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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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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 (κατηγορία χάλυβα Β430Α έως Β500Α-Β500C) και επικάλυψη cmin=3mm. 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. 3 – 6).

Σχ. 5 Διατομές μεμβράνης ferrocement

Σχ. 6 Διατομή νευρώσεων ferrocement

Ανάλυση φορέα
Η ανάλυση του φορέα έγινε στο Etabs v9.7.4. Το στέγαστρο θεωρήθηκε πακτωμένο στο δώμα του
κτιρίου της Λυρικής Σκηνής. 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). 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 στοιχείων και των στοιχείων δοκού.
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.
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. 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. Επίσης 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. Ο υπολογισμός των
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διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης Μ-Ν όλων των διατομών (μεμβράνη/νευρώσεις/δοκοί) βάσει των
παραπάνω παραδοχών έγινε με το λογισμικό AnySection2. Με δεδομένες τις περιβάλλουσες αντοχής
Μ-Ν, εισήχθησαν στα διαγράμματα όλα τα ζευγάρια εντατικών μεγεθών Μ-Ν κάθε διατομής για κάθε
συνδυασμό.

Σχ. 7 Ανάλυση διατομής νεύρωσης

Σχ. 8 Περιβάλλουσα αντοχής Μ-Ν νεύρωσης

Η διαστασιολόγηση σε τέμνουσα έγινε σύμφωνα με τις εξισώσεις του ΕΝ1992-1 με cotθ=2.50.
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.
Διαστασιολόγηση φορέα – κόμβοι
Οι κόμβοι αποτελούν βραχείς προβόλους που προεξέχουν από τη μεμβράνη του ferrocement. Για τη
διαστασιολόγησή τους και τη βελτιστοποίηση του αριθμού και της διατομής των συρμάτωνελκυστήρων δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο τόξου-ελκυστήρα στο οποίο λήφθησαν υπόψη
όλες οι διαδρομές δυνάμεων και το κάθε σύρμα-ελκυστήρας μεμονωμένα.

Σχ. 9 Μοντέλο τόξου-ελκυστήρα
κόμβου

Σχ. 10 Όπλιση κόμβου σε τομή

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με σειρά full scale πειραματικών δοκιμών στο ΕΜΠ.
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