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Περιγραφή στεγάστρου ferrocement
Το στέγαστρο του κτιρίου της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
είναι τετράγωνο, φακοειδούς διατομής, με διαστάσεις 100m x 100m. Η άνω και η κάτω επιφάνεια του
στεγάστρου διαμορφώνεται από μεμβράνες ferrocement διπλής καμπυλότητας με νευρώσεις. Η
συνεργασία των δύο ινών επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικής μεταλλικής δικτύωσης από διαγώνιες
κοιλοδοκούς οι οποίες συνδέονται με τις μεμβράνες μέσω κόμβων ferrocement. Η υλοποίηση του
στεγάστρου έγινε με προκατασκευή 717 πανέλων τυπικής διάστασης 3.5m x 7.0m και με σύνδεση των
πανέλων στην τελική τους θέση μέσω αρμών επιτόπου σκυροδέτησης.
Οι μεμβράνες ferrocement είναι στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με πάχος μεμβράνης μεταξύ 27mm
– 57mm, όπου το σκυρόδεμα είναι στην ουσία πολύ ισχυρή τσιμεντοκονία (fcm > 90MPa) ενώ ο
οπλισμός έχει τη μορφή επάλληλων στρώσεων πυκνών πλεγμάτων με διάμετρο συρμάτων Ø1.0mm έως
Ø10.0mm και με επικάλυψη cmin=3mm (κατηγορία χάλυβα Β430Α έως Β500Α-Β500C). Στην
εσωτερική παρειά της κάθε μεμβράνης διατάσσονται νευρώσεις ferrocement διατομής 49/200 ανά
625mm, οι οποίες στηρίζονται επί δοκών διατομής 61/250 ανά 2.5m. Τέλος οι δοκοί συνδέονται ανά
5.0m με τους κόμβους στους οποίους συντρέχουν οι διαγώνιες μεταλλικές κοιλοδοκοί (σχ. 1 & 2).

Σχ. 1 Τμηματική κάτοψη εσωτ. νευρώσεων
(ΥΥ), δοκών (ΧΧ) και κόμβων (τετράγωνα)

Σχ. 2 Αξονομετρικό κόμβου με τις νευρώσεις

Η αρχική στατική μελέτη του στεγάστρου εκπονήθηκε από το γραφείο στατικών μελετών της
Expedition Engineering (London, UK) και την ΟΜΕΤΕ. Στη φάση εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής
του έργου από τη Γ & Γ Πενέλης Σύμβουλοι Μηχανικοί για τον Ανάδοχο (κοινοπραξία κατασκευής
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Impregilo–ΤΕΡΝΑ), έγιναν τροποποιήσεις στις διατομές και τις διατάξεις όπλισης της αρχικής μελέτης,
η αντοχή των οποίων επιβεβαιώθηκε πειραματικά.
Περισσότερες λεπτομέρειες του φορέα παρέχονται στην υποβληθείσα δημοσίευση με τίτλο
«Διαστασιολόγηση Φορέα Ferrocement του Στεγάστρου της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».
Σειρά πειραματικών δοκιμών
Η διαστασιολόγηση του φορέα έγινε βάσει των ΕΝ1992 και ΕΝ1998 με τη θεώρηση ότι το ferrocement
μπορεί να διαστασιολογηθεί ως οπλισμένο σκυρόδεμα, παρά την παραβίαση όλων των απαιτήσεων περί
ελαχίστων διαστάσεων, επικαλύψεων κτλ του κανονισμού. Προς επαλήθευση της παραδοχής ισχύος
της μηχανικής του Ο/Σ και στο ferrocement η αντοχή όλων των διατομών ελέγχθηκε με σειρά
πειραμάτων full scale στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του ΕΜΠ² (αν. καθηγητής Σταύρος
Κουρκουλής) τα οποία περιλάμβαναν τις παρακάτω δοκιμές:
 Δοκιμές διαξονικής θλίψης τυπικών διατομών της άνω και κάτω μεμβράνης.
 Δοκιμές διαξονικής φόρτισης των κόμβων ferrocement.
 Δοκιμές διάτμησης και εξόλκευσης των αγκυρίων σύνδεσης του μεταλλικού δικτυώματος με
τους κόμβους ferrocement.
 Δοκιμές ελέγχου του αρμού εργασίας μεταξύ της κρέμασης των νευρώσεων και της μεμβράνης.
 Δοκιμές επάρκειας του προβλεπόμενου μήκους παράθεσης στις θέσεις σύνδεσης μεταξύ των
προκατασκευασμένων πανέλων.
 Δοκιμές φόρτισης τεσσάρων σημείων για έλεγχο σε κάμψη και σε διάτμηση full scale δοκιμίων
των νευρώσεων και των δοκών σε διατομές πλακοδοκού.
Σε όλες τις περιπτώσεις επαληθεύτηκε η ακρίβεια των υιοθετημένων μεθόδων διαστασιολόγησης και η
εκτιμώμενη αντοχή των διατομών.
Δοκιμές διαξονικής θλίψης άνω και κάτω μεμβράνης
Σε αυτή τη σειρά δοκιμών, 6 full scale δοκίμια μεμβράνης μεγέθους 2.0m x 2.5m φορτίστηκαν στο
επίπεδό τους με θλίψη σε δύο κάθετους άξονες (σχ. 3) μέσω μεταλλικού πλαισίου φόρτισης (σχ. 4). Τα
δοκίμια φορτίστηκαν στους δύο άξονες φόρτισης μέχρι τη θλιπτική αντοχή υπολογισμού ανά διεύθυνση
και κατόπιν αυξήθηκε μονόπλευρα η φόρτιση της ισχυρής πλευράς είτε μέχρι θραύσης του δοκιμίου
είτε μέχρι την επιτρεπόμενη αντοχή του πλαισίου φόρτισης.
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Σχ. 3 Πειραματική διάταξη διαξονικής
θλίψης μεμβράνης

Σχ. 4 Φωτογραφία πλαισίου φόρτισης

Σχ. 5 Μετρήσεις μηκυνσιόμετρων δοκιμίου Α001 – σημεία 1 έως 4

Σχ. 6 Μετρήσεις μηκυνσιόμετρων δοκιμίου Α001 – σημεία 5 έως 9
Σε όλες τις περιπτώσεις τα δοκίμια φορτίστηκαν μέχρι την αντοχή του πλαισίου φόρτισης χωρίς να
εμφανίσουν αστοχία ή ρηγματώσεις ή αστάθεια 2ας τάξης. Σημειώνεται δε ότι το τελευταίο δοκίμιο
φορτίστηκε μέχρι αστοχίας του μεταλλικού πλαισίου φόρτισης χωρίς να επιτευχθεί θραύση του.
Επαληθεύτηκε επομένως η αντοχή της μεμβράνης στη βασική λειτουργία της, αυτή της παραλαβής
θλιπτικών δυνάμεων στο επίπεδό της.
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Δοκιμές διαξονικής φόρτισης κόμβων
Οι κόμβοι σύνδεσης του στεγάστρου με την εσωτερική μεταλλική δικτύωση αποτελούν βραχείς
προβόλους που προεξέχουν από τη μεμβράνη του ferrocement. Η διαστασιολόγησή τους έγινε με
περίπλοκα μοντέλα τόξου-ελκυστήρα, με τα διάφορα σύρματα να έχουν τον ρόλο των ελκυστήρων.
Έλαβαν χώρα 2 σειρές δοκιμών. Στην πρώτη σειρά, διαμορφώθηκαν full scale δοκίμια μεμβράνης με
κόμβο, μεγέθους 1.25m x 1.25m σύμφωνα με την αρχική μελέτη της EXPEDITION. Τα δοκίμια
φορτίστηκαν στο επίπεδό τους με θλίψη σε δύο κάθετους άξονες (σχ. 7 & 8).

Σχ. 7 Δοκίμιο κάτω ίνας

Σχ. 8 Δοκίμιο κόμβου άνω ίνας αρχικής μελέτης

Σε όλες τις δοκιμές, οι προβλεπόμενες από τη μελέτη αντοχές υπερκαλύφτηκαν. Εντούτοις, οι δοκιμές
έδειξαν ότι η διαμόρφωση της κάτω μεμβράνης του στεγάστρου, όπου νευρώσεις, δοκοί και κόμβοι
είναι τοποθετημένοι στην εσωτερική παρειά της μεμβράνης εμφάνισε σχεδόν διπλάσια υπεραντοχή από
τη διαμόρφωση της άνω μεμβράνης του στεγάστρου, όπου οι νευρώσεις ήταν στην έξω παρειά και οι
δοκοί με τους κόμβους στην έσω παρειά της μεμβράνης. Η βασική αιτία του φαινομένου αυτού ήταν
πως, με τις νευρώσεις στην ίδια πλευρά με τον κόμβο, γίνεται κυρίως μεταφορά δυνάμεων από τον
κόμβο στις νευρώσεις (σχ. 9) αντί από τον κόμβο στη μεμβράνη (σχ. 10).

Σχ. 9 Μεταφορά τέμνουσας από τον κόμβο στις
εκατέρωθεν νευρώσεις

Σχ. 10 Μεταφορά τέμνουσας από τον κόμβο στη
μεμβράνη

Λόγω της υπεροχής της διαμόρφωσης κόμβου της κάτω ίνας αποφασίστηκε από τον Κύριο του Έργου
ο ανασχεδιασμός του στεγάστρου ώστε οι νευρώσεις στην άνω μεμβράνη ferrocement να διαταχθούν
στην εσωτερική παρειά της. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε όμοια υπεραντοχή και συμπεριφορά σε
αμφότερες τις ίνες του στεγάστρου.
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Κατόπιν, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής, έλαβε χώρα μοντελοποίηση του κόμβου με ράβδους
θλιπτήρων και ελκυστήρων (σχ. 11). Οι ελκυστήρες τοποθετήθηκαν στη θέση των συρμάτων (κάνναβος
50mm x 50mm). Οι θέσεις και οι γωνίες των θλιπτήρων επιλέχθηκαν έτσι ώστε όλοι οι θλιπτήρες να
είναι υπό θλίψη και όλοι οι ελκυστήρες να είναι υπό εφελκυσμό (με άνω όριο cotθ=2.50). Οι θλιπτήρες
υπό εφελκυσμό και οι ελκυστήρες υπό θλίψη αφαιρέθηκαν από το μοντέλο. Το μοντέλο αυτό έδειξε ότι
το 75% της τέμνουσας μεταφέρεται μέσω του πρώτου μηχανισμού (σχ. 9, από τον κόμβο στις
νευρώσεις). Αυτό έκανε επίσης εφικτή την αναδιάταξη των οπλισμών στο εσωτερικό του κόμβου ώστε
να διευκολυνθεί η κατασκευή τους. Το σύνολο των κόμβων επανελέχθηκε με νέα σειρά πειραματικών
δοκιμών, όπου και πάλι επαληθεύτηκε η μεγάλη υπεραντοχή της τελικής διάταξης.

Σχ. 11 Μοντέλο 3d τόξου-ελκυστήρα

Σχ. 12 Διαμήκης καταπόνηση και αντίστοιχη
μορφή αστοχίας αρχικού τύπου κόμβου άνω ίνας

Σχ. 13 Μετρήσεις μηκυνσιόμετρων κατά τη φόρτιση δοκιμίου κόμβου
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Δοκιμές διάτμησης και εξόλκευσης αγκυρίων κόμβων
Οι κόμβοι σύνδεσης του ferrocement συνδέονται με την εσωτερική μεταλλική δικτύωση μέσω
κομβοελασμάτων, τα οποία στερεώνονται σε αγκύρια-κοχλίες Μ10(10.9) ενσωματωμένα κατά τη
σκυροδέτηση των κόμβων. Τα αγκύρια ελέγχθηκαν τόσο σε διάτμηση όσο και σε εξόλκευση μέχρι
θραύσεως τους.
Σε όλες τις δοκιμές διάτμησης τα αγκύρια αστόχησαν σε διάτμηση ενώ στο ferrocement εμφανίστηκαν
μόνο ρηγματώσεις της επικάλυψης (σχ. 14 & 15).

Σχ. 14 Διάταξη διάτμησης αγκυρίων

Σχ. 15 Εικόνα δοκιμίου μετά τη θραύση

Παρομοίως, σε όλες τις δοκιμές εξόλκευσης τα αγκύρια αστόχησαν σε εφελκυσμό ενώ στο ferrocement
εμφανίστηκαν μόνο ρηγματώσεις της επικάλυψης (σχ. 16 & 17).

Σχ. 16 Διάταξη εξόλκευσης αγκυρίων

Σχ. 17 Εικόνα δοκιμίου μετά τη θραύση

Δοκιμές ελέγχου του αρμού εργασίας μεταξύ των νευρώσεων και της μεμβράνης
Η σκυροδέτηση των προκατασκευασμένων πανέλων εκτελούνταν σε δύο φάσεις, όπου σε 1η φάση
γινόταν σκυροδέτηση της μεμβράνης και σε 2η φάση σκυροδέτηση των υπερκείμενων νευρώσεων.
Κατά τη διαδικασία αυτή δημιουργούνταν ένας ψυχρός αρμός, με επιπτώσεις τόσο σε θέματα
λειτουργικότητας όσο και σε θέματα αντοχής.
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Έλαβε χώρα σειρά δοκιμών αποκόλλησης της νεύρωσης από την μεμβράνη σε δοκίμια μονολιθικά και
σε δοκίμια με αρμό εργασίας (σχ. 18 & 19).

Σχ. 18 Τυπικό δοκίμιο ψυχρού αρμού
νέυρωσης-μεμβράνης

Σχ. 19 Ρηγμάτωση δοκιμίου προ αστοχίας

Οι δοκιμές κατέδειξαν προβληματική συνεργασία μεταξύ της μεμβράνης και της νεύρωσης
ανεξαρτήτως τρόπου σκυροδέτησης, καθώς εμφανίζονταν εκτεταμένη ρηγμάτωση τις διεπιφάνειας σε
πρώιμο στάδιο φόρτισης. Αυτό οδήγησε στην αλλαγή της διάταξης όπλισης έναντι διάτμησης.

Σχ. 21 Αρχική διάταξη συρμάτων σύνδεσης
νεύρωσης-μεμβράνης

Σχ. 22 Αναθεωρημένη διάταξη συρμάτων
σύνδεσης νεύρωσης-μεμβράνης
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Η νέα διάταξη υιοθετήθηκε στις δοκιμές φόρτισης 4 σημείων όπου και επιβεβαιώθηκε η επάρκειά της.
Δοκιμές επάρκειας μήκους παράθεσης στους αρμούς σύνδεσης των πανέλων
Τα προκατασκευασμένα πανέλα συνδέονται μεταξύ τους με αρμούς σκυροδέτησης πλάτους 576mm –
625mm. Στο μήκος αυτό ματίζονται και οι έξι στρώσεις πλεγμάτων της μεμβράνης, με πλήρη πλέγματα
να προεξέχουν από το ένα πανέλο και μόνο μεμονωμένα σύρματα χωρίς εγκάρσιες ράβδους να
προεξέχουν από το άλλο ώστε να μην αυξηθεί το πάχος της διατομής στη ζώνη μάτισης (σχ. 23).
Αντίθετα, η αποκατάσταση των οπλισμών των νευρώσεων και των δοκών έγινε με αναμονές
διαμορφωμένες με κοχλίες κατηγορίας 8.8 και 10.9, οι οποίοι συνδέονταν με πρόσθετες συνδέσμους
(μούφες) μεταξύ πανέλων (σχ. 24).

Σχ. 23 Διάταξη παράθεσης πλεγμάτων σε πανέλα 27mm κατά Χ-Χ και 37mm κατά Υ-Υ

Σχ. 24 Μάτιση νευρώσεων με κοχλίες κατηγορίας 8.8-10.9 και μούφες
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Το απαιτούμενο μήκος παράθεσης των οπλισμών της μεμβράνης υπολογίστηκε αναλυτικά
χρησιμοποιώντας όλες τις εξισώσεις και τις προβλέψεις του ΕΝ1992-1, με το πλάτος των 576mm να
προκύπτει οριακό ή και μη επαρκές για πλήρη αποκατάσταση συνέχειας στην περίπτωση των
πλεγμάτων διατομής Ø10. Επίσης, λόγω της κλίμακας των διατομών ferrocement σε σχέση με τις
τυπικές διατομές Ο/Σ διάφορες απαιτήσεις του ΕΝ1992-1 περί ελαχίστων αποστάσεων και
επικαλύψεων δεν καλύπτονταν. Με δεδομένη την κρισιμότητα των ζωνών σκυροδέτησης για την
αντοχή της κατασκευής, διαμορφώθηκαν full scale δοκίμια της ζώνης παράθεσης, μορφής dogbone, τα
οποία δοκιμάστηκαν σε εφελκυσμό (σχ. 24-26).

Σχ. 24 Δοκίμιο παράθεσης λείων συρμάτων Ø5

Σχ. 25 Δοκίμιο παράθεσης νευροχάλυβα Ø10
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Σχ. 26 Εικόνα δοκιμίων πριν τη θραύση
Σε όλες τις περιπτώσεις επήλθε θραύση των οπλισμών και όχι ολίσθηση στη ζώνη παράθεσης, άρα
επιβεβαιώθηκε η πλήρης αποκατάσταση της συνέχειας στους αρμούς σκυροδέτησης (σχ. 27 & 28).

Σχ. 27 Αναπτυσσόμενη δύναμη δοκιμίου με
Ø10

Σχ. 28 Ρηγμάτωση δοκιμίου και δημιουργία
λαιμού οπλισμών εκτός της ζώνης παράθεσης

Δοκιμές 4 σημείων κάμψης και διάτμησης νευρώσεων και δοκών
Σε αυτή τη σειρά δοκιμών, full scale δοκίμια διατομής πλακοδοκού των νευρώσεων και των δοκών
φορτίστηκαν μέχρι αστοχίας με διάταξη φόρτισης τεσσάρων σημείων (σχ. 29 & 30).
Αρχικός σκόπος των δοκιμών αυτών ήταν ο έλεγχος της νέας διάταξης διατμητικών συνδέσμων της
διεπιφάνειας ψυχρού αρμού νεύρωσης και μεμβράνης. Εντούτοις, με τα δοκίμια αυτά έγινε εφικτή η
πειραματική επαλήθευση της αναλυτικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκe για τον υπολογισμό της
αντοχής σε κάμψη και σε διάτμηση όλων των διατομών του στεγάστρου. Επαληθεύτηκε δηλαδή η
αντοχή σε κάμψη και διάτμηση των πιο τυπικών διατομών νεύρωσης και δοκού άμεσα και όχι ως
παράγωγο μέγεθος από την αντοχή του σκυροδέματος, την αντοχή των οπλισμών και τους νόμους
υλικού που προβλέπει ο ΕΝ1992-1.
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Κατασκευάστηκαν τρεις τύποι δοκιμίων, από 3 δοκίμια έκαστος (σύνολο 9 δοκίμια):




Νεύρωση 49/200, μεμβράνη 625/37
Νεύρωση 49/200, μεμβράνη 625/57
Δοκός 61/250, μεμβράνη 625/57

Σχ. 29 Δοκίμιο πλακοδοκού με νεύρωση ferrocement 49/200, tf=37mm και 57mm (2 τύποι)

Σχ. 30 Δοκίμιο πλακοδοκού με δοκό ferrocement 61/250, tf=57mm,
Οι διαστάσεις των δοκιμίων επιλέχθηκαν έτσι ώστε η αστοχία σε τέμνουσα να προηγείται της αστοχίας
σε κάμψη. Ο λόγος διάτμησης επελέγη ίσος με 600/200=3.0 στα δοκίμια νεύρωσης και 600/250 = 2.4
στα δοκίμια δοκού ώστε να αποφευχθούν μηχανισμοί τύπου τόξου-ελκυστήρα με τις στηρίξεις.
Οι αντοχές σε κάμψη ΜRu και διάτμηση VRu εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τον ΕΝ1992-1 με fcm = 90MPa,
fy = 500MPa, cotθ=2.50 και συντελεστές ασφάλειας υλικού 1.0.
Σε όλα τα δοκίμια η προβλεπόμενη αντοχή θραύσης επετεύχθη με ακρίβεια 1-3%, ενώ η προβλεπόμενη
αντοχή σε τέμνουσα ξεπεράστηκε κατά 58%.
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Σχ. 31 Αστοχία σε κάμψη νεύρωσης από
συντριβή θλιβόμενης ζώνης
Δοκίμιο
Νεύρωση 49/200/37
Νεύρωση 49/200/57
Δοκός 61/250/57

Τύπος αστοχίας
Καμπτικός
Καμπτικός
Διατμητικός

Σχ. 32 Αστοχία σε διάτμηση δοκού
Τέμνουσα
κατά την αστοχία
1.35xVRu
1.54xVRu
1.58xVRu

Ροπή
κατά την αστοχία
1.03xMRu
1.01xMRu
0.93xMRu

Όπως είναι γνωστό, οι εξισώσεις υπολογισμού της αντοχής στοιχείων Ο/Σ σε διάτμηση βασίζονται σε
ημι-εμπειρικές σχέσεις και αποτελούν αντικείμενου επιστημονικής διαμάχης τα τελευταία 50 χρόνια. Η
αυξημένη αντοχή σε διάτμηση μπορεί να πηγάζει από συνδυασμό των παρακάτω:





Τον σχετικά μικρό λόγο διάτμησης (2.4-3.0).
Την υψηλή εφελκυστική αντοχή της κονίας.
Τη διατμητική αντοχή της πλάκας.
Τη δράση βλήτρου των κατακόρυφων εσωτερικών αποστατών Ø8/100 και των διαμήκων
οπλισμών Ø14-Ø16 μετά την εκδήλωση των ρηγματώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη σειρά πειραμάτων:






Επιβεβαίωσε την ορθότητα της διαμόρφωσης των κατασκευαστικών λεπτομερειών σύνδεσης
του ψυχρού αρμού νευρώσης/μεμβράνης.
Επιβεβαίωσε πειραματικά την αντοχή σε κάμψη των νευρώσεων και των δοκών ferrocement.
Επιβεβαίωσε πειραματικά τη μεθοδολογία υπολογισμού της αντοχής σε κάμψη των διατομών
ferrocement (νόμοι υλικών, οριακές αντοχές, διαγράμματα τάσεις παραμόρφωσης κτλ), καθώς
η αντοχή σε κάμψη προβλέφθηκε με ακρίβεια 1%-3%.
Κατέδειξε τη μεγάλη υπεραντοχή σε διάτμηση όλων των διατομών πλακοδοκού ferrocement.
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