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Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για την επαναφορά των
κτηρίων χωρίς δοκούς εις το κατασκευαστικό γίγνεσθαι, επειδή είναι γνωστό ότι για πολλές δεκαετίες
τα συστήματα χωρίς δοκούς επιστεύετο ότι ήταν επικίνδυνα σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας. Με
στόχο την άρση αυτής της παρεξηγήσεως (και επειδή οι εν λόγω κατασκευές διαθέτουν πλείστα όσα
πλεονεκτήματα), αντιμετωπίσθηκε μία ακραία περίπτωση για τα κατασκευαστικά δεδομένα κτηρίου,
με κάτοψη 40 x 40 m2, κεντρικό πυρήνα τοιχωμάτων, μεγάλα εσωτερικά ανοίγματα, χωρίς εσωτερικά
υποστυλώματα και προβόλους πλακών 4 m, που περιλαμβάνουν μάλιστα και γωνιακούς
διασταυρωμένους.
Είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο χρονοβόρα τμήματα της κατασκευαστικής διαδικασίας αποτελεί η
αψίδωση και το σιδέρωμα των δοκών των πλαισίων του συστήματος. Οι δοκοί μέχρι σήμερα
θεωρούνται απαραίτητες καθόσον με την παρουσία τους εξυπηρετούνται τα κριτήρια συμμόρφωσης
που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Με την ασφάλεια καθόσον εξαλείφουν τον
κίνδυνο της διατρήσεως των πλακών, ενώ προσφέρουν βελτιωμένη κατανομή των σεισμικών
καταπονήσεων εις τους στύλους και τα τοιχώματα καθώς και περιορισμό των σεισμικών
μετακινήσεων από τις οποίες εξαρτώνται αφενός μεν το μέγεθος των ροπών δευτέρας τάξεως (P-Δ
effect) και αφετέρου οι βλάβες στον οργανισμό πληρώσεως (drift ορόφων). Από την άλλη μεριά η
δυσμενής επιρροή της απουσίας δοκών στη λειτουργικότητα σχετίζεται με τα αυξημένα βέλη
παραμορφώσεων των πλακών, γεγονός που οδηγεί στην απαίτηση μεγάλων παχών πλακών, και
συνεπώς επιδείνωση του κριτηρίου της οικονομίας.
Εκτός των δύο βασικών κριτηρίων συμμόρφωσης που προαναφέρθηκαν υπάρχουν και τα κριτήρια
οικονομίας, αισθητικής, ανθεκτικότητας και κατασκευασιμότητας. Εάν εξαιρεθεί το ουδέτερο
κριτήριο της ανθεκτικότητας, τα άλλα τρία συνηγορούν μάλλον υπέρ της λύσεως χωρίς δοκούς,
καθόσον απουσιάζουν από το Φέροντα Οργανισμό οι αντιαισθητικές "κρεμάσεις" των δοκών, οι
οποίες εκτός του ότι απαιτούν δαπανηρές ψευδοροφές για την απόκρυψή τους δημιουργούν
περαιτέρω προβλήματα εγκαταστάσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού και στερούν τη δυνατότητα
ευελιξίας στη διαμόρφωση των επιμέρους χώρων, αφού οι θέσεις των διαχωριστικών τοίχων πρέπει
να συμπίπτουν με τις γραμμές των δοκών. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι χάρη στην εξάλειψη των
ψευδοροφών για τον ίδιο ωφέλιμο χώρο είναι δυνατόν στους 6 ορόφους να κερδηθεί το ύψος ενός επί
πλέον ορόφου.
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Το άλλο σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο διαθέτουν τα συστήματα χωρίς δοκούς είναι η ευχέρεια της
κατασκευής (κατασκευασιμότητα) και η δραστική μείωση του απαιτούμενου χρόνου κατασκευής με
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εργατοωρών και τη δυνατότητα συναγωνισμού με το χάλυβα όταν οι
απαιτήσεις ταχείας ανέγερσης είναι αναγκαίες. Με κατάλληλη αξιοποίηση των μέσων που παρέχονται
σήμερα είναι δυνατόν ο χρόνος αποπεράτωσης μίας πλάκας να μειωθεί από τις 10 στις 4 ημέρες
(Papadopoulos et al. 2015).
Όπως συμβαίνει πάντοτε, η απόκτηση κάθε πλεονεκτήματος συνοδεύεται κατά κανόνα από την
ανάγκη αντιμετωπίσεως των συμφύτων με το πλεονέκτημα μειονεκτημάτων. Στην προκειμένη
περίπτωση τα αναφυόμενα μειονεκτήματα σχετίζονται με τη φοβία που δικαιολογημένα ή
αδικαιολόγητα δημιουργεί ο σεισμός έναντι του κινδύνου διατρήσεως των πλακών καθώς και όπως
προαναφέρθηκε και με τις μεγάλες σεισμικές μετακινήσεις που τροφοδοτούν τα φαινόμενα δευτέρας
τάξεως, ιδίως στα πολυώροφα κτήρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι η φοβία για τα συστήματα χωρίς
δοκούς προήλθε από τα αποτελέσματα των σεισμών που έπληξαν την κεντρική Αμερική και την
Αλάσκα γύρω στο 1960, εξαιτίας της οποίας οι κατασκευές αυτές ετέθησαν κατά το κοινώς λεγόμενον
σε "καραντίνα". Έκτοτε όμως η αντισεισμική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ενισχύονται
διαρκώς καθώς, ως γνωστόν, η Γνώση διπλασιάζεται κάθε δύο έτη, έχει ως αποτέλεσμα τον
εκσυγχρονισμό των Κανονισμών, έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στους τομείς της ασφάλειας
έναντι διατρήσεως καθώς και στα διαθέσιμα μέσα περιορισμού των σεισμικών μετακινήσεων, εις την
αντιμετώπιση των οποίων δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.
Ως κύριες παράμετροι του προβλήματος αναφέρονται:
(i)
Το μέγεθος των ανοιγμάτων των πλακών
(ii) H παρουσία και το άνοιγμα των προβόλων
(iii) Η παρουσία τοιχωμάτων
(iv) Η δυνατότητα τοποθέτησης περιμετρικού στηθαίου
(v) Οι διαστάσεις των επι μέρους φατνωμάτων και η γεωμετρία της κάτοψης.
(vi) Η παρουσία του υπογείου
(vii) Η διαχείριση της γενικής κοιτόστρωσης
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση των μεγάλων ανοιγμάτων στις πλάκες η προένταση αποτελεί την
απαραίτητη προσφυγή καθώς είναι γνωστό ότι η παρουσία της μειώνει δραστικά τον κίνδυνο
διατρήσεως, περιορίζει τα κατακόρυφα βέλη των πλακών και ως εκ τούτου δίνει τη δυνατότητα
απομείωσης του πάχους αυτών και τον, ως εκ τούτου, περιορισμό του ιδίου βάρους των, με εφεδρεία,
πάντοτε, την προσφυγή στα διάκενα στις πλάκες.
Εκτός των τοιχωμάτων τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την αύξηση της δυσκαμψίας είτε
ως μεμονωμένα είτε ως πυρήνες, είναι δυνατόν προς περιορισμό των σεισμικών μετακινήσεων να
αξιοποιηθούν και οι δοκοί συζεύξεως τοιχωμάτων και η αναζήτηση καταλλήλων τρόπων οπλίσεως
που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους στη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού, γεγονός που αποτελεί
ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα.
Όσον αφορά την αντιμετώπιση των δύσκολων προβλημάτων θεμελίωσης, αναφέρεται, ότι η παρουσία
ενός ή περισσοτέρων υπογείων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι το
κόστος ενός υπογείου αποσβένεται χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργούν ως υψίκορμες
δοκοί τα περιμετρικά τοιχώματα του υπογείου. Επίσης, η προένταση είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί
ώστε να ενεργοποιηθούν στις περιπτώσεις των μεγάλων ανοιγμάτων και οι κεντρικές περιοχές του
εδάφους της κάτοψης επι της οποίας εδράζεται η γενική κοιτόστρωση που είναι σχετικώς
απομεμακρυσμένες από τις θέσεις των στύλων και με αυτόν τον τρόπο να ενεργοποιηθούν και
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περιοχές της πλάκας θεμελίωσης που χωρίς την προένταση θα έμεναν ανενεργές και, ως εκ τούτου, να
επιτευχθούν πολύ μικρότερα πάχη πλακών γενικής κοιτόστρωσης. Πέραν τούτου είναι διαθέσιμο και
το πλεονέκτημα επιλογής μη σταθερού πα΄χους πλάκας γενικής κοιτόστρωσης.
Προέκυψαν από την Εργασία πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικώς με τις
εξετασθείσες παραμέτρους και γενικώς πιστεύεται ότι η Εργασία συμβάλλει στην αποβολή της
αδικαιολόγητης φοβίας που εμπνέουν μέχρι σήμερα οι κατασκευές χωρίς δοκούς στις σεισμογενείς
περιοχές.
Περιγραφή της κατασκευής
Μελετήθηκε στην παρούσα η δυνατότητα κατασκευής ενός δεκαπενταώροφου συστήματος χωρίς
δοκούς, υπό συνθήκες υψηλής σεισμικότητας. Η κατασκευή αποτελείται από υπόγειο ύψους 3.0 m,
ισόγειο ύψους 4.5 m, και 15 ορόφους με ύψος 3.2 m έκαστος. Οι διαστάσεις της κάτοψης είναι
40.0x40.0 m2, συμπεριλαμβανομένων και των εξωστών. Βασικά χαρακτηριστικά του κτηρίου είναι η
παρουσία ισχυρού πυρήνα στο κέντρο της κατόψεως, τα περιμετρικά (2 συζευγμένα) τοιχώματα σε
κάθε μία από τις πλευρές του κτηρίου, και η παρουσία περιμετρικού προβόλου μήκους 4.0 m. Τα
ανοίγματα της πλάκας είναι της τάξεως των 12.0 m, και η πλάκα έχει πάχος 0.40 m, η διατομή της
οποίας είναι συμπαγής. Λόγω του μεγάλου μήκους των ανοιγμάτων (12.0 m) και του μεγάλου μήκους
του προβόλου (4.0 m) εκρίθη αναγκαία η επιλογή στη λύση της προέντασης στις πλάκες της
ανωδομής. Σε κάθε γωνία της τετραγωνικής κατόψεως τοποθετήθηκε από ένα υποστύλωμα διαμέτρου
στο ισόγειο 1.1 m.
Για τη σύνδεση των τοιχωμάτων χρησιμοποιήθηκαν δοκοί συζεύξεως προς τον περιορισμό αφενός
των σεισμικών καταπονήσεων και αφετέρου των σεισμικών μετακινήσεων. Ακόμη, τοποθετήθηκε
περιμετρικό στηθαίο (ανεστραμμένο) διαστάσεων 0.40x1.00 m, για τον ίδιο λόγο. Στις γωνιακές
περιοχές του περιμετρικού προβόλου τοποθετήθηκαν δοκοί, ως προέκταση των περιμετρικών
στηθαίων, διαστάσεων 0.40x0.75 m, με τη διαφορά ότι ενώ τα στηθαία είναι ανεστραμμένα οι εν
λόγω δοκοί είναι ορθές, ώστε να μην διακόπτεται η πρόσβαση σε αυτή την περιοχή. Το περιμετρικό
στηθαίο αντίθετα δεν επηρεάζει την πρόσβαση στους προβόλους, καθώς οι θύρες εξόδου ευρίσκονται
ανάμεσα από τα συζευγμένα τοιχώματα της περιμέτρου του κτηρίου.
Αναφορικώς με τη θεμελίωση, εξετάστηκε η λύση προεντεταμένης πλάκας γενικής κοιτόστρωσης
πάχους 1.0 m. Η κατηγορία σκυροδέματος για την κατασκευή είναι C30/37.
Συνολικά διερευνήθηκαν οι παρακάτω παραλλαγές του κτηρίου:
• Κτήριο με δοκούς συζεύξεως των τοιχωμάτων του πυρήνα. Η προσομοίωση έγινε με στοιχεία
ελατηρίου. Οι δοκοί συζεύξεως είχαν δισδιαγώνιο οπλισμό. Στο ισόγειο οι δοκοί αυτές διέθεταν
ρομβοειδή οπλισμό και ήταν διαιρεμένες σε δύο ίδια τμήματα χωριζόμενα με οριζόντιο αρμό.
Μελετήθηκαν οι συνέπειες της απουσίας των περιμετρικών τοιχωμάτων και του στηθαίου.
• Κτήριο στο οποίο απουσιάζουν οι δοκοί συζεύξεως των τοιχωμάτων, εκπροσωπούσα το
ενδεχόμενο της καταστροφής αυτών κατά τον σεισμό.
• Κτήριο με δοκούς συζεύξεως των τοιχωμάτων του πυρήνα. Η προσομοίωση έγινε με στοιχεία
ελατηρίου. Το κτήριο διαθέτει επίσης περιμετρικές ανεστραμμένες δοκούς (περιμετρικό στηθαίο)
σε κάθε όροφο. Στην περίπτωση αυτή το κτήριο διαθέτει την αρτιότερη σεισμική θωράκιση.
Η προσομοίωση της ανωδομής έγινε στο λογισμικό SAP 2000 (CSI, 2008). Αναφορικώς με τις
σεισμικές δράσεις, διερευνήθηκε και η επιρροή της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού, μέσω
εισαγωγής φάσματος κατακόρυφης συνιστώσας, όπως προβλέπεται στον Ευρωκώδικα 8 (CEN, 2004).
Επιπλέον, η εφαρμογή της προέντασης, που ήταν απαραίτητη λόγω του μεγάλου μήκους τόσο των
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ανοιγμάτων, όσο και των προβόλων, προσομοιώθηκε με στοιχεία τενόντων που διαθέτει το
χρησιμοποιούμενο λογισμικό.

Σχ. 1, Κάτοψη τυπικού ορόφου
Ως προς τα χαρακτηριστικά των τενόντων, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία τενόντων του εμπορίου, που
εφαρμόζονται αποκλειστικά σε οικοδομικά έργα. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των τενόντων είναι
ότι έχουν μικρό πάχος ορθογωνικού σωλήνα περιβολής, με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνει καλύτερη
εκμετάλλευση του δημιουργούμενου βέλους κάμψης. Με τη χρησιμοποίηση συμβατικών σωλήνων
κυκλικής διατομής, σε συνδυασμό με το μικρό πάχος των πλακών, χάνεται η δυνατότητα
εκμετάλλευσης του βέλους της παραβολής.
Για τον καθορισμό της γεωμετρίας των τενόντων, ακολουθείται η βασική αρχή του Προεντεταμένου
Σκυροδέματος, κατά την οποία η γεωμετρία της καλωδίωσης θα πρέπει να ακολουθεί τη γεωμετρία
του διαγράμματος ροπών. Έτσι, η γεωμετρία τόσο των τενόντων της πλάκας της ανωδομής, όσο και
των τενόντων της θεμελίωσης ακολουθεί αυτή την αρχή. Για τους τένοντες της ανωδομής
ακολουθείται γεωμετρία καμπύλης 2ου βαθμού στα ανοίγματα, με κυκλικές συναρμογές στις θέσεις
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των στηρίξεων. Στην θεμελίωση, η καλωδίωση στα ανοίγματα είναι καμπύλη 4ου βαθμού, με κυκλικές
συναρμογές στις στηρίξεις. Η μορφή καμπύλης 4ου βαθμού στη γεωμετρία των τενόντων της
θεμελίωσης προκύπτει από τη θεώρηση, ότι η εκ του εδάφους φόρτιση είναι μορφής 2ου βαθμού, με τη
μικρότερη ένταση να εμφανίζεται στο κέντρο του ανοίγματος. Οι επικαλύψεις των τενόντων
ακολουθούν τις διατάξεις που προβλέπονται στον Ευρωκώδικα 2 (CEN, 2004) §4.4.1. Ιδιαίτερη
μέριμνα κατά τον καθορισμό της γεωμετρίας δίνεται στην αποφυγή της διασταύρωσης των τενόντων,
καθώς τένοντες τοποθετούνται σε όλη την επιφάνεια της κάτοψης, και στις δύο κύριες διευθύνσεις
του κτηρίου. Στις ζώνες των ανοιγμάτων οι τένοντες είναι πιο αραιά διατεταγμένοι, ενώ στις ζώνες
των στηρίξεων είναι πιο πυκνά διατεταγμένοι, και εάν αυτό απαιτείται τοποθετούνται σε δέσμες,
τηρώντας τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 (§8.10).

(α)
(β)
Σχ. 2, (α) Τρισδιάστατη απεικόνιση του προσομοιώματος της κατασκευής. Διακρίνονται οι τένοντες
της ανωδομής. (β) Διακριτοποίηση πλάκας ανωδομής
Διαστασιολόγηση των πλακών
Καθώς η πλάκα είναι προεντεταμένη, στους συνδυασμούς φόρτισης που εξετάστηκαν ελήφθη υπ’
όψιν η επιρροή των φορτίων της προεντάσεως. Συγκεκριμένα, σε κάθε θέση της πλάκας ήταν
διαθέσιμη η αναπτυσσόμενη ροπή λόγω προέντασης, αποτελούμενη από το ισοστατικό και το
παρασιτικό (συμπληρωματικό) μερίδιο αυτής. Καθώς κατά τη διαστασιολόγηση απαιτούνται τα
παρασιτικά μεγέθη της προεντάσεως, εφαρμόσθηκε η παρακάτω σχέση για τον υπολογισμό αυτής της
ροπής σε κάθε θέση.
M p ' =M p − M po ⇒
(1)
⇒ M p '= M p − P ⋅ e
Όπου Ρ η δύναμη προεντάσεως στη θέση ελέγχου και e η εκκεντρότητα του τένοντα ως προς το
κέντρο βάρους της διατομής. Μp η ροπή προεντάσεως, Mp’ το παρασιτικό μερίδιο της ροπής και Mpo
το ισοστατικό μερίδιο της.
Για τον έλεγχο αστοχίας επομένως ελέγχονται οι συνδυασμοί φόρτισης 1.35G+1.50Q+γΡ∙Ρ καθώς και
οι G+0.3Q±Ex±0.3Ey+γΡ∙Ρ και G+0.3Q±Ey±0.3Ex+γΡ∙Ρ. Ο συντελεστής γΡ έχει τιμή 1.1 ή 0.9 για
δυσμενή ή ευμενή επιρροή της προέντασης αντίστοιχα. Κατά τον έλεγχο αυτόν ελήφθη υπ’ όψιν η
συνεισφορά των τενόντων προέντασης. Κατά κανόνα εφελκυόμενες είναι εκείνες οι ίνες στις οποίες
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υπάρχουν και οι τένοντες προέντασης. Δεδομένου πως οι τελευταίοι διαθέτουν όριο διαρροής fyk =
1570 Mpa, επιχειρείται η εξεύρεση ενός συντελεστή αναλογίας προς διευκόλυνση των υπολογισμών
της κάμψης. Από την αναλογία του ορίου διαρροής του χάλυβα προέντασης και του κοινού χάλυβα,
καθώς και του στατικού ύψους του κάθε είδους οπλισμού σε κάθε θέση, προκύπτει ο παρακάτω
συντελεστής λ.
d τένοντα
1570
=
λ
⋅
(2)
500 d συμβατικού οπλισμού
Έτσι, η διατομή του τένοντα αντιστοιχεί σε διατομή συμβατικού οπλισμού, που προκύπτει
πολλαπλασιάζοντας την αρχική του διατομή επί το συντελεστή λ.
Ως συμπληρωματική όπλιση επιλέχτηκε η λύση του πλέγματος οπλισμών Φ10/150 άνω και κάτω στις
δύο διευθύνσεις, με πρόσθετους οπλισμούς στις θέσεις των στηρίξεων.
Αναφορικώς με τον έλεγχο σε διάτρηση ελήφθη υπ’ όψιν η ανακουφιστική δράση της προεντάσεως
στην τέμνουσα διατρήσεως. Οι θέσεις οι οποίες ελέχθησαν στην ανωδομή ήταν οι γωνίες των
τοιχωμάτων των πυρήνων, τα άκρα των περιμετρικών τοιχωμάτων, καθώς και οι θέσεις των
υποστυλωμάτων στην περίπτωση χωρίς στηθαία. Επίσης, ελέγχθηκε και η περίπτωση όπου δρα η
κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμού. Για καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτήθηκε
οπλισμός σε διάτρηση. Ωστόσο, εκρίθη αναγκαία η τοποθέτηση οπλισμού σε απόσταση μέχρι 2d από
την παρειά των στηρίξεων, για λόγους ασφαλείας.
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1.35G+1.50Q
0,56
0,503
0,656

Σεισμός x, y
0,657
0,689
0,61

Σεισμός z
0,371
0,38
0,639

(α)
(β)
Σχ. 3 (α) Θέσεις ελέγχου της πλάκας της ανωδομής σε διάτρηση. (β) Σύγκριση ανηγμένων
διατρητικών τεμνουσών (MPa) στις θέσεις στις οποίες έγινε έλεγχος διατρήσεως
Δοκοί συζεύξεως τοιχωμάτων – σεισμικές μετακινήσεις
Αξιοποιήθηκαν στην παρούσα οι δοκοί συζεύξεως των τοιχωμάτων προς μείωση των σεισμικών
μετακινήσεων της κατασκευής και αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητά τους. Τα αποτελέσματα
συγκρίνονται με αυτά της έλλειψης των δοκών αυτών ως εάν αυτές κατεστράφησαν λόγω κακής
διαστασιολόγησης κατά τον σεισμό, ενώ ελέγχεται και η αποτελεσματικότητα της προσθήκης
περιμετρικού στηθαίου.
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Δισδιαγώνια όπλιση δοκών συζεύξεως
Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (5.5.3.5), όταν ο λόγος του μήκους προς το ύψος των δοκών αυτών
είναι l/h≤3, τότε θεωρείται ότι η σεισμική δράση σε αυτά τα στοιχεία λαμβάνεται από οπλισμό ο
οποίος διατάσσεται κατά μήκος των δύο διαγωνίων της δοκού. Το ποσοστό του διαμήκους διαγώνιου
οπλισμού ορίζεται ανάλογα με την σεισμική δράση, ενώ προβλέπεται η τοποθέτηση συνδετήρων προς
αποφυγή του λυγισμού των διαμήκων ράβδων. Αναζητήθηκε στην παρούσα μία μέθοδος ακριβούς
εξέτασης της συμπεριφοράς των στοιχείων αυτών, μέσω ενός μοντέλου θλιπτήρων – ελκυστήρων.
Καθώς η παραλαβή της σεισμικής δράσεως γίνεται από τις διαγώνιες αυτές ράβδους, αναπτύσσεται
εντός των κλωβών οπλισμού που δημιουργούνται αξονική δύναμη, η οποία είναι είτε θλιπτική, είτε
εφελκυστική, ανάλογα με τη φορά της φόρτισης.
Για την εκτίμηση της σταθεράς του ελατηρίου, γίνεται εκτίμηση του νόμου συμπεριφοράς αυτού, με
βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διαγώνιων θλιπτήρων – ελκυστήρων και τις ιδιότητες των
υλικών.
Όταν η διαγώνιος εφελκύεται, λειτουργούν μόνο οι διαμήκεις οπλισμοί αυτής. Σύμφωνα με το νόμο
του Hooke:
Α ⋅Ε
N
∆l
∆l
s =Εs ⋅ ε ⇒
=Εs ⋅ ⇒ N =Αs ⋅ Εs ⋅ → K sT =1.2 ⋅ s s
(3)
Αs
l
l
l
Όπου Ν η αξονική δύναμη που παραλαμβάνει ο χάλυβας όταν εφελκύεται, Αs η συνολική διατομή
των ράβδων οπλισμού, Es το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα, Δl η μετατόπιση του χάλυβα, και l το
μήκος το χάλυβα. Ο αυξητικός συντελεστής 1.2 χρησιμοποιείται καθώς με την ενσωμάτωση των
ράβδων οπλισμού στο σκυρόδεμα παρεμποδίζεται η μήκυνση του χάλυβα, και δεν έχει την τιμή που
θα είχε εάν δεν υπήρχαν αυτές οι συνθήκες. Η παρεμπόδιση της μήκυνσης αυξάνει το μέτρο
ελαστικότητας του χάλυβα, και η αύξηση αυτή είναι 20%. Με αυτά τα δεδομένα υπολογίζεται η
σταθερά του ελατηρίου για γραμμική απόκριση.
Καθώς η δύναμη που αναπτύσσεται στη διαγώνιο υπό θλίψη παραλαμβάνεται τόσο από το σκυρόδεμα
όσο και από τον χάλυβα, αυτή εκφράζεται, αν Ac είναι η διατομή του θλιπτήρα, μέσω της παρακάτω
σχέσης, με βάση το νόμο του Hooke:

Ν = ss ⋅ Α s + s c ⋅ Α c ⇒

s ⋅ Αc 
1

⇒ Ν = ss ⋅ Α s ⋅  1 + c
 = ss ⋅ Α s ⋅  1 +  ⇒
(4)
ss ⋅ Α s 
ω


1  ∆l
1  E ⋅ Αs


⇒ Ν =1 +  ⋅ ⋅ E s ⋅ Αs → K sc =1 +  ⋅ s
l
ω l
ω


Όταν οι διαγώνιες του στοιχείου θλίβονται, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν τόσο η συμπεριφορά του
σκυροδέματος όσο και του χάλυβα. Καθώς τα δύο υλικά λειτουργούν ταυτόχρονα, και ο χάλυβας
είναι εγκιβωτισμένος στο σκυρόδεμα, θεωρούμε μία κοινή παραμόρφωση ίση με 2.17‰ στην οποία
διαρρέει η διατομή. Για την εν λόγω παραμόρφωση οι τάσεις σε κάθε υλικό θεωρείται πως είναι οι
τάσεις διαρροής (Σχ. 4).
Βάσει του Σχ. 4 ω=fyd∙As/fcd∙Ac και αν υποτεθεί ότι As/Ac≈ 4‰ τότε το ω είναι της τάξεως του 0.80
και το 1+1/ω≈2.2, ήτοι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ θλιπτήρα και ελκυστήρα. Ωστόσο, το
αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο με την περίπτωση που οι δύο σταθερές των ελατηρίων είναι ίσες μεταξύ
των και με τον μέσο όρο των KST και KCT.
Στην παρούσα η παραπάνω θεώρηση ελέγχθηκε, μέσω εξέτασης των προσομοιωμάτων τόσο για κοινή
σταθερά ελατηρίου, όσο και για ξεχωριστές σταθερές για θλίψη και εφελκυσμό. Οι διαφορές μεταξύ
των δύο προσεγγίσεων ήταν αμελητέες.
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Σχ. 4 Νόμος συμπεριφοράς των δύο συνεργαζόμενων υλικών, χάλυβα και σκυροδέματος
Οι δοκοί συζεύξεως που διαθέτουν δισδιαγώνιο οπλισμό εφαρμόζονται στα κτηριακά έργα, η
εφαρμογή τους ωστόσο αποτελεί μία διαδικασία η οποία κάποιες φορές είναι δύσκολα εφαρμόσιμη
και χρονοβόρα.
Κανονιστικώς, προτείνεται η αγκύρωση των διαγώνιων ράβδων να γίνεται εντός των συζευγμένων
τοιχωμάτων, χωρίς να κάμπτονται. Αυτό δημιουργεί κατασκευαστικές δυσχέρειες κάποιες φορές,
όταν η διαμόρφωση των οπλισμών της δοκού γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των οπλισμών
των τοιχωμάτων. Προτείνεται στην παρούσα η σκυροδέτηση του τοιχώματος μέχρι το ύψος στο οποίο
ευρίσκεται το κάτω πέλμα της δοκού συζεύξεως. Από εκείνο το σημείο θα εκτείνονται αναμονές του
κατακόρυφου οπλισμού του κορμού των τοιχωμάτων, στις δύο παρειές αυτών. Οι οπλισμοί των
κρυφοκολωνών είναι δυνατόν να τοποθετούνται μόνο στις παρειές του κορμού του τοιχώματος, και να
μην διατάσσονται διαμήκεις ράβδοι στο εσωτερικό του κορμού. Έτσι, είναι δυνατή η διαμόρφωση του
συνόλου του οπλισμού της δοκού συζεύξεως εκτός του εργοταξίου, και η τοποθέτηση του στην
κατάλληλη θέση, σε εκείνο το στάδιο της κατασκευής. Στη συνέχεια είναι δυνατόν να γίνεται η
σκυροδέτηση του υπολοίπου ύψους των τοιχωμάτων, μαζί με τη δοκό συζεύξεως.
Ρομβοειδής όπλιση δοκών συζεύξεως
Τρία βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν ένα δομικό σύστημα είναι η αντοχή, η δυσκαμψία και
η πλαστιμότητα του. Το ίδιο ισχύει και για τα δομικά μέλη του. Καθώς υπάρχουν δοκοί συζεύξεως
των οποίων ο λόγος μήκους προς ύψος είναι l/h<1. Στις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται ο διαχωρισμός
της δοκού σε δύο ίσα τμήματα, μέσω οριζόντιου διαχωριστικού αρμού στο μέσον του ύψους της (Σχ.
6). Με αυτό τον τρόπο δίνεται μία έμφαση στην πλαστιμότητα της δοκού έναντι της αντοχής και της
δυσκαμψίας αυτής καθόσον η μεγάλη αντοχή της ενιαίας δοκού χάνεται στην αρχή του σεισμού και η
χιαστί όπλιση είναι ανέφικτη λόγω της μεγάλης κλίσεως των ράβδων. (Tegos & Penelis 1988). Η
διάταξη αυτή εφαρμόζεται στην παρούσα, καθώς και σε παρόμοιες περιπτώσεις, στις δοκούς
συζεύξεως στη στάθμη της οροφής ισογείου, όπου το ύψος ορόφου είναι μεγαλύτερο από αυτό του
τυπικού ορόφου, και ο λόγος l/h είναι δυνατόν να προκύψει μικρότερος της μονάδας.
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Σχ. 5, Δοκός συζεύξεως με λόγο l/h≥1.0
Η όπλιση των δοκών αυτής της μορφής προτείνεται να έχει ρομβοειδή μορφή, ενώ για την
προσομοίωση της συμπεριφοράς των εφαρμόζεται ένα μοντέλο θλιπτήρων ελκυστήρων. Μία
ενδεικτική όπλιση αυτής της μορφής, με τη λειτουργία των θλιπτήρων και ελκυστήρων, καθώς και τη
θέση του διαχωριστικού αρμού (ο οποίος δημιουργείται με τοποθέτηση φύλλου διογκωμένης
πολυστερίνης πάχους 2 cm), φαίνονται στο Σχ. 6. Στη διάταξη αυτή οι κεκλιμένες ράβδοι δεν
περισφίγγονται με συνδετήρες, καθώς τοποθετούνται σε δέσμες, και έτσι δεν υπολογίζεται η
συνεισφορά του περισφιγμένου σκυροδέματος στον υπολογισμό της απόκρισης της δοκού. Στο κέντρο
του μήκους της δοκού τοποθετούνται τέσσερεις κατακόρυφοι συνδετήρες Φ20 προς παραλαβή
κατακορύφων εφελκυστικών τάσεων που αναπτύσσονται στο κέντρο του μήκους της δοκού, με
κατακόρυφη διεύθυνση. Τοποθετείται επίσης επιδερμικός οπλισμός Φ10/200 οριζοντίως και καθέτως.
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Στην παρούσα, η δοκός αυτή επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί στην στάθμη οροφής ισογείου. Το ύψος
του ορόφου ήταν μεγαλύτερο του τυπικού ορόφου, το ύψος των θυρών ήταν δεδομένο, και έτσι το
ύψος της δοκού προέκυψε μεγαλύτερο του μήκους της. Όπως και στην περίπτωση των δοκών
συζεύξεως με δισδιαγώνιο οπλισμό, έτσι και στην παρούσα προτείνεται η διαμόρφωση του κλωβού
των οπλισμών εκτός της περιοχής τοποθέτησης του, η σταδιακή σκυροδέτηση μέχρι τη στάθμη του
κάτω πέλματος της δοκού και η τοποθέτηση του κλωβού των οπλισμών της δοκού εκ των υστέρων.
Αυτός ο προγραμματισμός επιταχύνει τη διαδικασία κατασκευής.

Σχ. 6, Δοκός συζεύξεως με λόγο l/h<1.0
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Έλεγχος σεισμικών μετακινήσεων
Για κάθε μία από τις παραλλαγές του κτηρίου, εξετάστηκαν οι απόλυτες ανελαστικές σεισμικές
μετακινήσεις των πλακών του κτηρίου, και ελέχθησαν Κανονιστικώς.
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Σχ. 7, Απόλυτες σεισμικές ανελαστικές μετακινήσεις του κτηρίου
Από το παραπάνω διάγραμμα (Σχ. 7) προκύπτει ότι oι δοκοί συζεύξεως καθώς και το περιμετρικό
στηθαίο συμβάλλουν στην μείωση των παραμορφώσεων. Από τους Κανονιστικούς ελέγχους που
πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι αυτοί ικανοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις.
Βυθίσεις πλακών
Καθώς ο περιμετρικός πρόβολος ήταν μεγάλου μήκους (4.0 m), ήταν απαραίτητος ο έλεγχος των
βυθίσεων του, καθώς και ο έλεγχος των βυθίσεων των ανοιγμάτων των 12.0 m, ενώ συνεκτιμήθηκε
και η συνεισφορά της προέντασης στον περιορισμό των βυθίσεων, καθώς και της επιρροής των
φαινομένων του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης. Έλεγχοι έγιναν στη γωνία του διερείστου
περιμετρικού προβόλου και στο κέντρο του ανοίγματος, για όλες τις λύσεις που εξετάστηκαν, και
ελέγχθηκε η δυσμενέστερη από αυτές τις λύσεις. Στην δυσμενέστερη αυτή περίπτωση ο έλεγχος έγινε
με και χωρίς τη συνεισφορά της προέντασης.
Η συνεισφορά της προέντασης στη μείωση των βελών και τον υποβιβασμό τους σε αποδεκτά μεγέθη
είναι σημαντική, ιδιαίτερα στην θέση των προβόλων, οι βυθίσεις των οποίων μειώνονται
εντυπωσιακά.
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Σχ. 8, Έλεγχος βυθίσεων της πλάκας της ανωδομής
Πλάκα γενικής κοιτόστρωσης
Η πλάκα γενικής κοιτόστρωσης είχε πάχος 1.0 m, και ήταν προεντεταμένη. Κατά την όπλιση
επιπροσθέτως χρησιμοποιήθηκαν και πλέγματα (Φ16/150) στο άνω και κάτω πέλμα, με πρόσθετους
οπλισμούς, όπου αυτοί απαιτούνταν. Αναφορικώς με τον τύπο των τενόντων, στην περίπτωση αυτή
χρησιμοποιήθηκαν τένοντες με 7 συρματόσχοινα, σε σωλήνα κυκλικής διατομής. Λόγω του σχετικώς
μεγάλου πάχους της πλάκας γενικής κοιτόστρωσης, δεν είναι απαγορευτική η απώλεια βέλους από τη
σχετικά μεγάλη διάμετρο του σωλήνα, ενώ με αυτόν τον τύπο τενόντων προσφέρεται μεγαλύτερη
δύναμη προέντασης ανά τένοντα, καθώς διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό συρματοσχοίνων. Συνολικά
τοποθετήθηκαν στην πλάκα γενικής κοιτόστρωσης 200 τένοντες, οι οποίοι ήταν πιο αραιά
διατεταγμένοι στην περιοχή των ανοιγμάτων (2 τένοντες/m) και πιο πυκνοί στη ζώνη των στηρίξεων
στον πυρήνα (8 τένοντες/m).
Καθώς η προένταση δίνει φορτία αντίθετα με αυτά των φορτίων βαρύτητας, εμφανίζεται κίνδυνος
υπέρβασης των επιτρεπομένων τάσεων του σκυροδέματος στην πλάκα, εάν αυτή εφαρμοσθεί στο
σύνολο της σε μία φάση, επειδή κατά το στάδιο αυτό δεν υπάρχει το σύνολο των φορτίων της
ανωδομής. Ο τελικός αριθμός των τενόντων, προκύπτει από τα φορτία του συνόλου των ορόφων του
κτηρίου. Εξετάστηκε η δυνατότητα σταδιακής προέντασης της πλάκας γενικής κοιτόστρωσης, προς
αποφυγή του παραπάνω κινδύνου της αστοχίας από προένταση. Από τον έλεγχο αυτό, επιλέχθηκε η
προένταση να γίνει αρχικά με το 50% της συνολικής δύναμης της, μετά το πέρας της κατασκευής του
5ου ορόφου καθόσον μέχρι τότε αρκούν οι, ούτως ή άλλως, υπάρχοντες «χαλαροί» οπλισμοί. Μετά το
πέρας της κατασκευής του 10ου ορόφου εφαρμόζεται ακινδύνως το υπόλοιπο 50% της δύναμης
προεντάσεως. Σημειώνεται ότι στην αντοχή έναντι διατρήσεως συνυπολογίζεται η συνεισφορά των
αντιφορτίων των τενόντων μέσω της συμμετοχής των στην άμβλυνση της τιμής της υπολογιστικής
τέμνουσας αστοχίας. Ακόμη, δεν ελήφθη υπ’ όψιν η θετική επιρροή των εγκαρσίων θλιπτικών τάσεων
της προέντασης στην αντοχή του σκυροδέματος σε διάτρηση, ώστε το αποτέλεσμα να είναι στη μεριά
της ασφαλείας.
Υπογραμμιστέον ότι η προένταση, θεωρείται ότι αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς εντάσεως από μία
περιοχή μιας κάτοψης θεμελίωσης σε μία άλλη. Υπό αυτή την έννοια, με την εφαρμογή της
ανακουφίζονται κάποιες αρχικά επιβαρυμένες περιοχές της πλάκας και επιβαρύνονται κάποιες αρχικά
ανενεργές περιοχές της και οι καταπονήσεις στην πλάκα γενικής κοιτόστρωσης εξορθολογίζονται. Ως
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Πιέσεις εδάφους (Mpa)

αρχικά επιβαρυμένες περιοχές θεωρούνται οι θέσεις των στηρίξεων, ενώ ως αρχικά ανενεργές
περιοχές θεωρούνται οι μακράν αυτών κείμενες περιοχές.
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Σχ. 9, Ομοιομορφοποίηση των τάσεων του εδάφους με την εφαρμογή προέντασης σε μία λωρίδα της
γενικής κοιτόστρωσης
Συμπεράσματα
• Τα μεγάλα εσωτερικά, μήκους 12.0 m ανοίγματα, καθώς και του περιμετρικού προβόλου μήκους
4.0 m, που περιλαμβάνει και γωνιακό τμήμα, χαρακτηρίζονται στατικώς αντιμετωπίσιμα με πάχος
συμπαγούς πλάκας 0.40 m χάρη στην αξιοποίηση της προεντάσεως.
• Ο κίνδυνος διατρήσεως στις γωνίες του κεντρικού πυρήνα τοιχωμάτων προέκυψε κρίσιμος για την
ομάδα δράσεων για το σεισμό, ωστόσο η παρουσία της προεντάσεως υπήρξε καταλυτική για την
ευχερή εξουδετέρωση του προβλήματος, χωρίς ανάγκη ενίσχυσης του πάχους στις εν λόγω
περιοχές. Ομοίως, ο κίνδυνος διατρήσεως στις θέσεις των διπλών προβόλων των γωνιών
αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με την πρόβλεψη πακτωμένων δοκών, με κρέμαση 35cm, στους
γωνιακούς στύλους.
• Οι κατακόρυφες βυθίσεις στις εσωτερικές πλάκες διαστάσεων 12.0∙12.0 m, χάρη στην
ανακουφιστική επιρροή της προέντασης και των μεγάλων προβόλων, απεδείχθησαν κανονιστικά
άνετα αποδεκτές, καθώς και τα βέλη των προβόλων, χάρη στην προένταση.
• Παρά το μεγάλο μέγεθος των εσωτερικών και εξωτερικών ανοιγμάτων των πλακών, η επιρροή της
κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας, που δικαιολογημένα εξετάστηκε, δεν αποτέλεσε κρίσιμο
παράγοντα κατά τη διαστασιολόγηση.
• Η απουσία των εσωτερικών δοκών συντέλεσε μεν στην αύξηση των σεισμικών μετακινήσεων
αλλά υπήρξαν σχετικώς περιορισμένες, πράγμα που αποδίδεται στην παρουσία ισχυρών
τοιχωμάτων, ισχυρών δοκών συζεύξεως και του αναγκαστικώς αυξημένου πάχους της πλάκας
λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων.
• Η πρόβλεψη περιμετρικού στηθαίου κατάλληλης διατομής, θεωρούμενου ως ανεστραμμένη δοκός,
βελτίωσε δραστικώς την κατάσταση.
• Η παρουσία ισχυρών δοκών σύζευξης με κατάλληλη διαστασιολόγηση, η οποία επιτρέπει την
διατήρηση της αντοχής τους, υπό συνθήκες σεισμού σχεδιασμού, συντελεί επίσης σημαντικώς
στον περιορισμό των οριζόντιων σεισμικών μετακινήσεων.
• Η απαιτητικότητα της πλάκας γενικής κοιτόστρωσης της θεμελίωσης, η οποία επιτείνεται εξαιτίας
των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων, στύλων και
τοιχωμάτων, καλύπτεται ικανοποιητικώς με τη χρησιμοποίηση προεντάσεως, με τη συμβολή της
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οποίας επιτυγχάνεται η «ενεργοποίηση» του συνόλου της κάτοψης του εδάφους θεμελίωσης και
όχι μόνο των γειτονικών, προς τα θεμελιούμενα στοιχεία, τμημάτων. Τούτο σημαίνει, ότι με την
προένταση επιτυγχάνεται η ομοιομορφοποίηση των αντιδράσεων-πιέσεων του τύπου winkler
εδάφους. Eίναι αξιοσημείωτο ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και με την επιλογή σχετικώς
μικρού πάχους και συνεπώς εύκαμπτης πλάκας γενικής κοιτόστρωσης, γεγονός που σημαίνει ότι,
εάν ληφθεί υπόψη το επαχθές του κόστους του /m3 σκυροδέματος σε σύγκριση με το ευμενές /kg
κόστος των οπλισμών, εξασφαλίζεται οικονομικότερη λύση θεμελίωσης. Αυτή βελτιώνεται, έτι
περαιτέρω, χάρη στην αξιοποίηση των περιμετρικών τοιχωμάτων του υπογείου τα οποία έχοντα
διπλό ρόλο συμβάλλουν και ως θεμελιοδοκοί.
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