση (standard deviation) ίση µε 0.43.

Σχήµα 2: Καµπύλη σωρευτικής συνάρτησης της λογαριθµικής κατανοµής (CDF).

Από την επεξεργασία του δείγµατος προέκυψε το µέσο τεκµαρτό κόστος/m2 συναρτήσει του
αντισεισµικού κανονισµού (Σχήµα 3). Σύµφωνα µε αυτό το 71,43% (100 κατασκευές)
κατασκευάστηκαν την περίοδο 1959-1985 µε το µεγαλύτερο κόστος απωλειών 106,92€/m2, το
22,9% (32 κατασκευές) την περίοδο 1985-1995 µε απώλειες 87€/m2 και µόνο το 3,6% (5
κατασκευές) κατασκευάστηκαν πριν το 1959 µε οικονοµικές απώλειες 103,03€/m2

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου., 2006

8

Σχήµα 3: Κατανοµή των απωλειών συναρτήσει του Αντισεισµικού κανονισµού στο στατιστικό δείγµα.

και το 2,1% (3 κατασκευές) κατασκευάστηκαν µετά το 1995 µε κόστος 144,16€/m2 που όµως οι
καταγραφές αυτές είναι στατιστικά αναξιόπιστες.
Τα αποτελέσµατα βαθµονόµησης του µέσου βαθµού βλάβης και µέσου τεκµαρτού κόστους/m2
ανά δοµικό τύπο κτιρίου, σύµφωνα µε τις παρατηρηθείσες βλάβες, της προτεινόµενης κλίµακας
και των καταγεγραµµένων οικονοµικών απωλειών παρουσιάζονται στο Σχήµα 4. Η µέση βλάβη
για κάθε δοµικό τύπο προέκυψε ως µέτρια προς εκτεταµένη, πράγµα αναµενόµενο αφού τα υπό
επεξεργασία στοιχεία είχαν χαρακτηρισθεί ως κίτρινα από τον δευτεροβάθµο έλεγχο.
Παρατηρείται λοιπόν σύγκλιση της προτεινόµενης κλίµακας καταγραφής της βλάβης µε αυτή του
ΟΑΣΠ. Όσον αφορά το µέσο κόστος και όπου η αξιοπιστία του δείγµατος το επιτρέπει,
εµφανίζεται αυξηµένο και πάλι για τις κατασκευές προ του 1985. Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η
κατανοµή του µέσου τεκµαρτού κόστους/m2 συναρτήσει του µέσου βαθµού βλάβης για κάθε
επίπεδο επιτελεστικότητας ανά δοµικό τύπο.

α)

β)

Σχήµα 4: Κατανοµή του µέσου α) Βαθµού Βλάβης και β) Κόστους/m2 ανά δοµικό τύπο.
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Σχήµα 5: Κατανοµή του µέσου Βαθµού Βλάβης και τεκµαρτού Κόστους/τ.µ. ανά δοµικό τύπο.

Επιπλέον γίνεται προσπάθεια συσχέτισης της δοµικής βλάβης µε την οικονοµική απώλεια µέσω
εµπειρικών σχέσεων. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται προσέγγιση µέσω της καµπύλης ελαχίστων
τετραγώνων της πολυωνυµικής πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθµού καθώς και της εκθετικής
καµπύλης (Σχήµα 6). Στους Πίνακες 3 και 4 δίνονται οι σχέσεις συσχέτισης για κάθε δοµικό τύπο
και για το σύνολο του στατιστικού δείγµατος αντίστοιχα. Για την πρώτη περίπτωση λόγω του
ικανοποιητικού βαθµού συσχέτισης χρησιµοποιήθηκε µόνο η καµπύλη 2ου βαθµού.
Πίνακας 3. Σχέσεις συσχέτισης δοµικής-οικονοµικής βλάβης ανά δοµικό τύπο.

Μ.Ο.
Κόστος/τ.µ.

∆οµικός Τύπος

Πολυωνυµική Εξίσωση 2ου Βαθµού

ΩΣ1
ΩΣ2
ΩΣ4
ΩΣ5

y = -105,17x2 +211,75x + 5,1901
y = -118,58x2 +220,35x -4,6866
y = 14,932x2 +95,811x -0,3855
y = 0,8465x2 +120,49x + 0,9661

Συντελεστής
Συσχέτισης
R2 = 0,8225
R2 = 0,8928
R2 = 0,9836
R2 = 0,9364

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Προτείνεται µια εύκολα και ταχέως εφαρµόσιµη, προσεγγιστική αλλά ορθολογική κλίµακα
καταγραφής των βλαβών από σεισµό σε κατασκευές ωπλισµένου σκυροδέµατος, η οποία εκτός
από περιγραφικούς όρους, περιέχει µια βαθµονοµηµένη κατάταξη βλάβης µέσω ενός εµπειρικού
δείκτη που κυµαίνεται από 0-100%. Μέσω της κλίµακας αυτής προτείνεται η βαθµονόµηση της
βλάβης κατά τη διενέργεια του µετασεισµικού ελέγχου των σεισµόπληκτων κατασκευών.
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Σχήµα 6: Καµπύλες ελαχίστων τετραγώνων συσχέτισης δοµικής βλάβης µε οικονοµικές απώλειες.
Πίνακας 4. Σχέσεις συσχέτισης δοµικής-οικονοµικής βλάβης για το σύνολο του στατιστικού δείγµατος.
Συντελεστής
Τύπος καµπύλης
Εξίσωση
Συσχέτισης
1ου βαθµού
y = 126,97x + 7,4134
R2 = 0,1328
ου
2
2 βαθµού
y = -7,9605x +137,22x + 4,4533
R2 = 0,1328
Μ.Ο.
ου
3
2
Κόστος/τ.µ.
3 βαθµού
y = 579,47x – 1049,4x – 708,52x -86,976
R2 = 0,1391
1,776x
Εκθετική
y = 22,36e
R2 = 0,2246

Από την επεξεργασία των στοιχείων 140 κατασκευών µε βλάβες από τον σεισµό της Αθήνας (711-1999) προέκυψε η διακριτοποίηση των δοµικών τύπων των κτιρίων που εµφανίζονται στο
στατιστικό δείγµα. Βαθµονοµήθηκαν οι παρατηρηθείσες και καταγεγραµµένες στα έντυπα βλάβες
για κάθε κτίριο, µέσω της προτεινόµενης κλίµακας βλαβών και συσχετίστηκαν µε τα οικονοµικά
στοιχεία των κτιρίων. Αποδίδεται µέσω διαγραµµάτων η κατανοµή της βαθµονοµηµένης βλάβης
ανά δοµικό τύπο κτιρίου που έχει οριστεί και συσχετίζονται µε τα διαγράµµατα κατανοµής
τεκµαρτού κόστους/m2, το οποίο προέκυψε ως ο λόγος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της
άδειας επισκευής/ενίσχυσης µε την συνολική δοµηµένη επιφάνεια.
Από τη βαθµονόµηση της βλάβης προέκυψε πως το µέγιστο πλήθος του στατιστικού δείγµατος
έχει µέσο προς µεγάλο βαθµό βλάβης και εµφανίζει µέτριο προς εκτεταµένο αντίστοιχα επίπεδο
βλαβών. Το παραπάνω ήταν αναµενόµενο, εφόσον εξαρχής το δείγµα αφορούσε σε δευτεροβάθµιο
έλεγχο κατασκευών µε την ένδειξη «κίτρινα». Η επαλήθευση αυτή, αποτελεί µία ένδειξη
αξιοπιστίας της προτεινόµενης κλίµακας βλάβης, βάσει της οποίας έγινε η βαθµονόµηση.
Από τις πολυωνυµικές σχέσεις συσχέτισης που προσδιορίστηκαν για το σύνολο του δείγµατος η
καµπύλη 1ου και 2ου βαθµού παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό συσχέτισης και εµφανίζουν σηµαντικές
αποκλίσεις από τα σηµεία της διασποράς σε αρκετές περιοχές ενώ η καµπύλη 3ου βαθµού µετριάζει
σε µικρό βαθµό τις αποκλίσεις αυτές. Τέλος, η εκθετική καµπύλη εµφανίζει ελαφρώς καλύτερη
συσχέτιση από τις πολυωνυµικές. Στην περίπτωση διακριτοποίησης του δείγµατος σε δοµικούς
τύπους εµφανίζεται βελτιωµένος ο βαθµός συσχέτισης που αποδίδεται µέσω της καµπύλης 2ου
βαθµού. Εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις, οι πολλαπλοί παράγοντες που επηρεάζουν την
αποτίµηση των οικονοµικών απωλειών και η δυσκολία στην διαδικασία µετάβασης από τον δοµικό
σε οικονοµικό δείκτη βλάβης απεικονίζονται στην διασπορά που εµφανίζουν οι καµπύλες
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συσχέτισης. Στο εύρος της διασποράς που παρατηρείται συµβάλλουν, επίσης, το µεγάλο εύρος του
κόστους επισκευής των τοιχοπληρώσεων που δεν έχει κατ΄ ανάγκη αναλογική σχέση µε το βαθµό
βλάβης του κτιρίου, οι διαφορετικές τιµές κόστους των τεχνικών επισκευής/ενίσχυσης που
εφαρµόζονται κατά περίπτωση, οι παραδοχές που γίνονται κατά την διαδικασία υπολογισµού του
κόστους ακόµη και ο παράγοντας της υποκειµενικότητας των υπευθύνων που αναπόφευκτα
εµπεριέχεται κατά την διαδικασία εκτίµησης των βλαβών και του προϋπολογισµού επισκευών.
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