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Εισαγωγή
Το εμβληματικό κτίριο σπάνιας αρχιτεκτονικής γνωστό ως «Κόκκινο Σπίτι», ή «Μέγαρο Λόγγου»
το οποίο δεσπόζει στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Ερμού στη Θεσσαλονίκη (Σχήμα 1),
άρχισε να κατασκευάζεται το 1926 και ολοκληρώθηκε το 1928 με βάση τα σχέδια του αρχιτέκτονα
Gennari για την οικογένεια του βιομηχάνου Γρηγόρη Λόγγου (Σχήμα 2). Είναι από τα ελάχιστα κτίρια
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που κρατά τη φυσιογνωμία του και αποτελεί αξιόλογο δείγμα των
αρχιτεκτονικών τάσεων που επικράτησαν στα χρόνια του Μεσοπολέμου.

Σχ. 1 «Κόκκινο Σπίτι» - Φωτογραφία

Σχ. 2 «Κόκκινο Σπίτι» - Σχέδια αρχικής μελέτης

Επιθυμία του νέου ιδιοκτήτη είναι η αξιοποίηση του κτιρίου ως επαγγελματική στέγη, γεγονός το
οποίο συνεπάγεται αλλαγή χρήσης καθώς και την αύξηση των ωφέλιμων φορτίων και της
σπουδαιότητας του κτιρίου. Συνεπώς στόχος της στατικής μελέτης ήταν ο έλεγχος της υφιστάμενης
κατάστασης, καθώς και η διερεύνηση απαίτησης επεμβάσεων ώστε το κτίριο να μπορεί να
ανταποκριθεί στη νέα χρήση και τις νέες απαιτήσεις φορτίων.
Δεδομένης της μοναδικής αρχιτεκτονικής εξωτερικά (διαμόρφωση όψεων), αλλά και εσωτερικά με
οροφογραφίες στο μεγαλύτερο ποσοστό των πλακών οροφής 1ου, 2ου και 3ου, η απαίτηση της Eφορείας
Νεοτέρων Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν η ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων και η
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συντήρηση και αποκατάσταση του ζωγραφικού και γύψινου διακόσμου με στόχο τη διατήρηση των
μορφολογικών, κατασκευαστικών και τυπολογικών στοιχείων του μνημείου.
Το κτίριο είναι ιδιοκτησία της DIMERA GROUP και η αρχιτεκτονική μελέτη εκπονήθηκε από το
γραφείο Γιώργου Παυλίδη και η μελέτη Μ/Μ από το γραφείο του Δημήτρη Σιδηράκη.
Περιγραφή Στατικού Συστήματος, Αποτύπωση Παθολογίας και Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών
Το φέρον σύστημα του κτιρίου αποτελείται από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, δοκούς και
στύλους, σε συνδυασμό με φέρουσες τοιχοποιίες, οι οποίες στο υπόγειο είναι από αργολιθοδομή και
στους λοιπούς ορόφους από οπτοπλινθοδομή με συμπαγείς πλίνθους (Σχήμα 3). Το πρώτο βήμα για τη
στατική μελέτη αναβάθμισης ήταν η επιτόπου γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος συστήματος και
η αποτύπωση της παθολογίας για τη διαπίστωση της υφιστάμενης κατάστασης και της ανάγκης
επισκευών, ενώ στη συνέχεια συντάχθηκε πρόγραμμα επί τόπου και εργαστηριακών ερευνών για τη
διαπίστωση ποιότητας υλικών και την ανίχνευση οπλισμών, καθώς και γεωτεχνική έρευνα. Η
ανωτέρω έρευνα έγινε από την εταιρία ΓΕΩΤΕΡ (Διδασκάλου).

Σχ. 3 Κάτοψη Οροφής Ισογείου
Όπως και η αντοχή της λιθοδομής έτσι και η αντοχή της φέρουσας τοιχοποιίας από
οπτοπλινθοδομή εξαρτάται από τις επιμέρους αντοχές των υλικών που τη συνθέτουν, ήτοι
οπτόπλινθων και κονιάματος, (οι οποίες προκύπτουν από εργαστηριακές δοκιμές) και εν γένει από τον
τρόπο δόμησης. Η εκτίμηση της αντοχής σε θλίψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους ΤάσιοΧρονόπουλο (Τάσιος, 1992), ενώ η αντοχή σε διάτμηση σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 (CEN,2005).
Η φέρουσα ικανότητα της τοιχοποιίας εκτιμήθηκε για εντός και εκτός επιπέδου του τοίχου, ενώ για
τον προσδιορισμό των τάσεων σχεδιασμού εισήχθη μερικός συντελεστής ασφαλείας υλικού, ο οποίος
σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6, λαμβάνεται ίσος με γm=2.50. Με βάση τα παραπάνω, οι αντοχές και
οι τάσεις σχεδιασμού της τοιχοποιίας συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση
της αντοχής σε εφελκυσμό από κάμψη κάθετα στο επίπεδο του τοίχου, εκτιμήθηκε η αντοχή σε
επίπεδο αστοχίας παράλληλο και κάθετο προς τους οριζόντιους αρμούς.
Πιν. 1 Αντοχή και τάσεις σχεδιασμού φέρουσας τοιχοποιίας
Αντοχή σε Θλίψη
Τάση Σχεδιασμού σε Θλίψη (στατικές φορτίσεις)
Τάση Σχεδιασμού σε Θλίψη (σεισμ. συνδυασμοί)
Αντοχή σε Διάτμηση
Τάση Σχεδιασμού σε Διάτμηση (στατικές φορτίσεις)

fwk = 2.425 MPa
fwd = 0.97MPa
fwd = 1.455MPa
fvk = 0.2+0.40σd fvk <0.52 MPa
fvd = 0.08+0.16σd <0.208 MPa
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Τάση Σχεδιασμού σε Διάτμηση (σεισμ. συνδυασμοί)
Αντοχή σε Εφελκυσμό (κάμψη εντός επιπέδου)
Αντοχή σε Εφελκυσμό (κάμψη κάθετα στο επίπεδο τοίχου)
Τάση Σχεδιασμού (στατικές φορτίσεις)
Τάση Σχεδιασμού σ (σεισμ. συνδυασμοί)

fvd = 0.12+0.24σd <0.312 MPa
fwx1 = 0.00
fwx1 = 0.05 MPa
fwx2 = 0.1365 MPa
fwx1d = 0.02 MPa
fwx2d = 0.055 MPa
fwx1d = 0.03 MPa
fwx2d = 0.082 MPa

Για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας της τοιχοποιίας χρησιμοποιήθηκαν τύποι από τη
διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίοι την εξαρτούν από την αντοχή της τοιχοποιίας σε θλίψη (Σχέση 1).
Εw0=(400-1000)fwk=550 fwk =1333 [MPa]

(1)

Τέλος, το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων ελήφθη από τον Ευρωκώδικα 6 (CEN 2005, §
3.7.1) και παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.
Σε ότι αφορά στην ποιότητα σκυροδέματος και χάλυβα της υφιστάμενης κατασκευής, αυτές
προέκυψαν με βάση εργαστηριακές δοκιμές ίσες με fck= 16 [MPa] και fyk= 220 [MPa] (St 1)
αντίστοιχα.

Σχ. 4 Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων τοιχοποιίας
Από την επί τόπου αποτύπωση της παθολογίας, διαπιστώθηκαν διυγράνσεις (κυρίως στους δύο
τελευταίους ορόφους) καθώς και αποφλοιώσεις, ρηγματώσεις και οξειδώσεις τόσο σε οριζόντια όσο
και σε κατακόρυφα δομικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκε προχωρημένη
ενανθράκωση, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη λήψη μέτρων αναστολής οξείδωσης. Με βάση τα
παραπάνω και δεδομένης της έλλειψης σχεδιασμού για οριζόντια σεισμικά φορτία, τις σημαντικές
διαβρώσεις και αποφλοιώσεις σε ορισμένα σημεία, της έλλειψης συνέχειας οπλισμών άνω ίνας δοκών
και πλακών (περιορισμένη διαφραγματική λειτουργία) η οποία δε δίνει βαθμούς υπερστατικότητας
και αποκλείει τη δυνατότητα ανακατανομών, καθώς και την αύξηση των ωφέλιμων φορτίων λόγω
νέας χρήσης, κατέστη απαραίτητη η εφαρμογή ενισχύσεων για την σεισμική αναβάθμιση του κτιρίου.
Στατική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατασκευής (Back Analysis)
Καθώς τόσο από τα διαθέσιμα στοιχεία όσο και από την επί τόπου έρευνα δεν ήταν δυνατή η
εξακρίβωση όπλισης όλων των δομικών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε back analysis του φορέα με τα
υλικά και τις παραδοχές της αρχικής μελέτης, από την οποία εξήχθησαν αποτελέσματα για τον
οπλισμό πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά βαθμονομήθηκαν με βάση τους
ανιχνευθέντες οπλισμούς σε κρίσιμες θέσεις και στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στις θέσεις στις
οποίες δεν ήταν δυνατή η ανίχνευσή. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της επιτόπου έρευνας, δεν
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υφίσταται συνέχεια δοκών και πλακών στις στηρίξεις και ως εκ τούτου η διαφραγματική λειτουργία
των ορόφων είναι προβληματική.
Η προσομοίωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με στόχο να αναπαραχθεί στο μέγιστο δυνατό
βαθμό η ανάλυση που είχε γίνει το 1920, δια χειρός, ώστε οι απαιτούμενοι οπλισμοί να αντιστοιχούν
στους διαπιστωθέντες κατά την έρευνα. Συνεπώς, οι πλάκες προσομοιώθηκαν με ελεύθερα άκρα σε
όλες τις πλευρές, ενώ οι δοκοί ως αμφιέρειστες και όχι συνεχείς, καθώς δε βρέθηκαν άνω οπλισμοί
στις στηρίξεις.
Οι πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος διαστασιολογήθηκαν με βάση τα εντατικά μεγέθη που
προκύπτουν από τους πίνακες Markus για απλά εδραζόμενες πλάκες και οι απαιτήσεις όπλισης που
προέκυψαν, συγκρίθηκαν με τους οπλισμούς που διαπιστώθηκαν από τις επιτόπου εργασίες. Για την
εκτίμηση του υπάρχοντος οπλισμού στις δοκούς Ο/Σ εφαρμόστηκε αντίστοιχη διαδικασία με αυτή της
εκτίμησης οπλισμού για τις πλάκες. Ο απαιτούμενος οπλισμός συγκρίθηκε με το διαθέσιμο στις θέσεις
στις οποίες έγινε ανίχνευση ή/και τομή και σε συνδυασμό με το μοτίβο όπλισης εκτιμήθηκε ότι
χρησιμοποίησε ο αρχικός μελετητής, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση του υφιστάμενου οπλισμού.
Με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω ανάλυσης υφισταμένου για τα φορτία αρχικού
σχεδιασμού, διαπιστώθηκε ότι για τα υποστυλώματα και για τα φορτία βαρύτητας (συνδυασμοί
αστοχίας), δεν παρατηρούνται υπερβάσεις της διαθέσιμης θλιπτικής αντοχής, ενώ στις δοκούς
παρατηρούνται γενικά υπερβάσεις της διαθέσιμης καμπτικής αντοχής. Σε ότι αφορά στις
οπτοπλινθοδομές, παρατηρήθηκαν για τα φορτία βαρύτητας υπερβάσεις της διαθέσιμης θλιπτικής
αντοχής σε ποσοστό 10~20%, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5 (κόκκινο χρώμα).

Σχ. 5 Οπτοπλινθοδομές – Ορθές Τάσεις υπό τα φορτία βαρύτητας
Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμη η πρόταση και εφαρμογή στρατηγικής ενίσχυσης
με στόχο την αντισεισμική αναβάθμιση (δεδομένου ότι κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου εκτιμούμε ότι
δεν πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός έναντι σεισμικών φορτίων), την ενίσχυση των δομικών στοιχείων
που παρουσιάζουν ανεπάρκεια φέρουσας αντοχής για τα φορτία βαρύτητας και την αποκατάσταση
στα σημεία όπου υπάρχουν έντονες διαβρώσεις, οξειδώσεις και αποφλοιώσεις. Σημειώνεται ότι
απαραίτητη προϋπόθεση που πληροί η προτεινόμενη στρατηγική είναι να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι
περιορισμοί που τέθηκαν από την απαίτηση διατήρησης του ζωγραφικού και γύψινου διακόσμου,
γεγονός που περιορίζει πολύ τις μεθόδους ενίσχυσης που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν.
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Φιλοσοφία Επεμβάσεων
Με βάση την αποτύπωση παθολογίας και τον έλεγχο στατικής επάρκειας υφισταμένου προκύπτουν
τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα :
o Το κτίριο είναι γενικά στατικά επαρκές έναντι φορτίων βαρύτητας σχεδιασμού (εκτός από τις
υπερβάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω).
o Δεδομένου ότι το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1926, δεν έχει πραγματοποιηθεί σχεδιασμός
έναντι σεισμικών φορτίων και κατά συνέπεια δεν είναι αντισεισμικά επαρκές για το σεισμό
σχεδιασμού (ΕΑΚ2000). Η απουσία σημαντικών βλαβών από παρελθόντες σεισμούς
αποδίδεται κυρίως στη σημαντική συμμετοχή των φερουσών τοιχοποιιών στην τέμνουσα
αντοχής των ορόφων.
o Παρατηρούνται σημαντικές διαβρώσεις οπλισμών και αποφλοιώσεις, οι οποίες έχουν σε
σημαντικό βαθμό αλλοιώσει τον Φ.Ο. στους ανώτερους ορόφους.
o Καθώς οι δοκοί και οι πλάκες έχουν υπολογιστεί και κατασκευαστεί αμφιέρειστες και κατά
συνέπεια δεν υπάρχει υπερστατικότητα και δυνατότητα ανακατανομών, ενώ επιπλέον η
συμμετοχή των τοιχοποιιών στη φέρουσα ικανότητα έναντι σεισμού είναι σημαντική, η ανάγκη
για ενίσχυση των τοιχοποιών με μανδύα Ο/Σ καθίσταται επιτακτική.
Σύμφωνα με τα παραπάνω απαιτήθηκε τόσο η αντισεισμική αναβάθμιση, όσο και η ενίσχυση έναντι
φορτίων βαρύτητας της κατασκευής καθώς και η επισκευή των δομικών στοιχείων που έχουν υποστεί
σημαντικές αλλοιώσεις (οξείδωση, διάβρωση, κτλ.). Σημειώνεται ότι το επιλεγόμενο σχήμα ενίσχυσης
είναι απαραίτητο να μην προκαλεί αλλοιώσεις και να διατηρεί τον ζωγραφικό και γύψινο διάκοσμο.
Συνοπτικά το επιλεγόμενο σχήμα ενισχύσεων/επεμβάσεων παρουσιάζεται στη συνέχεια:
o Ενίσχυση θεμελίωσης με πλάκα γενικής κοιτόστρωσης
o Αντισεισμική ενίσχυση του κτιρίου με μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Συγκεκριμένα
ενισχύονται οι περιμετρικές τοιχοποιίες και το κλιμακοστάσιο σε υπόγειο και ισόγειο, ενώ η
ενίσχυση του κλιμακοστασίου επεκτείνεται και στους άνω ορόφους και η ενίσχυση της
περιμετρικής τοιχοποιίας στην αριστερή πλευρά του κτιρίου στον πρώτο όροφο. Σημειώνεται
ότι κατά την ενίσχυση με μανδύα Ο/Σ διατηρείται ανέπαφος ο διάκοσμος των οροφών
(οροφογραφίες), με μόνη τοπική μείωση του εύρους της φάσας στις οροφογραφίες που
βρίσκονται σε χώρους που διαπερνώνται από τους μανδύες του πυρήνα του κλιμακοστασίου.
o Ενίσχυση όλων των υποστυλωμάτων Ο/Σ υπογείου και ισογείου με μανδύα FRP
o Ενίσχυση δοκών σε κάμψη και διάτμηση με FRPs. Σημειώνεται ότι στις θέσεις των
ενισχυμένων δοκών, γίνεται τοπική αποκόλληση των κορνιζών (φρίζες) για την κατασκευή
συνδετήρων FRP και επανατοποθέτησή τους.
o Ενίσχυση των πλακών όλων των ορόφων έναντι φορτίων βαρύτητας με έγχυτο μανδύα Ο/Σ
5cm στην άνω επιφάνειά τους, λόγω αύξησης των μόνιμων και κινητών φορτίων σχεδιασμού
(αύξηση κινητών φορτίων από 2 σε 5 kN/m2 και πρόσθετων μόνιμων από 0.5~1.8 kN/m2 σε
1.8 kN/m2. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η διαφραγματική λειτουργία των πλακών
χωρίς την προσβολή των οροφογραφιών από τις επεμβάσεις.
o Επισκευή πλακών (δώματος) στις περιοχές όπου λόγω σοβαρότατων διαβρώσεων έχουν
αποσαρθρωθεί πλήρως και αποκατάσταση οξειδώσεων σε όλους τους ορόφους. Τοπική
καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων της πλάκας οροφής 3ου στις περιοχές που
παρατηρούνται σημαντικές διαβρώσεις.
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Στατική και Δυναμική Ανάλυση Ενισχυμένου Φορέα
Λαμβάνοντας υπόψη την παθολογία, την ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, τις απαιτήσεις
προστασίας διακόσμου του μνημείου καθώς και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη για αυξημένη
δυνατότητα παραλαβής ωφέλιμων φορτίων (από 2kN/m2 σε 5kN/m2) και αλλαγή σπουδαιότητας από
γII σε γIII, πραγματοποιήθηκε ανάλυση του ενισχυμένου φορέα και διαστασιολόγηση των ενισχύσεων.
Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια ενισχύσεων, ώστε να προταθεί η βέλτιστη λύση η οποία θα
εξασφαλίζει τη στατική επάρκεια του κτιρίου με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς με την ελάχιστη
δυνατή επέμβαση.
Η προσομοίωση και ανάλυση του φορέα μετά την εφαρμογή ενισχύσεων έγινε με το πρόγραμμα
πεπερασμένων στοιχείων SciaEngineer 16.0.108, ενώ η διαστασιολόγηση με το ECtools. Η
διακριτοποίηση υπήρξε κατά το δυνατόν αναλυτική, ιδιαίτερα σε θέσεις πολύπλοκης γεωμετρίας,
απότομης μεταβολής της δυσκαμψίας του φέροντος οργανισμού, σε σημεία συναρμογής δομικών
στοιχείων καθώς και σε περιοχές διαφοροποίησης του υλικού δόμησης, προκειμένου να
εξασφαλίζεται το συμβιβαστό των παραμορφώσεων και να αποφευχθεί η αριθμητική συγκέντρωση
τάσεων (Σχήμα 6). Η ανάλυση και η διαστασιολόγηση των ενισχύσεων πραγματοποιήθηκε με βάση
τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ (ΟΑΣΠ, 2013, Penelis, 2014).

Σχ. 6 Αριθμητικό Προσομοίωμα Ενισχυμένου Φορέα
Για την επιλογή των φερουσών τοιχοποιιών προς ενίσχυση με μανδύα εκτοξευόμενου
σκυροδέματος, πραγματοποιήθηκαν παραμετρικές αναλύσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος
των επεμβάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εξαντλήσεων/αντοχών για τα
ακόλουθα σενάρια :
-

Περίπτωση 1 : Ενίσχυση τοιχοποιιών μέχρι την οροφή ισογείου

Στην περίπτωση αυτή, ενισχύονται οι τοιχοποιίες με μονόπλευρο μανδύα εκτοξευόμενου
σκυροδέματος (πάχους 10 cm), στην στάθμη υπογείου και ισογείου (Σχήμα 7 – Κίτρινο χρώμα), ενώ
στους άνω ορόφους (1ο, 2ο, και 3ο) πραγματοποιείται αποκατάσταση με ενεμάτωση. Για την ανάλυση
του ενισχυμένου φορέα θεωρούνται κινητά φορτία 5kN/m2 και κατηγορία σπουδαιότητας κτιρίου γIII.
Στα Σχήματα 8 έως 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εξαντλήσεων/αντοχών σε κάμψη
με αξονικό φορτίο και τέμνουσα για τις φέρουσες τοιχοποιίες των ανώτερων ορόφων, οι οποίες δεν
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έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται για την κάθε περίπτωση και τον κάθε τοίχο ο λόγος
των αναπτυσσόμενων προς τα διαθέσιμα μεγέθη. Από την παρατήρηση των σχημάτων είναι εμφανές
ότι σε όλους τους ορόφους απαιτείται ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών του πυρήνα και της
αριστερής (λοξής) τοιχοποιίας, καθώς οι συντελεστές εξάντλησης είναι μεγαλύτεροι της μονάδος.

Σχ. 7 Επεμβάσεις στις τοιχοποίιες

Σχ. 9 Εξάντληση αντοχών στη στάθμη 2ου
-

Σχ. 8 Εξάντληση αντοχών στη στάθμη 1ου

Σχ. 10 Εξάντληση αντοχών στη στάθμη 3ου

Περίπτωση 2 : Ενίσχυση τοιχοποιών μέχρι την οροφή 1ου ορόφου και των τοιχοποιιών του
πυρήνα σε όλους τους ορόφους

Στην περίπτωση αυτή, ενισχύονται οι περιμετρικές τοιχοποιίες που παρουσιάζονται στα σχήματα
11 και 12 (κίτρινο και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα) με μονόπλευρο μανδύα εκτοξευόμενου
σκυροδέματος (πάχους 10 cm) στην στάθμη υπογείου, ισογείου και 1ου ορόφου και οι φέρουσες
τοιχοποιίες του κλιμακοστασίου σε όλους τους ορόφους. Στις τοιχοποιίες των ανώτερων ορόφων (2ο,
και 3ο) πραγματοποιείται αποκατάσταση με ενεμάτωση. Για την ανάλυση του ενισχυμένου φορέα
θεωρούνται κινητά φορτία 5kN/m2 και κατηγορία σπουδαιότητας κτιρίου γIII.
Στα Σχήματα 12 έως 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εξαντλήσεων/αντοχών σε κάμψη
με αξονικό φορτίο και τέμνουσα (λόγος των αναπτυσσόμενων προς τα διαθέσιμα μεγέθη) για τις
φέρουσες τοιχοποιίες των ανώτερων ορόφων, οι οποίες δεν έχουν ενισχυθεί. Από την παρατήρηση
7
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των σχημάτων είναι εμφανές ότι η συγκεκριμένη στρατηγική ενίσχυσης είναι αποτελεσματική, καθώς
δεν παρατηρούνται εξαντλήσεις στις τοιχοποιίες που δεν έχουν ενισχυθεί.

Σχ. 11 Επεμβάσεις στις τοιχοποίιες

Σχ. 13 Εξάντληση αντοχών στη στάθμη 2ου

Σχ. 12 Εξάντληση αντοχών στη στάθμη 1ου

Σχ. 14 Εξάντληση αντοχών στη στάθμη 3ου

Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, παρουσιάζονται στη συνέχεια οι μέθοδοι ενίσχυσης που
επιλέχθηκαν για τα επιμέρους δομικά στοιχεία της κατασκευής και συγκεκριμένα:
- Θεμελίωση : Με βάση τα δεδομένα της γεωτεχνικής έρευνας και τα αποτελέσματα των αναλύσεων
προέκυψε ανάγκη ενίσχυσης της θεμελίωσης με κατασκευή γενικής κοιτόστρωσης πάχους 40cm
και κατάλληλη σύνδεσή της στα υφιστάμενα στοιχεία θεμελίωσης.
- Τοιχοποιίες : Ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών (λιθοδομές και οπτοπλινθοδομές) που
περιγράφονται στην περίπτωση 2 με μονόπλευρο μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10cm
όπως φαίνεται στα σχήματα 15 και 16.
- Υποστυλώματα : Ενίσχυση στύλων λόγω της αύξησης των αξονικών φορτίων σε όλες τις στάθμες
με υφάσματα FRP, με στόχο την αύξηση της θλιπτικής αντοχής μέσω της περίσφιγξης (Σχήμα 17).
Μανδύας Ο/Σ εφαρμόζεται μόνο στη στάθμη του υπογείου.
- Πλάκες : Λόγω της απουσίας άνω οπλισμού στις στηρίξεις των εσωτερικών πλακών, του μικρού
τους πάχους (της τάξης των 10[cm]), των εκτεταμένων φθορών τους (οξειδώσεις αποφλοιώσεις),
την ανάγκη δημιουργίας ισχυρού διαφράγματος στις στάθμες των πατωμάτων για την μεταφορά
8
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των σεισμικών δυνάμεων στις ενισχυμένες φέρουσες τοιχοποιίες, αλλά και την αύξηση τους,
απαιτείται στατική αναβάθμιση με χρήση μανδύα σκυροδέματος 5[cm] από την άνω πλευρά
(Σχήμα 18). Η κατασκευή του μανδύα οδηγεί σε αύξηση των μόνιμων φορτίων σε κάθε στάθμη
κατά 1.25 κΝ/m2. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι στη στάθμη οροφής 3ου ορόφου καθαιρείται
και ανακατασκευάζεται τμήμα της πλάκας και αναβαθμίζεται στο σύνολό της με χρήση μανδύα
σκυροδέματος 5[cm] από την άνω πλευρά. Τέλος, στην οροφή της στάθμης του υπογείου δεν
απαιτείται ενίσχυση, λόγω μη μεταβολής των εφαρμοζόμενων φορτίων.

Σχ. 15 Μονόπλευρος μανδύας Ο/Σ λιθοδομής

Σχ. 16 Μονόπλευρος μανδύας Ο/Σ οπτοπλινθοδομής

- Δοκοί : Λόγω της αύξησης των μόνιμων (μανδύας πλακών 5cm) αλλά και των ωφέλιμων φορτίων
του κτιρίου απαιτείται η ενίσχυση σε κάμψη και διάτμηση σε ορισμένο αριθμό δοκών. Για την
ενίσχυση σε κάμψη επιλέχθηκε η τοποθέτηση ελασμάτων FRP στις παρειές της δοκού ή στην κάτω
ίνα αυτής (Σχήμα 19) στην περίπτωση που η τοποθέτηση μανδύα FRP στις παρειές της δοκού δεν
είναι εφικτή (π.χ. περίπτωση δοκού επί δοκού). Για την ενίσχυση σε διάτμηση χρησιμοποιούνται
λωρίδες FRP με κατάλληλα αγκύρια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19, τα οποία εξασφαλίζουν τη
μικρότερη δυνατή επέμβαση στο γύψινο διάκοσμο, καθώς πραγματοποιείται τοπική αποκόλληση
των κορνιζών (φρίζες) για την κατασκευή συνδετήρων FRP και επανατοποθέτησή τους.

Σχ. 18 Ενίσχυση πλάκας με μανδύα Ο/Σ από την άνω πλευρά
Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στο Σχήμα 20 οι θέσεις ενίσχυσης δοκών οροφής 1ου ορόφου. Στο
Σχήμα 20 είναι εμφανής η θέση και το πλήθος των οροφογραφιών, γεγονός το οποίο οδηγεί σε
σημαντικούς περιορισμούς τόσο σε ότι αφορά στη θέση, όσο και στη μέθοδο ενίσχυσης.
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Σχ. 19 Ενίσχυση δοκού με FRP σε κάτω ίνα

Σχ. 20 Ενίσχυση δοκών με FRP στις θέσεις οροφογραφιών
Οι ενισχύσεις που παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω εφαρμόζονται στα επιμέρους δομικά
στοιχεία και διαμορφώνεται το αριθμητικό προσομοίωμα του ενισχυμένου φορέα, στο οποίο
διενεργείται στατική και δυναμική ανάλυση. Οι δύο πρώτες ιδιομορφές του κτιρίου είναι ασύζευκτες
και ίσες με 1.07sec και 0.85sec αντίστοιχα. Η μορφή παραμόρφωσης του κτιρίου για τις δύο
ιδιομορφές παρουσιάζεται στα σχήματα 21 και 22. Ενδεικτικά στα σχήματα 23 και 24 παρουσιάζονται
10
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οι αναπτυσσόμενες τάσεις για σεισμό στη μία διεύθυνση και η στρατηγική ενίσχυσης που
εφαρμόστηκε (ενισχυμένος φορέας 2ου ορόφου).
Με βάση τα αποτελέσματα στατικής και δυναμικής ανάλυσης ενισχυμένου φορέα και
εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ (ΟΑΣΠ, 2013, Penelis, 2014), διαστασιολογήθηκαν οι
ενισχύσεις των επιμέρους δομικών στοιχείων.

Σχ. 21 1η Ιδιόμορφή

Σχ. 23 Τάσεις στη φέρουσα τοιχοποιία για Εx

Σχ. 22 2η Ιδιομορφή

Σχ. 24 Ενισχύσεις Οροφής 2ου

Η διαστασιολόγηση της γενικής κοιτόστρωσης πραγματοποιήθηκε αυτόματα από το λογισμικό
Scia Engineer, ενώ για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών θεωρήθηκε συντελεστής υπεραντοχής
γRD=1.40. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αναπτυσσόμενων τάσεων στη διεπιφάνεια της
πλάκας θεμελίωσης και του εδάφους, καθώς και έλεγχος διάτρησης στις θέσεις των υποστυλωμάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του EN1992. Με βάση τις διατάξεις του κανονισμού και θεωρώντας
ποιότητα σκυροδέματος θεμελίωσης ίδιο με της ανωδομής (C16/20), προέκυψε για τις τρεις
διαφορετικές κλάσεις θεμελίωσης η απαίτηση ύψους h(d+c) του Πίνακα 2 για να μην υπάρχει
κίνδυνος διάτρησης.
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Πιν. 2 Απαίτηση ύψους h(d+c) για αποφυγή κινδύνου διάτρησης
ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΣ.
B1

2012.00

200.00

0.60

0.60

0.55

2995.20

292.00

B2

1918.00

200.00

0.42

0.42

0.50

2995.20

284.14

B7

1468.00

200.00

0.42

0.42

0.50

2995.20

284.14

Nsd

σεπ.

b

h

h πεδίλου

vrdmax

vrd

Καθώς η ενίσχυση των πλακών με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε από την
άνω πλευρά, οι πλάκες Ο/Σ διαστασιολογήθηκαν με βάση τα εντατικά μεγέθη του προσομοιώματος
για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου άνω οπλισμού (άνω ίνα B500c), ενώ οι υφιστάμενοι
οπλισμοί (κάτω ίνα S220) ελέγχθηκαν ως προς την επάρκειά τους. Ενδεικτικά, οι απαιτούμενοι
οπλισμοί άνω και κάτω ίνας πλακών οροφής 2ου-3ου ορόφου παρουσιάζονται στα σχήματα 25 και 26.

Σχ. 25 Οπλισμοί δν/ση 1 κάτω ίνα (S220)

Σχ. 26 Οπλισμοί δν/ση 1 άνω ίνα (Β500c)

Από την ανάλυση του ενισχυμένου φορέα, προέκυψαν οι απαιτήσεις οπλισμών στις δοκούς. Για
την ενίσχυση δοκών σε κάμψη και διάτμηση χρησιμοποιήθηκαν FRP`s τύπου CFK200/2000 και CSHEET640 αντίστοιχα. Όπως περιγράφηκε ανωτέρω ακολουθήθηκαν δύο μοτίβα ενίσχυσης σε
κάμψη, είτε με δυο ελάσματα, ένα σε κάθε πλευρά της δοκού, είτε με ένα έλασμα στην κάτω πλευρά
της δοκού. Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται ενδεικτικά για τη στάθμη οροφής ισογείου οι ροπές
(στο άνοιγμα) και τέμνουσες αντοχής των ενισχυμένων δοκών σε συσχέτιση με τις απαιτήσεις που
προέκυψαν από την ανάλυση (έλεγχος σε κάμψη και έλεγχος τέμνουσας).
Πιν. 3 Αναπτυσσόμενες ροπές και ροπές αντοχής
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ
Asυπαρχ. CFK200/2000 CFK200/2000
b
h
fck
[cm2]
Πλευρα
Κατω ίνα
[m]
[m]
[Mpa]
S220
2τεμ 90x1.4 1τεμ 120x1.4
0.22
0.40
16.000
12.560
v
0.22
0.40
16.000
9.420
v
0.22
0.40
16.000
9.420
v
0.22
0.40
16.000
12.560
v
0.22
0.40
16.000
12.560
v

ONOMA ΔΟΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ8
Δ16
Δ18
Δ19
Δ20

Mrd
Msd
[kNm] [kNm]
135.00
57.48
190.00
97.30
155.00
60.25
190.00
48.40
170.00
85.39

Πιν. 4 Αναπτυσσόμενες τέμνουσες και τέμνουσες αντοχής
ONOMA
ΔΟΚΟΥ
(Σχεδίου)

fc

Δ6
Δ7
Δ8
Δ10
Δ13
Δ14
Δ15
Δ16
Δ18
Δ20

16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000

bw

h

0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.30
0.30
0.40
0.40

c

trd

0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22
0.03 0.22

k
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.33
1.33
1.23
1.23

Vrd2 Vrd1
248.50
248.50
248.50
248.50
248.50
248.50
181.34
181.34
248.50
248.50

23.79
23.79
23.79
23.79
23.79
23.79
18.77
18.77
23.79
23.79

nd
Vwd
Vwd
Vcd
Vfd
Vcd
(n.of
(diagonal) (st.)
(non
[kN]
(seismic) diag.)
[kN]
[kN]
seismic)
)
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61
18.77
5.63
2
45.90 23.36 61.61
18.77
5.63
2
45.90 23.36 61.61
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61
23.79
7.14
2
45.90 32.01 61.61

Vrd3
[kN]

Vsd
[kN]

195.31
195.31
195.31
195.31
195.31
195.31
172.99
172.99
195.31
195.31

134.28
151.45
155.72
126.42
127.37
150.80
81.49
136.88
152.29
106.72
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Λόγω της μόρφωσης του αρχικού στατικού συστήματος και της επιλεγμένης μεθόδου επέμβασης,
τα υφιστάμενα υποστυλώματα δεν μετέχουν στην παραλαβή σεισμικών δυνάμεων αλλά μόνο στα
φορτία βαρύτητας. Ωστόσο, λόγω της αύξησης των κατακόρυφων φορτίων απαιτήθηκε η ενίσχυση
των υποστυλωμάτων Κ5 και Κ6 σε διάφορες στάθμες. Η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε μέσω
περίσφιγξης με χρήση FRP`s. Η αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος λόγω περίσφιγξης
για τις διάφορες διατομές που θα ενισχυθούν παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.
Πιν. 5 Αναπτυσσόμενες τέμνουσες και τέμνουσες αντοχής
ΔΙΑΤΟΜΗ b[m] h[m] c[m] rs[m] fck[Mpa] fys[Mpa] Φ[mm] nΦ Ef[Mpa] fde[Mpa] t[mm] layer fccd [Mpa]
42x42 0.42 0.42

0.04

0.05

16

220

20

4 240000

1440.00 0.352

2

23.13

31x31 0.31 0.31

0.04

0.05

16

220

20

4 240000

1440.00 0.352

2

27.19

22x30 0.22 0.30

0.04

0.05

16

220

20

4 240000

1440.00 0.352

2

28.99

22x27 0.22 0.27

0.04

0.05

16

220

20

4 240000

1440.00 0.352

2

30.35

Στον Πίνακα 6 παρατίθεται συνοπτικά για το υποστύλωμα Κ5, ο έλεγχος σε κατακόρυφα στοιχεία
(κυανό όπου με FRPs).
Πιν. 6 Έλεγχος σε κατακόρυφα φορτία για το Κ5
ΣΤΑΘΜΗ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΗΜΙΟΡ.

ΟΝΟΜ. ΟΝΟΜΑ
Η
b
h
fck
fyk
as[cm2] Nrd
Nsd
ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
K5
B1
3 0.60 0.60 16000 220000
12.56
3493 2012
B58
6 0.40 0.40 24000 220000
12.56
2399 1790

ΙΣΟΓ.

v
0.58
0.75

4

0.40

0.40 24000 220000

12.56

2399

1977

0.82

ΟΡ. 1ΟΥ

B114

4

0.31

0.31 24000 220000

12.56

1530

1275

0.83

ΟΡ. 2ΟΥ

B170

4

0.22

0.31 24000 220000

12.56

1151

822

0.71

ΟΡ. 3ΟΥ

B226

4

0.22

0.27 24000 220000

12.56

1031

382

0.37

Τέλος, για τη διαστασιολόγηση μανδυών φερουσών τοιχοποιιών και συγκεκριμένα για τον
προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής ενισχυμένης φέρουσας τοιχοποιίας με μανδύα σκυροδέματος,
λαμβάνοντας υπόψη μόνο την διατμητική αντοχή της οπλισμένης διατομής του μανδύα, ισχύουν οι
παρακάτω σχέσεις :

Σχ. 27 Ενισχυμένες τοιχοποιίες
Με βάση τα παραπάνω, ο έλεγχος διατμητικής αντοχής για τους πεσσούς Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4 οι οποίοι
ενισχύονται με μανδύα σκυροδέματος 10cm ποιότητας C20/25 και οπλισμό #Φ12/15 ποιότητας
Β500c, παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Αγνοώντας πλήρως την παρεχόμενη αντίσταση της φέρουσας
τοιχοποιίας, ο ικανοτικός συντελεστής της τέμνουσας προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις μεγαλύτερος
από το q=2.5 (π.χ. Τ1: 2329 / 812.48 = 2.86 > 2.5 = q).
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Πιν. 7 Έλεγχος διατμητικής αντοχής ενισχυμένων φερουσών τοιχοποιιών

ONOMA ΣΧΕΔΙΟΥ
Τ1
Τ2
Τ3
Τ4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΩΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ
παχος
fck
Ass
Vsdmax
μήκος στοιχείου
μανδύα
[Mpa]
[m2/m]
[kN]
[m]
[m]
7.90
0.10
20
0.0007536 812.480
9.50
0.10
20
0.0007536 493.280
9.50
0.10
20
0.0007536 991.185
9.20
0.10
20
0.0007536 712.495

Vrdmax
[kN]
2844.000
3420.000
3420.000
3312.000

Vrds
[kN]
2329.61
2801.43
2801.43
2712.96

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η επιλογή και εφαρμογή της καταλληλότερης στρατηγικής
ενίσχυσης πολυωρόφου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία, καθώς επίσης και η διαστασιολόγηση των
ενισχύσεων σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας
μελέτης, διαπιστώνεται ότι σημαντικό ρόλο στην επιλογή της έκτασης και των μεθόδων ενίσχυσης
έχει τόσο η παθολογία όσο και η ανάλυση του αρχικού φορέα με βάση τα αποτελέσματα επιτόπου
ελέγχων και ποιότητες υλικών από εργαστηριακές δοκιμές. Διαπιστώνεται ότι σημαντική επιρροή στα
αποτελέσματα έχει η ακριβής και όσο το δυνατόν λεπτομερής προσομοίωση, η οποία πρέπει να
ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση (π.χ. ασυνέχεια πλακών και δοκών). Τέλος, σημειώνεται
ότι κατά την επιλογή των εφαρμοζόμενων μεθόδων ενίσχυσης πρέπει να λαμβάνεται η, συνήθης στην
περίπτωση μνημείων, απαίτηση να διατηρείται ανέπαφος ο ζωγραφικός (οροφογραφίες) και γύψινος
διάκοσμος, γεγονός το οποίο επηρεάζει σημαντικά τη θέση, την έκταση και τη μέθοδο των
ενισχύσεων.
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