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Περιγραφή φορέα
Το στέγαστρο του κτιρίου της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»
είναι τετράγωνο, φακοειδούς διατομής, με διαστάσεις 100m x 100m. Εδράζεται μέσω ελατηρίων σε 30
υποστυλώματα με διάταξη σε κάτοψη τέτοια ώστε να διαμορφώνεται εσωτερικά ένα ελεύθερο άνοιγμα
διαστάσεων 75m x 50m. Η υλοποίηση του 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.

Σχ. 1 Πλάγια όψη στεγάστρου

Σχ. 2 Τομή στεγάστρου

Η άνω και η κάτω επιφάνεια του στεγάστρου διαμορφώνεται από μεμβράνες ferrocement διπλής
καμπυλότητας με νευρώσεις. Το ύψος του είναι 0.20m στην περίμετρο και 4.40m στο μέσον. Η
συνεργασία των δύο ινών επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικής δικτύωσης από διαγώνιες κοιλοδοκούς.

Σχ. 3 Τμηματική κάτοψη εσωτ. νευρώσεων

Σχ. 4 Αξονομετρικό κόμβου με τις νευρώσεις
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Σχ. 5 Κάτω ίνα στεγάστρου – Πάχη μεμβράνης και διακριτοποίηση προκατασκευής
Οι μεμβράνες ferrocement είναι στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με πάχος μεμβράνης από 27mm
έως 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 (κατηγορίας χάλυβα Β430Α έως Β500Α-Β500C) και επικάλυψη cmin=3mm. Τα πλέγματα
διατάσσονται με σειρά αυξανόμενης διαμέτρου από το εξωτερικό της διατομής προς το εσωτερικό
(σχ. 7).

Σχ. 6 Τύποι πλεγμάτων όπλισης μεμβράνης ferrocement
Στην εσωτερική παρειά της κάθε μεμβράνης διατάσσονται νευρώσεις ferrocement διατομής 49/200 ανά
625mm (σχ. 8), οι οποίες στηρίζονται επί δοκών διατομής 61/250 ανά 2.5m (σχ. 9). Οι δοκοί με τη σειρά
τους συνδέονται ανά 5.0m με τους κόμβους στους οποίους συντρέχουν οι διαγώνιες μεταλλικές
κοιλοδοκοί (σχ. 3, 4 & 11). Τέλος, πλησίον της περιμέτρου του στεγάστρου, οι νευρώσεις της άνω και
της κάτω ίνας ενώνονται και σχηματίζουν συνεχή κατακόρυφα διαφράγματα πάχους 45mm.
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Σχ. 7 Διατομές μεμβράνης ferrocement

Σχ. 8 Διατομή νευρώσεων ferrocement με πάχος
μεμβράνης 37mm

Σχ. 9 Τυπική διατομή δοκών ferrocement με
πάχος μεμβράνης 37mm

Οι κόμβοι, στην τυπική τους διαμόρφωση, οριοθετούνται στη συμβολή δύο νευρώσεων και μίας δοκού.
Η τυπική τους διάσταση είναι 450x625x140 (ΜxΠxΥ) και ενσωματώνουν τις οριζόντιες και
κατακόρυφες υποδοχές σύνδεσης των μεταλλικών κομβοελασμάτων της εσωτερικής μεταλλικής
δικτύωσης με τις ίνες ferrocement (σχ. 4 & 11).
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Σχ. 10 Φωτογραφία προκατασκευασμένου πανέλου πριν τη σκυροδέτηση.
Διακρίνονται οι αποστάτες πάχους 3mm

Σχ. 11 Φωτογραφία φορέα στεγάστρου όπου διακρίνονται τα επιμέρους τμήματα
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Τέλος, επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν ευρύτερη τυποποίηση των διατομών τόσο ως προς τη γεωμετρία
όσο και ως προς την όπλιση των διαφόρων διατομών. Έτσι, οι διαστάσεις και η όπλιση του 90% των
νευρώσεων, των δοκών και των κόμβων είναι ίδια, ενώ η αναγκαία διαφοροποίηση της αντοχής ανά
θέση που επιτάσσει η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού έλαβε χώρα μέσω αύξησης του πάχους της
μεμβράνης. Εντούτοις, για το υπόλοιπο 10%, απαιτήθηκε ο σχεδιασμός, η διαστασιολόγηση, η
διαμόρφωση της αποκατάστασης συνέχειας και η επίλυση των διασταυρώσεων των οπλισμών για πάνω
από 40 πρόσθετες διατομές νευρώσεων/δοκών και πάνω από 30 πρόσθετες διατομές κόμβων.
Προσαρμογή της μελέτης του στεγάστρου κατά τη μελέτη εφαρμογής
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
Impregilo–ΤΕΡΝΑ), απαιτήθηκε να γίνουν τροποποιήσεις στην αρχική μελέτη και
επανέλεγχος/επαναδιαστασιολόγηση του στεγάστρου για τους παρακάτω, μεταξύ άλλων, λόγους:








Οι νευρώσεις της άνω ίνας ήταν στην αρχική στατική μελέτη ανεστραμμένες (εξωτερικές) ενώ
οι δοκοί ήταν κρεμαστές (εσωτερικές), με σκοπό την απευθείας έδραση των Φ/Β πανέλων στις
εξωτερικές νευρώσεις. Οι πειραματικές δοκιμές σε κλίμακα 1:1 που έλαβαν χώρα στο
εργαστήριο αντοχής υλικών του ΕΜΠ έδειξαν δραματική υπεροχή της διάταξης της κάτω ίνας,
όπου νευρώσεις και δοκοί είναι διατεταγμένες στην ίδια παρειά (αμφότερες εσωτερικές). Με
γνώμονα την αύξηση των περιθωρίων ασφαλείας ενός τόσο καινοτόμου και τολμηρού φορέα,
αποφασίστηκε η αντιστροφή των νευρώσεων της άνω ίνας προς το εσωτερικό του στεγάστρου
ώστε να είναι στην ίδια παρειά με τις δοκούς και τους κόμβους.
Απαιτήθηκε προσαρμογή των κεφαλών του στεγάστρου τόσο λόγω αδυναμίας χρησιμοποίησης
των μεταλλικών ελατηρίων τύπου Belleville της αρχικής μελέτης στον διαθέσιμο χώρο της
κεφαλής, όσο και για τον διαχωρισμό των αποσβεστήρων από τα ελατήρια ώστε οι
αναμενόμενες φθορές των αποσβεστήρων κατά τη μακροχρόνια λειτουργίας τους να μην
απαιτούν ταυτόχρονη αντικατάσταση ελατηρίων.
Οι διατομές και ποιότητες των πλεγμάτων της αρχικής μελέτης (Β500c) δεν κατέστη δυνατό να
βρεθούν παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία χάλυβα είτε σε άλλη συμβατή με τους
Ευρωκώδικες. Οι διατομές και οι ποιότητες που τελικά υιοθετήθηκαν (B430a-B500a)
οδήγησαν σε ανάγκη επανυπολογισμού της αντοχής όλων των διατομών.
Οι νέες διατομές πλεγμάτων σε συνδυασμό με τη διευθέτηση των διασταυρώσεων των
οπλισμών στις θέσεις των κόμβων οδήγησαν σε αύξηση του πάχους της μεμβράνης, των
νευρώσεων, των δοκών και των κόμβων. Παράλληλα, οι διαστάσεις των τυπικών
προκατασκευασμένων πανέλων αυξήθηκε από 2.5m x 2.5m σε 3.18m x 6.88m, με αποτέλεσμα
την ομογενοποίηση του πάχους της μεμβράνης σε μεγαλύτερα τμήματα του φορέα. Τέλος, το
ειδικό βάρος των νέων διατομών αυξήθηκε σε 28-30kN/m³ από 26kN/m³ που είχε ληφθεί υπόψη
στην αρχική μελέτη. Οι παραπάνω αιτίες οδήγησαν σε αύξηση του συνολικού βάρους του
φορέα κατά 11%.

Ανάλυση φορέα
Η ανάλυση του φορέα έγινε στο Etabs v9.7.4. Η προσομοίωση του στεγάστρου έκτασης 10.000m² στο
Etabs εμφάνισε ιδιαίτερες δυσκολίες «λογιστικής» φύσεως:
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επιφάνειες διπλής καμπυλότητας με πάχη μεμβράνης μεταβαλλόμενα ανά θέση.
ανάγκη υπολογισμού γωνίας στροφής τοπικού συστήματος του κάθε κεκλιμένου επιφανειακού
πεπερασμένου στοιχείου ξεχωριστά με χρήση μητρώων μετασχηματισμού ώστε οι τοπικοί
άξονες όλων των στοιχείων να είναι ευθυγραμμισμένοι με τους κύριους άξονες του μοντέλου
(περιορισμός ETABS).
64 φορτιστικές καταστάσεις ανέμου, με διαφορετικό φορτίο ανά επιφανειακό πεπερασμένο
στοιχείο.
Πάνω από 3000 διαγώνια μέλη εσωτερικής δικτύωσης με 10 εναλλακτικές διατομές.

Για να επισπευσθεί η διαδικασία περιγραφής και αλλαγών των μοντέλων αναπτύχθηκε λογισμικό το
οποίο παρήγαγε πλήρη μοντέλα ETABS του στεγάστρου βάσει μητρώων συντεταγμένων ΧΥΖ,
μητρώων διατομών ανά θέση και μητρώων φόρτισης. Στο λογισμικό δόθηκε επίσης η δυνατότητα να
παράγει μοντέλα με διάσταση πεπερασμένων στοιχείων 2.50m, 1.25m και 0.625m, ώστε να μπορεί να
γίνεται βελτιστοποίηση του φορέα με τα μικρά μοντέλα και τελική διαστασιολόγηση με το μεγάλο.
Τα 30 μεταλλικά υποστυλώματα του στεγάστρου θεωρήθηκαν πακτωμένα στο δώμα του κτιρίου της
Λυρικής Σκηνής. Οι κεφαλές έδρασης στην κορυφή του κάθε υποστυλώματος προσομοιώθηκαν για τη
διαστασιολόγηση του ferrocement από 30 κατακόρυφα ελατήρια με δυσκαμψία 11kN/mm. Για τη
διαστασιολόγηση των υποστυλωμάτων, των κεφαλών και της εσωτερικής μεταλλικής δικτύωσης
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μοντέλα με πλήρη μοντελοποίηση των κεφαλών.

Σχ. 12 Προοπτικό μοντέλου στεγάστρου
Λόγω του μεγέθους του μοντέλου οι πυκνές νευρώσεις της μίας διεύθυνσης (ανά 625mm)
προσομοιώθηκαν μέσω εισαγωγής κατάλληλων συντελεστών δυσκαμψίας στα επιφανειακά στοιχεία
της μεμβράνης (ορθότροπα shell elements). Για κάθε διατομή νεύρωσης ferrocement,
χρησιμοποιήθηκαν διατομές shell με διαφορετικές τιμές πάχους μεμβράνης και πάχους πλάκας, καθώς
και κατάλληλους συντελεστές μεταβολής της δυσκαμψίας και της δυστένειας ανά διεύθυνση. Με τον
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τρόπο αυτό προσομοιώθηκαν με ακρίβεια το ίδιο βάρος της διατομής, η δυστένεια της και η δυσκαμψία
της στις δύο διευθύνσεις.
Η μεθοδολογία ελέγχθηκε για τη διατομή νεύρωσης (rib) 49/200 σε μεμβράνη πάχους 37mm έναντι της
ακριβούς λύσης που προσφέρει είτε η προσομοίωση των νευρώσεων με γραμμικά στοιχεία χωριστά από
τη μεμβράνη είτε το απλό γραμμικό μοντέλο πλακοδοκού (σχ. 13-15). Ελέγχθηκαν 3 παράμετροι, 1) το
βέλος υπό το ίδιο βάρος, 2) η ροπή κάμψης στο μέσον για επιφανειακό φορτίο 10kN/m² και 3) η
συμπίεση για οριζόντιο φορτίο 100kN/νεύρωση

Σχ. 13 Μοντέλα διακρίβωσης προσομοίωσης μεμβράνης στεγάστρου

Σχ. 14 Πάχη διατομής και τροποποιητικοί
συντελεστές δυσκαμψίας διατομής shell

Φόρτιση
1
2
3

Γραμμικό στοιχείο
πλακοδοκού
35.2mm
125kNm/m
0.8349mm

Σχ. 15 Ροπές κάμψης κατά Υ-Υ ορθότροπου
shell, κλίμακα 0(κόκκινο) – 125(μπλε) kNm/m

Μεμβράνη με
στοιχεία νεύρωσης
35.2mm
128kNm/m
0.8359mm

Ορθότροπα shells
32.9mm
122.3kNm/m
0.8360mm

Διαφορά με
γραμμικό
6.5%
4.5%
0%

Παρατηρήθηκε τέλεια προσομοίωση της δυστένειας και πολύ καλή προσομοίωση της δυσκαμψίας.
Καθώς οι μεμβράνες ferrocement συμμετέχουν στη συμπεριφορά του στεγάστρου κυρίως μέσω της
δυστένειάς τους, η προσομοίωση θεωρήθηκε ικανοποιητική.
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Οι εγκάρσιες δοκοί (ανά 2.5m) προσομοιώθηκαν μέσω γραμμικών στοιχείων εισηγμένων με
εκκεντρότητα ως προς το κέντρο βάρους της μεμβράνης. Τα τελικά εντατικά μεγέθη των δοκών
προέκυψαν μέσω ολοκλήρωσης των εντατικών μεγεθών των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων
και των γραμμικών στοιχείων δοκού.
Οι φορτίσεις του φορέα περιλάμβαναν φορτία βαρύτητας, φορτία ενιαίας και διαφορικής
θερμοκρασιακής μεταβολής, την ανεμοφόρτιση (από δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα) και τον
σεισμό. Εξαιτίας της σεισμική μόνωσης του υποκείμενου κτιρίου της Όπερας, καθώς και της αμελητέας
μάζα του στεγάστρου σε σχέση με αυτή της Όπερας, το οριζόντιο φάσμα απόκρισης εφαρμόστηκε με
σταθερή τεταγμένη, ίση με:
𝑆𝑎 = 𝑆𝑎,𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎 ·

𝑞𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎
·𝑅
= 0.164𝑔
𝑞𝑐𝑎𝑛𝑜𝑝𝑦 𝑑,𝑐𝑎𝑛𝑜𝑝𝑦

όπου
Sa,opera = 0.094g

:

qopera = 1.50
qcanopy = 1.00
Rd,canopy = 1.16

:
:
:

φασματική επιτάχυνση σχεδιασμού κτιρίου Όπερας για Τ=2.59s
(ιδιοπερίοδος σεισμικής μόνωσης)
συντελεστής συμπεριφοράς q κτιρίου Όπερας
συντελεστής συμπεριφοράς q στεγάστρου
συντελεστής απόκρισης στεγάστρου για δεδομένη συχνότητα
διέγερσης από το κτίριο της Όπερας (eq. 3.1.11, “Dynamics of
Structures”, A.K. Chopra)

𝑅𝑑,𝑐𝑎𝑛𝑜𝑝𝑦 =

1
2

[1 − (𝜔𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎 /𝜔𝑐𝑎𝑛𝑜𝑝𝑦 ) ]

= 1.16

Το κατακόρυφο φάσμα παρήχθη βάσει του ΕΝ1998-1, με PGA=0.24g (σχ. 16).

Σχ. 16 Φάσματα σχεδιασμού στεγάστρου
Η κύρια ιδιομορφή του στεγάστρου κατά Ζ έχει Τ=0.86sec και Sa(0.86s)=0.218g. Όπως αναμενόταν,
λόγω της σεισμικής μόνωσης που προσφέρεται στο στέγαστρο τόσο κατά την οριζόντια έννοια (σεσμική
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μόνωση κτιρίου Όπερας) όσο και την κατακόρυφη (έδραση του στεγάστρου σε ελατήρια) κρίσιμοι για
τη διαστασιολόγηση της πλειοψηφίας των στοιχείων του στεγάστρου αποδείχθηκαν οι συνδυασμοί
φόρτισης με ανεμοπίεση προς τα κάτω.
Αποτελέσματα ανάλυσης
Οι πρώτες 7 ιδιομορφές του στεγάστρου για μάζα G+ψ2·Q φαίνονται στον πίνακα του σχήματος 17. Η
δυναμική συμπεριφορά του φορέα επαληθεύτηκε πλήρως με σειρά μετρήσεων του ΙΤΣΑΚ στον
ολοκληρωμένο φορέα.

Σχ. 17 Κύριες ιδιομορφές ταλάντωσης του στεγάστρου
Τα μόνιμα φορτία του στεγάστρου που προέκυψαν από την ανάλυση αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα:
Φορτίο
Στοιχεία Ferrocment
36700 kN
Κομβοελάσματα
2500 kN
Διαγώνιοι σύνδεσμοι
600 kN
Αναρτημένο φορτίο κεφαλών
1500 kN
Χώρος Η/Μ
500 kN
Φωτοβολταϊκά
5000 kN
Σύνολο :
46800 kN
Το τελικό ίδιο βάρους του στεγάστρου χωρίς τα φωτοβολταϊκά μετρήθηκε στη φάση της ανύψωσής του
μέσω strain gauges επικολλημένων στα 30 υποστυλώματα στα ~45000kN. Η αύξηση του βάρους του
στεγάστρου κατά ~3000kN οφείλεται κυρίως στην αύξηση του βάρους των 30 κεφαλών έδρασης και
του βάρους των μεταλλικών κομβοελασμάτων.
Η ελαστική γραμμή του στεγάστρου κατά Χ-Χ και κατά Υ-Υ φαίνεται στο σχήμα 18. Σημειώνεται η
σημαντική υποχώρηση στις στηρίξεις ένεκα των ελατηρίων καθώς και η πολύ μικρή αύξηση των
βυθίσεων για ερπυσμό και ρηγμάτωση σταδίου ΙΙ.
Από τις 78 φορτιστικές καταστάσεις του στεγάστρου (κυρίως διαφορετικές διευθύνσεις ανέμου)
προέκυψαν 665 συνδυασμοί φόρτισης βάσει του ΕΝ1991. Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της
ανάλυσης από το Etabs, η παραγωγή των εντατικών μεγεθών των συνδυασμών, ο συνδυασμός
εντατικών μεγεθών κρέμασης-μεμβράνης για τις δοκούς και ο τελικός έλεγχος επάρκειας έγινε μέσω
προγραμμάτων Visual Basic στο Excel, με ένα τυπικό αρχείο να φτάνει σε μέγεθος το 1.5GB.
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Σχ. 18 Βραχυχρόνια και μακρυχρόνια παραμόρφωση (m) του στεγάστρου για τα μόνιμα φορτία, και
περιβάλλουσα παραμόρφωσης για θερμοκρασιακή μεταβολή και για ανεμοφόρτιση
Διαστασιολόγηση φορέα – πλάκες/νευρώσεις/δοκοί
Η διαστασιολόγηση του φορέα έγινε βάσει των ΕΝ1992 και ΕΝ1998 με τη θεώρηση ότι το ferrocement
μπορεί να διαστασιολογηθεί ως οπλισμένο σκυρόδεμα. Σημειώνονται τα εξής:





Λόγω της λυγηρότητας των διατομών, έγινε επαύξηση των εντατικών μεγεθών 1ης τάξης βάσει
της §5.8.8 του ΕΝ1992-1-1 ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν επιρροές 2ας τάξης.
Λόγω της περιορισμένης πλαστιμότητας τόσο του σκυροδέματος (εcu2 = 2.6‰-2.9‰) όσο και
του χάλυβα των πλεγμάτων (Β430Α με Β500Α, εuk = 25‰) και με γνώμονα την ασφάλεια του
έργου, τέθηκε ως βασική παραδοχή διαστασιολόγησης σε κάμψη ο περιορισμός της
επιτρεπόμενης παραμόρφωσης των υλικών στο ελαστικό στάδιο. Ήτοι τέθηκε εcu2=
εc2=2.0+0.085(fck-50)0.53 για το σκυρόδεμα και εuk=fyd/Es για τον χάλυβα (σχ. 20).
Ο υπολογισμός των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης Μ-Ν όλων των διατομών
(μεμβράνη/νευρώσεις/δοκοί) βάσει των παραπάνω παραδοχών έγινε με το λογισμικό
AnySection2 (σχ. 19). Με δεδομένες τις περιβάλλουσες αντοχής Μ-Ν, εισήχθησαν στα
διαγράμματα όλα τα ζευγάρια εντατικών μεγεθών Μ-Ν κάθε διατομής για κάθε συνδυασμό
(σχ. 21).

Σχ. 19 Διατομή νεύρωσης στο
AnySection

Σχ. 20 Περιβάλλουσα αντοχής Μ-Ν νεύρωσης
Στάδιο Ι vs Στάδιο ΙΙ
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Οι συντελεστές εξάντλησης σε κάμψη απεικονίσθηκαν σε σχέδια κατόψης της κάθε ίνας σε
κάνναβο 625mm x 625mm ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα επισκόπηση των αποτελεσμάτων
(σχ. 22).

Σχ. 21 Ζεύγη έντασης Μ-Ν σε νεύρωση με μεβράνη
37mm για όλους τους συνδυασμού φόρτισης

Σχ. 22 Απόσπασμα γραφικής απεικόνιση
επάρκειας ανά σημείο στεγάστρου

Η διαστασιολόγηση σε τέμνουσα έγινε σύμφωνα με τις εξισώσεις του ΕΝ1992-1 με cotθ=2.30-2.50
(ώστε VRd,s=VRd,max) και με θεώρηση ορθογωνικής διατομής (αγνοήθηκε η συνεισφορά της μεμβράνης).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «οπλισμός» διάτμησης στις διατομές ferrocement αποτελείται από τα
εξωτερικά πλέγματα, τις φουρκέτες και τα δεσίματα, όλα διατομής 1.0mm – 1.6mm (σχ. 23). Ιδιαίτερη
προσοχή δόθηκε στη διαμόρφωση των λεπτομερειών όπλισης ώστε να εξασφαλιστεί συνεχής ροή
δυνάμεων και συνέχεια όπλισης σε όλους τους κατασκευαστικούς αρμούς και όλες τις επιφάνειες
διάτμησης.

Σχ. 23 Τυπική διαμόρφωση όπλισης νεύρωσης – διατμητικοί σύνδεσμοι αρμού εργασίας
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Τέλος, μείζονος σημασίας υπήρξε ο έλεγχος των αποκαταστάσεων συνέχειας μεταξύ των
προκατασκευασμένων πανέλων. Η αποκατάσταση συνέχειας έγινε εντός ζωνών σκυροδέτησης πλάτους
576mm στη μία διεύθυνση και 625mm στην άλλη. Στο περιορισμένο αυτό μήκος έπρεπε να ματιστούν
τόσο τα πλέγματα της μεμβράνης όσο και οι οπλισμοί των νευρώσεων και των δοκών. Επελέγη οι κύριοι
οπλισμοί Ø10-Ø16 των νευρώσεων να ματιστούν μέσω αναμονών από ντίζες ποιότητας 8.8-10.9 και
αντίστοιχης ποιότητας συνδέσμους (σχ. 25). Αντίθετα, λόγω της απουσίας κενού χώρου μεταξύ των
πλεγμάτων, η μάτιση των μεμβρανών έγινε με παράθεση των πλεγμάτων. Για να επιτευχθεί αυτό χωρίς
αύξηση του πάχους της μεμβράνης στις ζώνες μάτισης, τυποποιήθηκαν οι προεξοχές των πλεγμάτων
στην περίμετρο των προκατασκευασμένων πανέλων ούτως ώστε να ταιριάζουν «θηλυκές» με
«αρσενικές» παρειές (σχ. 24). Αυτό καθόρισε αυστηρά και τη σειρά ανέγερσης των πανέλων.
Ο έλεγχος της επάρκειας όλων ματίσεων έγινε σύμφωνα με τον ΕΝ1992-1 §8.7.

Σχ. 24 Διάταξη παράθεσης πλεγμάτων σε πανέλα 27mm κατά Χ-Χ και 37mm κατά Υ-Υ

Σχ. 25 Μάτιση νευρώσεων με κοχλίες κατηγορίας 8.8-10.9 και μούφες
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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 ΕΜΠ τα οποία περιλάμβαναν δοκιμές σε
θλίψη, κάμψη, διάτμηση, έλεγχο αρμού σκυροδέτησης, επάρκεια μήκους μάτισης οπλισμών, εξόλκευση
αγκυρίων κτλ. Σε όλες τις περιπτώσεις επαληθεύτηκε η ακρίβεια των υιοθετημένων μεθόδων
διαστασιολόγησης και η εκτιμώμενη αντοχή των διατομών. Η παρουσίαση των σχετικών πειραμάτων
γίνεται στην εργασία του παρόντος συνεδρίου «Πειραματική Επαλήθευση Σχεδιασμού Φορέα
Ferrocement του Στεγάστρου της Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος».
Διαστασιολόγηση φορέα – κόμβοι
Οι κόμβοι όπου στερεώνονται τα μεταλλικά κομβοελασμάτα («αράχνες») αποτελούν βραχείς
προβόλους που προεξέχουν από τη μεμβράνη του ferrocement. Λόγω της αύξησης τους ύψους των
κόμβων, της αλλαγής διατομών συρμάτων για κατασκευαστικούς λόγους και των υπόλοιπων αλλαγών
που έγιναν στον φορέα, οι κόμβοι έπρεπε να επαναδιαστασιολογηθούν. Το μοντέλο τόξου-ελκυστήρα
που υιοθετήθηκε στην αρχική μελέτη ήταν πολύ συντηρητικό και οδηγούσε σε μεγάλες διατομές
συρμάτων, οι οποίες με τη σειρά τους δεν χωρούσαν στην επικάλυψη των 3mm. Επίσης, όπως φάνηκε,
οι προβλέψεις αντοχής του αρχικού μοντέλου υστερούσαν σημαντικά σε σύγκριση με τις μεγάλες
υπεραντοχές που παρατηρούνταν στις εργαστηριακές δοκιμές που εξελίσσονταν παράλληλα. Για τους
λόγους αυτούς, η διαστασιολόγηση έγινε μέσω ενός νέου τρισδιάστατου μοντέλου τόξου-ελκυστήρα
στο οποίο λήφθηκαν υπόψη όλες οι διαδρομές δυνάμεων και το κάθε σύρμα-ελκυστήρας ξεχωριστά.

Σχ. 26 Τυπικός κόμβος

Σχ. 27 Δυνάμεις που ασκούνται στον κόμβο

Ο υπολογισμός της αντοχής του κόμβου χωρίζεται σε τρεις διευθύνσεις, τη Χ (κάθετα στις νευρώσεις),
την Υ (παράλληλα με τις νευρώσεις/κάθετα στη δοκό) και στη Ζ (σχ. 27). Η συνιστώσα κατά Ζ
μεταφέρεται απευθείας στις νευρώσεις και στη δοκό μέσω αγκυρίων. Για τη συνιστώσα κατά Χ (κάθετα
στις νευρώσεις), αγνοήθηκε συντηρητικά η ύπαρξη της δοκού και θεωρήθηκε ότι η εκκεντρότητα της
δύναμης Fx παραλαμβάνεται μέσω ζεύγους τεμνουσών δυνάμεων που ασκούνται στις νευρώσεις.
Δημιουργήθηκε το μοντέλο τόξου-ελκυστήρα του σχήματος 28, όπου οι κατακόρυφοι ελκυστήρες
(σύρματα) τοποθετήθηκαν στις πραγματικές τους θέσεις ανά 50mm 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).
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Σχ. 28 Μεταφορά Fx στις νευρώσεις και ισοδύναμο μοντέλο τόξου-ελκυστήρα
Για τη συνιστώσα κατά Υ (παράλληλα με τις δοκούς), δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο
πεπερασμένων στοιχείων, όπου ο κόμβος μοντελοποιήθηκε με ράβδους θλιπτήρων και ελκυστήρων
(σχ. 29). 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.

Σχ. 29 Μοντέλο 3d τόξου-ελκυστήρα

Σχ. 30 Τυπικό διαμήκες δικτύωμα

Σχ. 31 Δικτυώματα άκρων

Σχ. 32 Δικτύωμα άνω επιφάνειας κόμβου
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Ανιχνεύτηκαν 2 συμπληρωματικοί μηχανισμοί μεταφοράς δύναμης στις νευρώσεις. Ο πρώτος φαίνεται
στο σχήμα 33, με την αντίστοιχη εικόνα παραμόρφωσης και θραύσης να φαίνονται στο σχήμα 34. Για
τον μηχανισμό αυτό έγινε έλεγχος των θλιπτήρων και των ελκυστήρων κατά ΕΝ1992-1 §6.5.

Σχ. 33 Μοντέλο τόξου-ελκυστήρα κόμβου

Σχ. 34 Διαμήκης καταπόνηση κόμβου

Ο δεύτερος μηχανισμός είχε συντηρητικά αγνοηθεί από την αρχική μελέτη. Συνίσταται στη μεταφορά
οριζοντίως της διατμητικής δύναμης από τον κόμβο απευθείας στις νευρώσεις και κατόπιν στη
μεμβράνη. Ο μηχανισμός αυτός προσομοιώθηκε με το δικτύωμα της άνω επιφάνειας (σχ. 32) και
βρέθηκε ότι παραλαμβάνει τα 3/4 της δρώσας τέμνουσας. Διατάχθηκαν πρόσθετοι οπλισμοί σύνδεσης
του κόμβου με τις νευρώσεις καθώς και πρόσθετοι διατμητικοί σύνδεσμοι (σύρματα) μεταξύ
νευρώσεων και μεμβράνης για την εξασφάλιση του μηχανισμού αυτού.
Στο στέγαστρο υπάρχουν 893 κόμβοι στην κάτω ίνα και 821 κόμβοι στην άνω. Διαφοροποιούνται βάσει
γεωμετρίας σε 41 συνολικά τύπους κόμβων επί των οποίων συνδέονται 71 διαφορετικοί τύποι
μεταλλικών κομβοελασμάτων. Για τον υπολογισμό των δυνάμεων που ασκούνται σε κάθε κόμβο,
δημιουργήθηκαν προγράμματα σε γλώσσα VBA στο Excel τα οποία, για κάθε ένα από τους 665
συνδυασμούς φόρτισης, διάβασαν από το Etabs τις δυνάμεις όλων των διαγώνιων συνδέσμων που
συντρέχουν σε κάθε κόμβο και τις προβάλλανε στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων του κόμβου αυτού.
Κατόπιν υπολογίστηκαν οι συντελεστές εξάντλησης του κάθε κόμβου λ 1 = Fx/Rx+Fy/Ry ≤ 1 και λ2 =
(Fx2+Fy2)1/2/RV,sl και, όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση, επελέγη ισχυρότερος τύπος κόμβου.
Οι εκτιμώμενες αντοχές των κόμβων επιβεβαιώθηκαν με σειρά full scale πειραματικών δοκιμών στο
ΕΜΠ.
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