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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο έλεγχος και η αποτίμηση της αντοχής και της διαθέσιμης ικανότητας παραμόρφωσης κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα γίνεται ολοένα και περισσότερο κρίσιμη με την γήρανση των κατασκευών
και τον ορισμό ολοένα και αυστηρότερων διατάξεων κανονισμών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται
πειραματικές εργασίες και αφορούν στην βαθμονόμηση διατάξεων που αποτελούν ευρύτερο
αντικείμενο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι πειραματικές δοκιμές διεξήχθηκαν στο Εργαστήριο Κατασκευών
Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας τοιχοποιίας του ΑΠΘ. Ειδικότερα από τα πειράματα που
έγιναν προσδιορίζονται: α)Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της απόκρισης του χάλυβα και του
σκυροδέματος εντός των καμπτικών και διατμητικών πλαστικών αρθρώσεων σε τοιχώματα, β) Η
ικανότητα παραμόρφωσης των στοιχείων τοιχοποιίας όπως αποδελτιώθηκαν από την διεθνή
βιβλιογραφία γ) Ο πειραματικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας ενίσχυσης δοκών με σύνθετα
υλικά από ίνες άνθρακα και χαλυβδοϋφάσματα, δ) Η δοκιμή μεταλλικής διάταξης ενίσχυσης πλαισίων
δοκών υποστυλωμάτων με δυνατότητα προκαθορισμού του προσφερόμενου βαθμού ενίσχυσης των
πλαισίων, ε) Η συσχέτιση του βαθμού βλάβης και του βαθμού απώλειας της φέρουσας ικανότητας
κτιρίων με το κόστος αποκατάστασης και ενίσχυσης με βάση στοιχεία από τον σεισμό της Αθήνας
1999.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται χαρακτηριστικά και ιδιότητες της απόκρισης του χάλυβα και του
σκυροδέματος εντός των καμπτικών και διατμητικών πλαστικών αρθρώσεων σε τοιχώματα με
άνοιγμα διάτμησης 1.5 και 1.0 και αφορούν υφιστάμενες κατασκευές. Παρουσιάζονται εξισώσεις
υπολογισμού της συνεισφοράς στην διατμητική αντοχή της καμπτικής πλαστικής άρθρωσης της
λειτουργίας βλήτρου με βάση ορθολογικά κριτήρια σχεδιασμού τα οποία προσεγγίζουν ικανοποιητικά
πειραματικά αποτελέσματα.

Σχήμα 1. Αριστερά: Περιπτώσεις αστοχίας διατμητικής ολίσθησης. a) Απευθείας διατμητική
ολίσθηση, c) Διατμητική ολίσθηση μετά από καμπτική διαρροή. Δεξιά: Καθορισμός της
περιβάλλουσας αστοχίας από καμπτική απόκριση αρχικά (Vufl) και αστοχία σε διατμητική ολίσθηση
τελικά (Vusl).
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Σε τοιχώματα που υπόκεινται σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση η αντοχή σε διάτμηση της καμπτικής
πλαστικής άρθρωσης είναι:

Vusl=Tcfr+Td

where: Td  0.385

(1)

f u A sfl
,
as

Tcfr 

N
N
2.15v
M
(0.75 max  ) , v 
f c Ac
2
as
dv

(2)

Η διατμητική αυτή αντοχή προσομοιάζει κυρίως με αντοχή σε διατμητική ολίσθηση. Για τον ορισμό
του μήκους πλαστικής άρθρωσης που δημιουργείται στην περίπτωση τοιχωμάτων με άνοιγμα
διάτμησης 1.0 και 1.5 υπάρχουν διάφορες εξισώσεις διαθέσιμες στην διεθνή βιβλιογραφία. δίνεται
από την παρακάτω εξίσωση:
Το μήκος πλαστικής άρθρωσης κατά του Paulay και Priestley είναι:
Lp=0.08hw+0.022dbfy

(3)

Από τον Ευρωκώδικα 8, μέρος ΙΙ το μήκος πλαστικής άρθρωσης δίνεται:
Lp=0.1hw+0.015fydb

(4)

Σύμφωνα με παραμετρική διερεύνηση και πειραματικές δοκιμές από τον συγγραφέα (Salonikios
2007) το μήκος πλαστικής άρθρωσης προκύπτει:
Lp=0.044hw+0.014dbfy

(5)

3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η ικανότητα παραμόρφωσης στοιχείων τοιχοποιίας πλήρωσης. Κατά την
φόρτιση των τοιχοποιιών πλήρωσης σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος που υπόκεινται σε
σεισμική φόρτιση οι τοιχοποιίες καταπονούνται σε αντιδιαγώνια σύνθλιψη, η οποία μεταφράζεται σε
ταυτόχρονη οριζόντια και αξονική φόρτιση. Σε αυτή την ενότητα δίνονται στοιχεία τα οποία δείχνουν
την ικανότητα συνεισφοράς των τοιχοποιιών πλήρωσης στην αντοχή των κτιρίων των οποίων
αποτελούν μέλος. Ο έλεγχος των στοιχείων τοιχοπλήρωσης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα δίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα ροής.
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ΠΕ. ο οποίοος αποτελεί τμήμα του Ευρωκώδικ
κα 8, μέροςς 3 οι αντοοχές των
Κατά τοον ΚΑΝ.ΕΠ
τοιχοπλη
ηρώσεων δίννονται σύμφω
ωνα με το πα
αρακάτω διάγγραμμα:

Σχήμα 2. Περιβάλλοουσα καμπύλλη οριζόντιουυ φορτίου - γωνιακής
γ
παρραμόρφωσηςς κατά ΚΑΝΕ
ΕΠΕ
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Από τηνν ανασκόπησ
ση της διεθννούς βιβλιογγραφίας, προοκύπτει το παρακάτω
π
διιάγραμμα 3 το οποίο
είναι συγγκρίσιμο με το διάγραμμ
μα του σχήμα
ατος 2.

Σχήμα 3. Περιβάλλοουσες καμπύλλες οριζόντιοου φορτίου - γωνιακής πα
αραμόρφωση
ης για δοκίμιια της
ρια μεταξύ καταστάσεων
κ
ν
βιβλιογρραφίας που θεωρήθηκαν. Ο Ευρωκώδδικας 8, μέροος 3 ορίζει όρ
περιορισ
σμού βλαβώνν 0-4‰ (DL)), σημαντικώ
ών βλαβών 4‰
‰ -5.3‰ (SD
D) και οιονεεί κατάρρευσ
σης
>5.3‰ ((NC). Περίπττωση “ΙΙ”.
4. ΕΝΙΣ
ΣΧΥΣΗ ΔΟΚ
ΚΩΝ ΜΕ ΑΝ
ΝΑΘΡΑΚΟΫ
ΫΦΑΣΜΑΤΑ
Α ΚΑΙ ΧΑΛ
ΛΥΒΔΟΫΦΑ
ΑΣΜΑΤΑ
Στο παρόν κεφάλαιο
ο γίνεται πειρραματικός έλλεγχος της α
αποτελεσματτικότητας ενίίσχυσης 13 δοκών
δ
με
α και χαλυβδοϋφάσματα. Γίνονται συυγκρίσεις μετταξύ δοκών χωρίς
χ
και
σύνθετα υλικά από ίννες άνθρακα
ώσεων υπολογισμού. Οιι επεμβάσειςς αφορούν σεε καμπτική ενίσχυση
με ενίσχχυση και σύγγκριση εξισώ
στην στή
ήριξη ή στο άνοιγμα
ά
της δοκού ή διαττμητική ενίσ
σχυση.

Σχήμα 44. Πειραματικ
κή διάταξη
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Σχήμα 5. Διαγράμματα αντοχής - βύθισης δοκιμίων και δοκίμιο με ενίσχυση έναντι διάτμησης με
χαλυβδοϋφάσματα.
Στη συνέχεια δίνεται η αναλυτική εκτίμηση της καμπτικής και διατμητικής αντοχής των δοκιμίων. Για
την αύξηση της καμπτικής αντοχής λόγω των ενισχύσεων η σχέση που χρησιμοποιείται είναι:

M R , f  A f  E f   f  h   G  x 

(6)

8  1000  ε c

for ε c  0.002

4  6  1000  ε c 
δG  
1000  ε c  3000  ε c  4   2

for 0.002  ε c  0.0035

2000  ε c  3000  ε c  2 
Τα σύμβολα έχουν την συνήθη σημασία τους.
Για την διατμητική αντοχή οι σχέσεις υπολογισμού είναι:

V Rd , f  0.9  d  f fdd ,e,W

 wf
2t f 
s
 f

2


  cot   cot    sin 



(7)
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ffdd,e,W είνναι η ενεργόός αντοχή αποοκόλλησης (σχεδιασμού)
(
) η οποία δίννεται για περιτυλιγμένες λωρίδες
λ
σύνθετουυ υλικού, ωςς:

L  sin   1
s 

 L  sin
  f fu ,W ( R)  f fddd   1  e
f fdd  1  k e


2z  2
z




(8)

Πίνακαςς 1. Αντοχές δοκιμίων.

που δίνεται στο παρόν κεφάλαιο
Στο πλαίσιο της ενίσ
σχυσης δοκώ
ών με σύνθεττα υλικά η μεθοδολογία
μ
κ
οιητικά τις αντοχές κα
αι τον τρόπ
πο αστοχίας που παραττηρήθηκαν κατά τις
προσεγγγίζει ικανοπο
πειραματτικές δοκιμές.
Μ
ΜΕΤΑΛΛΙΚ
ΚΗ ΔΙΑΤΑΞ
ΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣ
ΣΗΣ ΠΛΑΙΣ
ΣΙΩΝ ΔΟΚΩ
ΩΝ ΥΠΟΣΤΥ
ΥΛΩΜΑΤΩΝ
Ν
5.
Στο παρρόν κεφάλαιιο παρουσιά
άζονται αποττελέσματα από
α
τη δοκιιμή στο εργγαστήριο μετταλλικών
διατάξεω
ων ενίσχυσηςς, πλαισίων δοκών υποσ
στυλωμάτων,, έναντι σεισ
σμικών φορτίσεων. Πρόκ
κειται για
μηχανισμό με δύο επίπεδα ανττίστασης, μεε μηχανισμόό τριβής κα
αι με στοιχεείο δεσμού το
τ οποίο
ροκαθορισμέένο επίπεδο μετακινήσεω
ων. Για τον υπολογισμό
υ
της συνεισφ
φοράς του
ενεργοποοιείται σε πρ
μηχανισμού αυτού στην
σ
ανάληψ
ψη σεισμικώνν δράσεων έγινε
έ
υπλογισ
σμός με βάσ
ση την ροπή στρέψης
σθηκαν.
που εφαρρμόσθηκε σττους κοχλίεςς και τους συνντελεστές ανναγωγής πουυ προσδιορίσ
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Εικόνα 66. Σχηματική
ή παράσταση
η του μηχανισ
σμού και άποοψη του δοκ
κιμίου.
Πίνακαςς 2. Πειραματτικές και υποολογιζόμενεςς αντοχές δοκ
κιμίων
OAD VR
c
VR0 calculated
LO
at δ=
=0
Coeff
fficient
Vmaxx calculated
VR00 at |VRmaax| at
SPECIM
MEN
Singlle 1.60×VR0,callc
δ=0
0
|δmax|

VR0exp/V
VR0anal
Vmax,expp/Vmax.anal

Doubble 1.44× VR0,ccalc

Meddium
kN
Vallue

kN
N
BFS3

8.665

14.499

VR0/00.3=29

BFS5

13.05

20.400

VR0/00.5=26

0.3×229=8.7
1.60×
×8.7=13.9
0.5×229=14.7
29

BFS7

20.10

22.255

VR0/00.7=29

BFS7L

21.10

With link
VR0/00.7=30
94.200

BFD3

20.75

29.755

VR0/00.3=69

BFD5

33.90

51.000

VR0/00.5=68

49.90

70.499

VR0/00.7=71

BFD7L
L

49.55

With link
VR0/00.7=71
133.330

0.7×229=20.3
1.60×
×20.3=32.5
0.7×229=20.3
------0.3×770=21.0
1.44×
×21.0=30.2
0.5×770=35.0

70
BFD7

1.60×
×14.7=23.5

1.44×
×35.0=50.4
0.7×770=49.0
1.44×
×49.0=70.6
0.7×770=49.0
-------

VR0: Δια
ατμητική αντίσταση κατά
ά την διέλευσ
ση από τη θέσ
ση ισορροπο
οίας
VRmax: Δ
Διατμητική ανντίσταση καττά την μέγισ
στη μετατόπισ
ση

0.99/1.004
0.89/0.87
0.99/0.668
1.04/-0.99/0.999
0.97/1.001
1.02/1.000
1.01/--
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6.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συσχέτιση του βαθμού βλάβης και του βαθμού απώλειας της φέρουσας
ικανότητας κτιρίων με το κόστος αποκατάστασης και ενίσχυσης με βάση στοιχεία από τον σεισμό της
Αθήνας 1999. Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν στοιχεία από φακέλους κτηρίων με βλάβες στους
οποίους περιλαμβάνονταν στοιχεία για το κόστος αποκατάστασης των βλαβών. Στο σχήμα που
ακολουθούν δίνονται οι παραπάνω συσχετίσεις σε συνάρτηση με τον χρωματικό χαρακτηρισμό που
ίσχυε την περίοδο εκείνη για τα κτιρία με βλάβες σε πράσινα, κίτρινα και κόκκινα.
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΑΧΑΡΝΕΣ
2

y = 0.9531x + 0.0723x + 0.115
1.2

[ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ]
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Σχήμα 7. Συσχέτιση του δείκτη απώλειας φέρουσας ικανότητας της κρίσιμης στάθμης με το πηλίκο
του κόστους επισκευής προς το κόστος ανακατασκευής. Διάγραμμα χρήσιμο κατά τις ανελαστικές
αναλύσεις του ΚΑΝΕΠΕ.
Αξιοποιούνται διατάξεις διεθνών κανονισμών και γίνονται συγκρίσεις σε επίπεδο αντοχών μεταξύ των
τιμών που μετρήθηκαν κατά τις πειραματικές δοκιμές και των τιμών που προκύπτουν από αυτούς τους
κανονισμούς. Συμπεραίνεται ότι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. αποτελεί έναν σύγχρονο κανονισμό με διατάξεις
προσαρμοσμένες στα πρόσφατα επιτεύγματα της έρευνας σχετικά με τις επεμβάσεις στα κτίρια πολλά
από τα οποία τεκμηριώνονται και επαληθεύονται και πειραματικά.
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας παρέχονται στοιχεία από την ανασκόπηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας και από πειραματικές δοκιμές , προς αξιοποίηση από τους μελετητές κατά την
εφαρμογή διατάξεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συμπεραίνεται ότι ο κανονισμός αυτός αποτελεί έναν οδηγό
στον οποίο προτείνονται ορθολογικές διατάξεις για τον έλεγχο και την αποτίμηση υφισταμένων
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τονίζεται ότι υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία χρειάζονται
πειραματική διερεύνηση και τεκμηρίωση στο πλαίσιο της βελτίωσης της πρακτικής αξίας και της
εγκυρότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
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