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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και η ενίσχυση
υφισταμένου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος στο κέντρο του Πειραιά, με σκοπό την αλλαγή
χρήσης του από εμπορικό κέντρο σε δικαστικό μέγαρο. Κατασκευασμένο το 1969, προοριζόταν
αρχικά για δημαρχιακό μέγαρο. Διαθέτει πέντε ορόφους με εμβαδόν κάτοψης ορόφου 2000
, δύο
υπόγεια και ένα garage. Λειτουργικά μέχρι και σήμερα είναι το garage το οποίο λειτουργεί ως χώρος
στάθμευσης, όπως προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό του, και το ισόγειο οπού στεγάζονται
εμπορικά καταστήματα . Οι υπόλοιποι όροφοι δεν αξιοποιούνται και παραμένουν ανεπίχριστοι. Το
επιβλητικό κτίριο βρίσκεται δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο, σε κεντρικό σημείο του Πειραιά και η
σημερινή του εικόνα δημιουργεί αισθητικά προβλήματα στον χώρο.

Σχ. 1 Κατά την ανέγερση (1969)

Σχ. 2 Σημερινή εικόνα της κατασκευής (2015)

Αρχικά, όσο αφορά την προσομοίωση του φορέα, ο μελετητής μηχανικός θα πρέπει να εντοπίσει
όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν
μεγαλύτερη προσέγγιση της πραγματικότητας. Απαραίτητη σε κάθε περίπτωση κρίνεται η αυτοψία
του υπό μελέτη κτιρίου, όχι μόνο για τον έλεγχο του βαθμού εφαρμογής της αρχικής μελέτης, αλλά
κυρίως για τον εντοπισμό τυχών βλαβών των δομικών στοιχείων. Οι ποιότητες των υλικών και τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κατασκευής (διαστάσεις φέροντων στοιχείων και οπλισμών αυτών)
προέκυψαν από τα τεύχη στατικών υπολογισμών καθώς και από τα εγκεκριμένα σχέδια. Όσο αφορά
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τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτής, παρατηρούνται έμμεσες στηρίξεις (δοκός επί δοκού), φυτευτά
υποστηλώματα, διατομές υποστυλωμάτων που μειώνονται καθ’ύψος, απουσία ικανοτικού σχεδιασμού
καθώς και ύπαρξη προεντεταμένων οριζοντίων στοιχείων. Η προσομοίωση του κτιρίου
πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα ETABS έκδοση 15.0.0. Οι δοκοί και τα υποστυλώματα
προσομοιάζονται με γραμμικά πλαισιακά στοιχεία έξι βαθμών ελευθερίας και τα τοιχώματα με
επιφανειακά-πεπερασμένα στοιχεία. Η προσομοίωση των πλακών πραγματοποιήθηκε επίσης με
επιφανειακά στοιχεία τόσο για τον ορισμό της διαφραγματικής λειτουργίας τους, όσο και για την
κατανομή των φορτίων στις δοκούς. Τέλος οι στηρίξεις της κατασκευής με το έδαφος θεωρήθηκαν
πακτώσεις.

Σχ. 3 Ποιότητες των υλικών

Σχ. 4 Προσομοίωμα ETABS

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική ελαστική ανάλυση της κατασκευής. Για την ανάλυση
αυτή, θεωρήθηκε στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων «Υψηλή» τόσο για την γεωμετρία του φορέα όσο
και για τις ποιότητες των υλικών. Η παραδοχή αυτή, διαμορφώνει ανάλογα τους συντελεστές
ασφαλείας υλικών και δράσεων για την ανάλυση. Σε φάση οριστικής μελέτης, για την εξασφάλιση
αυτής της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι, όπως αυτοί
αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του Κανονισμού Επεμβάσεων.
Σύμφωνα με τον ευρωκώδικα ΕΝ 1991-1-1, οι χώροι των δαπέδων και της στέγης στα κτίρια
υποδιαιρούνται σε κατηγορίες σύμφωνα με τη χρήση τους. Κατά το εθνικό προσάρτημα και εφόσον η
μελλοντική χρήση του κτιρίου είναι αυτή του δικαστικού μεγάρου, οι χώροι του μπορούν να
διακριθούν σε δύο κατηγορίες:
Β: χώροι γραφείων
C2: χώροι με σταθερά καθίσματα
Eπιλέγεται μία μέση τιμή του κινητού φορτίου
το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις
στάθμες οροφής, εκτός από αυτή του Ε’ ορόφου (στέγη).Για τη στέγη (οροφή Ε’ ορόφου) επιλέγεται
κατηγορία Ι, δηλαδή στέγη προσβάσιμη για χρήση και κατηγορία Α δηλαδή χώροι διαμονής. Σε αυτή
την περίπτωση το κατανεμμημένο φορτίο της στέγης λαμβάνει την τιμή
.
Σε αυτή τη φάση δεν γίνεται διάκριση των δομικών στοιχείων σε κύρια και δευτερεύοντα. Ο
συντελεστής συμπεριφοράς λαμβάνεται μοναδιαίος (q=1) δηλαδή η σεισμική δράση χωρίς
απομείωση. Οι σεισμικοί συνδυασμοί είναι :
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Για τον υπολογισμό των σεισμικών δράσεων:
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας: Ι
Kατηγορία σπουδαιότητας κατασκευής: ΙΙΙ (χώρος συνάθροισης κοινού)
Κατηγορία εδάφους: Β
Τέλος, οι δυσκαμψίες των δομικών μελών ορίσθηκαν ως αυτές των ελαστικών μεθόδων με βάση τον
Κανονισμό Επεμβάσεων.

Σχ. 5 Κάτοψη τυπικού ορόφου (ETABS)

Σχ. 6 Eπιλογή μεθόδου ανάλυσης για την
αποτίμηση

Οι συντελεστές ανεπάρκειας, υπολογίσθηκαν για τον πέμπτο και τέταρτο όροφο της κατασκευής.
Οι κρίσιμοι δείκτες ανεπάρκειας ανά όροφο προέκυψαν μεγαλύτεροι του 2.5. Επιπλέον ο λόγος του
μέσου δείκτη ανεπάρκειας του τέταρτου ορόφου προς αυτόν του πέμπτου υπερβαίνει το 150%,
συνεπώς το κτίριο κρίνεται ως μορφολογικά μη κανονικό. Όπως προαναφέρθηκε, οι συντελεστές
ανεπάρκειας των δομικών στοιχείων λαμβάνουν μεγάλες τιμές. Αυτό οδήγησε μεν στην επιλογή
ανελαστικής μεθόδου αποτίμησης (Σχ.6), κυρίως όμως φανέρωσε την αδυναμία της ελαστικής
ανάλυσης να προσομοιάσει με ακριβή τρόπο τη σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής, αφού από τα
εξαγόμενα αποτελέσματα (και σε σύγκριση με αυτά της ανελαστικής ανάλυσης που ακολουθεί),
παρατηρείται υποεκτίμηση της πραγματικής συμπεριφοράς του κτιρίου απέναντι στη σεισμική
απαίτηση.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς της κατασκευής μέσω
της ανελαστικής στατικής ανάλυσης (pushover). Δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τα δομικά
στοιχεία των υπογείων λόγω ύπαρξης περιμετρικών τοιχείων του υπογείου. Επίσης δεν
πραγματοποιήθηκε έλεγχος των προεντεταμένων δοκών, αφ’ενός διότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία
που να αφορούν τη χάραξη των τενόντων (αλλά και άλλων βασικών για τον υπολογισμό των αντοχών,
χαρακτηριστικών), αφ’ετέρου επειδή στον Κανονισμό επεμβάσεων δεν περιλαμβάνονται
συγκεκριμένες διατάξεις που να διέπουν τον έλεγχο υφισταμένων προεντεταμένων στοιχείων. Στην
πράξη, συνήθως ο έλεγχος των αντοχών των υφισταμένων προεντεταμένων δοκών πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα-2. Χρήσιμη είναι επίσης η επιβολή ομοιόρφα
κατανεμμημένου δοκιμαστικού φορτίου, συνήθως για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, με σκοπό
τον έλεγχο των βελών κάμψης των προεντεταμένων δοκών. Η εν λόγω επιβολή μπορεί να
πραγματοποιείται αν όχι στο σύνολο, σε ένα ποσοστό των προεντεταμένων στοιχείων και να γίνονται
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εύλογες παραδοχές για τα υπόλοιπα.Τέλος δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος της θεμελίωσης του
κτιρίου.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων για την εφαρμογή της μεθόδου, απαιτείται η πλήρωση
ορισμένων προϋπoθέσεων. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων να είναι
τουλάχιστον «Ικανοποιητική». Η Σ.Α.Δ που έχει επιλεγεί είναι «Υψηλή», συνεπώς το πρώτο αυτό
κριτήριο ικανοποιείται. Όσο αφορά την επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών, πραγματοποιείται
ιδιομορφική ανάλυση της καταστκευής. Η πρώτη, θεμελιώδης ιδιοπερίοδος, συγκεντρώνει μεγάλο
ποσοστό της συνολικής μάζας της κατασκευής (68%). Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι η επιρροή
των ανωτέρων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική. Άρα ικανοποιείται και το δεύτερο κριτήριο.
Από την εν λόγω ιδιομορφική ανάλυση λαμβάνεται η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος για σεισμό κατά Υ
, για σεισμό κατά Χ
και για τη στροφή
. Από τη
σύγκριση των ιδιοπεριόδων που αναφέρθηκαν, παρατηρούμε ότι για σεισμό κατά Υ η ιδιοπερίοδος
είναι μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει οτι κατ’ αυτήν τη διεύθυνση η κατασκευή μας είναι πιο «εύκαμπτη»
και συνεπώς αναμένεται να είναι η «κρίσιμη» κατά την αποτίμηση διεύθυνση. Τέλος λόγω τόσο
μικρού συνολικού ποσοστού μάζας συμμετοχής της ιδιομορφής, όσο και της μικρής απόστασης του
κέντρου μάζας από το κέντρο δυσκαμψίας (RZ <0.2), γίνεται κατανοητό οτι η επιρροή της στρέψης
στην κατασκευή δεν είναι σημαντική. Αυτό σαφώς προκύπτει και από το γεγονός ότι τα διαφράγματα
των ορόφων, λόγω των μεγάλων κενών χαρακτηρίζονται ως ευπαραμόρφωτα. Για τον ορισμό των
πλαστικών αρθρώσεων των δομικών μελών υπολογίστηκαν τα μεγέθη
,
,
, , , ,
σύμφωνα με τις ημιεμπειρικές σχέσεις του Κανονισμού Επεμβάσεων. Γενικά, η ανάλυση pushover,
είναι μία ευαίσθητη ανάλυση και οποιοδήποτε σφάλμα στην εκτίμηση των αντοχών των δομικών
στοιχείων, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Ειδικά για τα υποστυλώματα οι αξονικές
δυνάμεις βάσης και κεφαλής προέκυψαν από ανάλυση της κατασκευής για τα στατικά φορτία της, υπό
τον συνδυασμό G+0.6Q, δηλαδή για σταθερό επίπεδο αξονικής δύναμης του τυχηματικού
συνδυασμού. Αυτή η θεώρηση δεν εισάγει σημαντικό σφάλμα στους υπολογισμούς καθ’ότι, κατά την
ανακύκλιση της φόρτισης, η μέση τιμή των αξονικών δυνάμεων των υποστυλωμάτων έχουν μικρή
απόκλιση από την τιμή του τυχηματικού συνδυασμού. Ως απομένουσα αντοχή σε κάμψη ορίσθηκε το
25% της ροπής αστοχίας (και διαρροής) και ως τελική παραμόρφωση για την τιμή αυτή το διπλάσιο
της στροφής αστοχίας.

Σχ. 7 Καμπύλη αντίστασης άκρου δοκού που
αστοχεί σε κάμψη

Σχ. 8 Καμπύλη αντίστασης βάσης στύλου που
αστοχεί σε κάμψη για σεισμό κατά Υ

Για τον περιορισμό του πλήθους εισαγωγής των πλαστικών αρθρώσεων στο πρόγραμμα,
πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση των διατομών, τόσο για τους στύλους όσο και για τις δοκούς.
Για τους στύλους η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση τη θέση του υποστυλώματος στην κάτοψη (εάν
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πρόκειται για εξωτερικό ή εσωτερικό υποστύλωμα), τις διαστάσεις του υποστυλώματος (η
κατηγοριοποίηση πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε τα υποστυλώματα να μην έχουν διαφορά διαστάσεων
μεγαλύτερη των 5 cm), ενώ για τα φυτευτά υποστυλώματα ανά όροφο δημιουργήθηκαν ξεχωριστές
κατηγορίες. Έτσι δημιουργήθηκαν 13 κατηγορίες υποστυλωμάτων για το ισόγειο, 11 κατηγορίες για
τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο, 8 κατηγορίες για τον τέταρτο όροφο και 10 κατηγορίες για τον
πέμπτο. Τέλος παρατηρήθηκε ότι η διαφορά αξονικής δύναμης κεφαλής και βάσης δεν επηρέαζαν σε
μεγάλο βαθμό τις υπολογιζόμενες ροπές και στροφές. Δηλαδή λόγου χάριν η διαφορά στις ροπές
διαρροής κεφαλής και βάσης του ίδιου υποστυλώματος δεν ξεπερνούσαν τα 3~5 ΚΝm. Για τον λόγο
αυτό επιλέχθηκε να εισαχθεί ένα είδος πλαστικής άρθρωσης στη βάση και την κεφαλή με
χαρακτηριστικά, τις μέσες τιμές των αντοχών των δύο αυτών θέσεων.
Για τις δοκούς η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση το στατικό ύψος της εκάστοτε διατομής. Η
κατηγοριοποίηση επιλέχθηκε να γίνει με αυτό το κριτήριο επειδή στο μεγαλύτερο μέρος των
διατομών το συνολικό εμβαδόν του οπλισμού είναι αρκετά μικρό και συνεπώς η καμπτική αντοχή
τους εξαρτάται περισσότερο από το στατικό τους ύψος και λιγότερο από τον οπλισμό της διατομής
τους. Επιλέχθηκε σε κάθε κατηγορία η διαφορά του στατικού ύψους να μην ξεπερνάει τα 5 cm.
Για κάθε κατηγορία, υπολογίσθηκαν οι ροπές, στροφές διαρροής και αστοχίας ως μέσος όρος των
μελών που την απαρτίζουν.
Η μέθοδος προσομοίωσης της ανελαστικής συμπεριφοράς τοιχωμάτων, που ακολουθεί το
πρόγραμμα ETABS, είναι η wall fiber hinge (μέθοδος πολυστρωματικού μοντέλου). Σύμφωνα με
αυτόν τον τρόπο προσομοίωσης, δίνεται η δυνατότητα στο εκάστοτε τοίχωμα, δημιουργίας πλαστικής
άρθρωσης στον ισχυρό άξονα του τοιχείου, έναντι ροπής κάμψης. Το τοίχωμα χωρίζεται σε ίνες οι
οποίες έχουν τις ιδιότητες του σκυροδέματος ή του οπλισμού κάμψης του τοιχείου, ανάλογα με το
«βάθος» της θέσης της εκάστοστε ίνας στο εσωτερικό του τοιχείου. Με την εφαρμογή αυξανόμενης
οριζόντιας δύναμης στην κορυφή του τοιχώματος, αναπτύσσονται ορθές τάσεις στις ίνες. Μόλις το
υλικό της ίνας φτάσει το όριο διαρροής του, η ίνα πλαστικοποιείται και η ανάλυση συνεχίζεται, με
μειωμένη όμως τη δυσκαμψία του τοιχώματος. Γίνεται έλεγχος ορθών τάσεων για την επόμενη ίνα και
εάν και αυτή διαρρέει επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διαδικασία.

Σχ. 9 Παράδειγμα εισαγωγής πλαστικής
άρθρωσης δομικού στοιχείου στο πρόγραμμα
ETABS

Σχ. 10 Προσομοίωση ανελαστικής
συμπεριφοράς τοιχώματος με τη μέθοδο wall
fiber hinge

Για τον εντοπισμό της δυσμενέστερης φόρτισης πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις τόσο ομοιόμορφης
όσο και ιδιομορφικής κατανομής φορτίου. Δυσμενέστερος κρίνεται ο συνδυασμός για τον οποίο η
κατασκευή αναπτύσσει τη μικρότερη τέμνουσα βάσης διαρροής και τη μεγαλύτερη παραμόρφωση
διαρροής. Δυσμενέστερος προέκυψε ο ΕΥ+0.3ΕΧ για ομοιόμορφη κατανομή φορτίου, δηλαδή με
κυρίαρχο τον σεισμό κατά την Υ διεύθυνση.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σχ. 10 Η κατασκευή τη στιγμή της
κατάρρευσης

Σχ. 11 Η κατασκευή τη στιγμή της κατάρρευσης

Από την καμπύλη ικανότητας της κατασκευής, εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυτό καταρρέει για
μικρή τέμνουσα βάσης και μικρή μετατόπιση κόμβου ελέγχου. Επιπρόσθετα, αναπτύσσει πολύ μικρή
πλαστιμότητα, συμπεριφέρεται δηλαδή σχεδόν ελαστικά μέχρι τη στιγμή της κατάρρευσης, όπου και
η ανάλυση σταματάει εφ’όσον θεωρείται πως η κατασκευή δεν μπορεί πλέον να φέρει τα κατακόρυφα
φορτία της. Τέλος, εξάγουμε τα αποτελέσματα με την παραδοχή ισοδύναμου μονοβαθμίου
συστήματος. Παρατηρούμε ότι, το φάσμα ικανότητας της κατασκευής σε όρους επιτάχυνσης εδάφους
–μετατόπισης (Se-Sd), απέχει πολύ από το στόχο. Απαραίτητη κρίνεται η ενίσχυση του κτιρίου.
Λόγω του μεγέθους ανεπάρκειάς της, επιλέχθηκε ενίχυσή της σε καθολικό επίπεδο. Μάλιστα, όπως
προκύπτει από τα εξαγόμενα αποτελέσματα, η κατασκευή αδυνατεί να συμπεριφερθεί πλαστικά. Αυτό
συμβαίνει διότι, ο οπλισμός διάτμησης της κατασκευής είναι περιορισμένος και συνεπώς σημειώνεται
κατά κύριο λόγο ψαθυρή αστοχία των δομικών μελών. Επίσης, μετά την υπέρβαση αντοχής κάποιου
στοιχείου, η δυνατότητα ανακατανομής των τάσεων είναι περιορισμένη, λόγω της σε μεγάλο βαθμό,
ύπαρξης έμμεσων στηρίξεων και την μη εξασφάλιση πλαισιακής λειτουργίας.

Σχ. 12 Καμπύλη ικανότητας της κατασκευής
για τη δυσμενέστερη φόρτιση

Σχ. 13 Καμπύλη ικανότητας ισοδύναμου
μονοβαθμίου συστήματος (ADRS)

Η ενίσχυση της κατασκευής, πραγματοποιήθηκε με χρήση χιαστί μεταλλικών συνδέσμων
δυσκαμψίας και συνυπολογισμό των μελλοντικών τοιχοπληρώσεων στην ανάληψη της σεισμικής
τέμνουσας. Το σενάριο ενίσχυσης που ακολουθεί είναι προϊόν διερεύνησης του οικονομικά βέλτιστου
σεναρίου.
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Όσο αφορά τις τοιχοπληρώσεις, για τους εξωτερικούς τοίχους επιλέχθηκε μπατική τοιχοποιία
πάχους 19cm και για τους εσωτερικούς δρομική τοιχοποιία πάχους 9 cm. Για την κατασκευή τόσο των
εσωτερικών όσο και των εξωτερικών τοίχων χρησιμοποιείται οπτοπλινθοδομή, και συγεκριμένα
δωδεκάοπα τούβλα αργίλου, διαστάσεων 9x12x19 με οριζόντιες οπές. Σχετικά με τα μηχανικά
χαρακτηριστικά του υλικού της τοιχοπλήρωσης, επιλέχθηκε μέτρο ελαστικότητας 2200 MPa και
αντοχή σε θλίψη 3 MPa, τιμές που εξάγονται από σχετική με τοιχοπληρώσεις από οπτοπλινθοδομή
βιβλιογραφία. Κατά την ανάλυση έχει πραγματοποιηθεί η παραδοχή της μη αστοχίας των
τοιχοπληρώσεων. Oι θέσεις τις εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας προέκυψαν από την ανά
όροφο χωροθέτηση της κατασκευής με βάση τη μελλοντική της χρήση. Εσωτερικοί ή εξωτερικοί
τοίχοι με μεγάλα ανοίγματα αγνοήθηκαν κατά την προσομοίωση, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε
βελτιστοποίηση των θέσεων των εσωτερικών τοίχων (όπου αυτό ήταν εφικτό), ώστε αυτοί να
περιβάλλονται τουλάχιστον στις τρεις πλευρές τους από στοιχεία του φέροντος οργανισμού και
συνεπώς να επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην ανάληψη της σεισμικής δύναμης σύμφωνα με τον
Κανονισμό Επεμβάσεων. Κατά την εν λόγω βελτιστοποίηση, έγινε προσπάθεια αποφυγής αλλάγης
του εμβαδού του χώρου που ορίζεται από την εσωτερική τοιχοποιία.
Η διαστασιολόγηση της δικτύωσης πραγματοποιήθηκε σε όρους δυνάμεων, λαμβάνοντας υπ’όψιν
τα αποτελέσματα ελαστικής ανάλυσης για ελαστικό φάσμα σχεδιασμού διαιρεμένο με ενιαίο δείκτη
συμπεριφοράς q για το ενισχυμένο δόμημα. Δεν πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός και έλεγχος των
συνδέσεων. Μετά την ενίσχυση με χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας, ο καθολικός δείκτης
συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον κανονισμό επεμβάσεων και για στάθμη επιτελεστικότητας
«Σημαντικές βλάβες» λαμβάνεται q=3.5. Συντηρητικά και για τους σκοπούς της παρούσας
διπλωματικής εργασίας ο δείκτης συμπεριφοράς επιλέχθηκε q=2.8=(4/5)3.5 σύμφωνα με το κεφάλαιο
4 του Κανονισμού Επεμβάσεων και συνάμα αυξάνεται ο συντελεστής ασφαλείας
λαμβάνοντας
την τιμή 1.10. Πραγματοποιείται ελαστική ανάλυση με τις ίδιες παραδοχές με την προκαταρκτική
ελαστική ανάλυση, με διαφορετική τιμή q και
, όπως αυτές ορίστηκαν παραπάνω. Η ποιότητα
χάλυβα της διατομής είναι S355. Mετά από δοκιμές επιλέχθηκε κοίλη κυκλική διατομή διαστάσεων
διαμέτρου 355.6 mm και πάχους 20 mm, διαστάσεις που αποφασίστηκαν σύμφωνα με τους πίνακες
των τυπικών διατομών. Κοίλη διατομή επιλέχθηκε για εξασφάλιση επαρκούς αντοχής σε λυγισμό. Σε
φάση οριστικής μελέτης θα πρέπει να διερευνηθεί η βελτιστοποίηση της διατομής των μεταλλικών
χιαστί συνδέσμων δυσκαμψίας. Για την απομείωση του μήκους λυγισμού του μεταλλικού συνδέσμου,
αποφασίστηκε η δημιουργία κόμβων στα σημεία σύνδεσης των συνδέσμων. Η θέση των χιαστί
συνδέσμων επιλέγεται να είναι τέτοια ώστε να διατηρείται η ομοιόμορφη κατανομή της δυσκαμψίας
σε κάτοψη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται αύξηση του μοχλοβραχίονα μεταξύ κέντρου μάζας και
κέντρου δυσκαμψίας του κτιρίου και δεν αυξάνεται η στρέψη για τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία.

Σχ. 13 Εισαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών
τοιχοπληρώσεων στο προσομοίωμα

Σχ. 14 Σκαρίφημα μεταλλικού συνδέσμου
δυσκαμψίας τύπου Χ
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Σχ. 15 Προσομοίωμα μετά την εισαγωγή των
συνδέσμων και των τοιχοπληρώσεων

Σχ. 16 Προσομοίωμα μετά την εισαγωγή των
συνδέσμων και των τοιχοπληρώσεων

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εκ νέου ανάλυση pushover. Σκοπός της ενίσχυσης, είναι το κτίριο
για τον σεισμό σχεδιασμού, να «ανταποκρίνεται» σε απαίτηση στάθμης επιτελεστικότητας Β1. Σε
αυτή τη στάθμη επιτελεστικότητας, ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει υποστεί σημαντικές και
εκτεταμένες αλλά επισκευάσιμες βλάβες, ενώ τα δομικά στοιχεία διαθέτουν εναπομένουσα αντοχή
και δυσκαμψία και είναι σε θέση να παραλάβουν τα προβλεπόμενα κατακόρυφα φορτία. Οι μόνιμες
σχετικές μετακινήσεις ορόφων είναι μετρίου μεγέθους. Ο φέρων οργανισμός μπορεί να αντέξει
μετασεισμούς μέτριας έντασης. Σε αυτή τη στάθμη επιτελεστικότητας δίνεται πιθανότητα υπέρβασης
της σεισμικής δράσης 10% σε 50 έτη. Αυτή η πιθανότητα αντιστοιχεί σε μέση περίοδο επαναφοράς
περίπου 475 έτη.
Σύμφωνα με τον κανονισμό επεμβάσεων, η στάθμη επιτελεστικότητας «Οιονεί κατάρρευση»
ορίζεται για την μετατόπιση που αντιστοιχεί στην πρώτη υπέρβαση της εν λόγω στάθμης για κάποιο
από τα δομικά στοιχεία της κατασκευής. Η στάθμη «Σημαντικές βλάβες» ορίζεται στο 75% της
προηγούμενης μετατόπισης και η στάθμη «Περιορισμένες βλάβες» στα 0 χιλιοστά.
Από τα αποτελέσματα της στατικής ανελαστικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η πρώτη υπέρβαση
οριακής αντοχής σε δομικό στοιχείο πραγματοποιείται για μετακίνηση του κόμβου ελέγχου της
τάξεως των 34.9 χιλιοστών. Συνεπώς οι στάθμες επιτελεστικότητας ορίζονται ως εξής με βάση τη
μετακίνηση του κόμβου ελέγχου:
Στάθμη επιτελεστικότητας «Οιoνεί κατάρρευση»: 34.9 mm
Στάθμη επιτελεστικότητας «Σημαντικές βλάβες»:26.175 mm
Στάθμη επιτελεστικότητας «Περιορισμένες βλάβες»:0 mm
Το σημείο επιτελεστικότητας (performance point) βρίσκεται μεταξύ των σημείων
επιτελεστικότητας «Σημαντικές βλάβες» και «Περιορισμένες βλάβες» συνεπώς εξάγεται το
συμπέρασμα ότι η κατασκευή δε χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης.
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Σχ. 17 Καμπύλη ικανότητας ισοδύναμου
μονοβαθμίου συστήματος μετά την ενίσχυση

Σχ. 18 Η κατασκευή τη στιγμή της κατάρρευσης

Τέλος, όπως έχει προαναφερθεί, η προσομοίωση της ανελαστικής συμπεριφοράς των τοιχωμάτων
με τη μέθοδο wall fiber hinge, αφορά την αντοχή σε κάμψη του στοιχείου. Δεν πραγματοποιείται
έλεγχος σε διάτμηση καθ’ότι το λογισμικό θεωρεί πως όσο αφορά την εν λόγω καταπόνηση το
στοιχείο αναπτύσσει αντοχές που επαρκούν. Η αντοχή σε τέμνουσα υπολογίζεται, σύμφωνα με την
ημιεμπειρική σχέση του Κανονισμού Επεμβάσεων. Ο έλεγχος των τοιχείων πραγματοποιέιται για
τέμνουσα βάσης του σημείου επιτελεστικότητας, δηλαδή για V=92269 KN. Στην περίπτωση
σύνθετων τοιχωμάτων, ο έλεγχος σε διάτμηση πραγματοποιείται ανά σκέλος για τέμνουσα που δρα
εντός του επιπέδου του κάθε σκέλους. Από τα εξαγόμενα αποτελέσματα, η μέγιστη τιμή τέμνουσας
εμφανίζεται σε τοίχωμα του ισογείου, διαστάσεων 1350Χ270 mm και οπλισμού 2#Φ8/160. Η δρώσα
τέμνουσα ισοδυναμεί με 4701.97 ΚΝ, ενώ η αντοχή σε διάτμηση υπολογισμένη κατά τα γνωστά με
7690.18 ΚΝ. Ομοίως οι υπολογισμοί επαναλαμβάνονται για όλα τα τοιχεία της κατασκευής και
εξάγεται το συμπέρασμα επαρκούς αντοχής τους έναντι διάτμησης, συνεπώς δεν απαιτείται ενίσχυσή
τους για αυτού του είδους την καταπόνηση.
Ολοκληρώνοντας, υπολογίζεται το κόστος των υλικών, της μεταφοράς τους και της εργασίας,
σύμφωνα με τις παρούσες τιμές της αγοράς και τη στάθμη του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α).
Οι τιμές ανά μονάδα μέτρησης έχουν ληφθεί από τα σχετικά άρθρα των ελληνικών τεχνικών
προδιαγραφών (ΕΤΕΠ-2015) θεωρώντας ότι το συνολικό κόστος αποπεράτωσης της κατασκευής θα
υπερβεί τα 2.000.000 €. Το υπολογισθέν κόστος αφορά την καθαίρεση των υφιστάμενων τοίχων, την
κατασκευή νέων (με σενάζ), τα επιχρίσματα των νέων τοιχοπληρώσεων και το κόστος των χιαστί
συνδέσμων. Η προμέτρηση των υλικών πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ETABS με τιμές
σε όρους βάρους, οι οποίες με τους κατάλληλους υπολογισμούς ανάγονται στις απαιτούμενες, για την
εκάστοτε δραστηριότητα, μονάδες μέτρησης. Το τελικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
ανέρχεται στα 1.075.311,82 €.
Η περαιτέρω μελέτη αποτίμησης και ενίσχυσης του κτιρίου, προτείνεται να περιλαμβάνει τον
σχεδιασμό των συνδέσεων των χιαστί μεταλλικών, τον έλεγχο των κόμβων σύνδεσής τους και τέλος
τον έλεγχο των τοιχοπληρώσεων. Η ενδεχόμενη ανεπάρκεια πάντως των προαναφερθέντων στοιχείων,
δύναται να καλυφθεί με τοπικές ενισχύσεις (για τους κόμβους) και εισαγωγή οπλισμού στην
τοιχοπλήρωση. Σημαντική κρίνεται επίσης η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των προεντεταμένων
δοκών.
Συμπερασματικά, η κατασκευή στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα δεν επαρκεί για χρήση της
ως δικαστικό μέγαρο. Με το προτινόμενο σενάριο ενίσχυσης, μπορεί να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις
απαιτήσεις των σύγχρονων κανονισμών και να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Δικαστικού
Μεγάρου Πειραιά.
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Σχ. 19 Προσομοίωση της τελικής μορφής της
κατασκευής στο Google sketch up
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