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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των
έντονων διαμπερών ρηγματώσεων σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πολλών
ανοιγμάτων μιας σχολικής μονάδας με τη χρήση ανθρακονημάτων. Πρόκειται για
ένα διώροφο κτήριο με τμήμα υπογείου που κατασκευάστηκε κατά την χρονική
περίοδο 1955-1960. Τα φορτία μεταφέρονται από τις πλάκες οπλισμένου
σκυροδέματος στη θεμελίωση, μέσω τοιχίων από φέρουσα λιθοδομή. Για την
ενίσχυση της πλάκας τοποθετήθηκαν, όπου απαιτήθηκε, ανθρακονήματα στη
διαμήκη διεύθυνση των πλακών, κάθετα στον κύριο οπλισμό, αλλά και στην
εγκάρσια διεύθυνση παράλληλα προς τον κύριο οπλισμό. Στις περιοχές όπου
εμφανίστηκαν διαγώνιες ρωγμές λόγω υπέρβασης των ροπών συστροφής
τοποθετήθηκαν επίσης ανθρακονήματα και στις δυο διευθύνσεις. Ιδιαίτερη
προσοχή δόθηκε στην αγκύρωση των ελασμάτων. Δευτερεύουσες βλάβες
επισκευάστηκαν με τοπικές επεμβάσεις αποκατάστασης που δεν προϋποθέτουν
στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση των στοιχείων της κατασκευής.
ABSTRACT : This work presents the problem of severe cracks in a reinforced concrete

slab of a school building due to bending. The damage is treated by slab strengthening
with the use of carbon based composite materials. The construction considered is a twostorey building with a basement. It was constructed during the time-period 1955-1960.
The load path to the foundation is going through reinforced concrete slabs and stone
masonry walls. Composite materials, in the form of FRP strips, are used for the
strengthening of the examined reinforced concrete slab in both directions. The FRP strips
are placed parallel and perpendicular to the slab’s main reinforcement direction. In slab
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areas with diagonal cracks caused by twisting moments, composite materials are also
used in both directions for the structural strengthening. Attention has been paid to the
FRP strip anchorage areas. Secondary damages were repaired by local intervention
procedures that do not presuppose static analysis and design of the affected structural
elements.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H ανάγκη αποτίμησης της τρωτότητας υφιστάμενων κτηρίων, που έχουν
μελετηθεί και κατασκευασθεί βάσει παλαιότερων Κανονισμών και αποτελούν
σημαντικό ποσοστό του δομημένου πλούτου της χώρας είναι προφανής. Τα
κτήρια αυτά, τα οποία κατασκευάσθηκαν μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και
μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, έχουν αναλυθεί και μελετηθεί µε
απλοποιημένα προσοµοιώµατα και συχνά για χαμηλότερο σεισμικό συντελεστή.
Μια σημαντική υποκατηγορία αυτών αποτελούν τα σχολικά συγκροτήματα,
ιδιαίτερα τα κτήρια με φέρουσα τοιχοποιία και συγκεκριμένα, με κατακόρυφα
φέροντα στοιχεία από λιθοδομή και οριζόντια φέροντα στοιχεία από πλάκες
οπλισμένου σκυροδέματος.
Στα κτήρια αυτής της κατηγορίας συχνά έχουν παρατηρηθεί πολλές και
εκτεταμένες βλάβες, είτε στο σύνολο των δομημάτων είτε σε μεμονωμένα δομικά
στοιχεία. Οι κύριες αιτίες των βλαβών αυτών εντοπίζονται σε κατασκευαστικά
λάθη, λάθη στη μελέτη, σε διαβρώσεις, σε μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις, σε
υπερβάσεις των φορτίων σχεδιασμού, σε κρούσεις, σε απουσία συντήρησης, σε
κακή ποιότητα των υλικών, σε γήρανση των υλικών και χαλάρωση των δεσμών
συνάφειας μεταξύ τους, σε καθιζήσεις, παγετό, σεισμικές καταπονήσεις,
πυρκαγιά, κ.λπ.. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και άλλες αδυναμίες όπως,
προσδιορισμός εντατικών μεγεθών με απλοποιητικές παραδοχές. Η αντιμετώπιση
των παραπάνω προβλημάτων στην προ ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Ο.Α.Σ.Π. 2013) περίοδο
βασιζόταν στη γνώση που είχε συσσωρευτεί μέσω των τεχνικών κειμένων όπως,
«Κατευθυντήριες προδιαγραφές και οδηγίες για επισκευές κτηρίων με βλάβες από
σεισμό», έκδοση Υ.Δ.Ε., Θεσσαλονίκη, 1978, «Συστάσεις για τις επισκευές
κτηρίων από σεισμό», έκδοση Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1978, αλλά και σύμφωνα με όσα
όριζαν οι Ευρωκώδικες 6 και 8 (ΕΝ 1996 2005) (ΕΝ 1998 2004).
Σε πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με λόγο πλευρών lx/ly>2, πολλές φορές η
ανάγκη κάλυψης των καμπτικών ροπών στη μεγάλη διάσταση lx καθώς και των
ροπών συστροφής στις γωνίες των πλακών υποεκτιμάται, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ρηγματώσεις λόγω ανεπάρκειας του αντίστοιχου οπλισμού.
Ιδιαίτερα σε κατασκευές μεγάλης παλαιότητας που ενώ διαθέτουν ικανοποιητική
στιβαρότητα έναντι οριζοντίων δράσεων (φέρουσα λιθοδομή μεγάλου πάχους), τα
οριζόντια επιφανειακά στοιχεία ανάληψης κατακόρυφων φορτίων (πλάκες) κατά
κανόνα παρουσιάζουν χαμηλή ποιότητα σκυροδέματος και χάλυβα με
αποτέλεσμα το φαινόμενο των πολλαπλών διαμπερών ρηγματώσεων παράλληλα
προς τον κύριο οπλισμό να είναι αρκετά σύνηθες, επηρεάζοντας τόσο την αντοχή
(πρόβλημα στατικότητας) όσο και τη λειτουργικότητα του κτηρίου.
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Η ενίσχυση των πλακών με σύνθετα υλικά (FRP) είναι η πλέον ενδεδειγμένη
μέθοδος. Πλεονεκτεί έναντι των συμβατικών μεθόδων διότι τα σύνθετα υλικά
παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη εφελκυστική αντοχή, (πολλαπλάσια του
χάλυβα), μικρό έως αμελητέο βάρος, αυξάνουν την παραμορφωσιμότητα και
αντοχή των κατασκευών ή των επιμέρους δομικών στοιχείων δίχως να
μεταβάλλουν τη γεωμετρία ή τη δυσκαμψία, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής,
διατίθενται σε μεγάλα μήκη και εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε διάβρωση.
Στην παρούσα εργασία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των έντονων διαμπερών
ρηγματώσεων σε πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος μιας σχολικής μονάδας με τη
χρήση ανθρακονημάτων. Πρόκειται για ένα Δημοτικό Σχολείο της Χρυσούπολης
του Νομού Καβάλας, διώροφο με τμήμα υπογείου, που κατασκευάστηκε κατά την
χρονική περίοδο 1955-1960. Τα φορτία μεταφέρονται από τις πλάκες οπλισμένου
σκυροδέματος στη θεμελίωση, μέσω τοίχων από λιθοδομή πάχους 55 cm.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο της Χρυσούπολης κατασκευάστηκε κατά την
χρονική περίοδο 1955-1960. Είναι διώροφη κατασκευή, τμήμα της οποίας έχει
υπόγειο. Τα φορτία μεταφέρονται από τις πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος
(πάχους 15 cm) στη θεμελίωση, μέσω τοίχων από φέρουσα λιθοδομή πάχους 55
cm (Τάσιος Θ.Π. 1987). Το ελεύθερο ύψος κάθε ορόφου είναι 4 m. Η κατασκευή
φέρει ξύλινη στέγη που εδράζεται στην φέρουσα λιθοδομή (Σχήματα 1 και 2).
Για την αξιολόγηση των βλαβών που παρουσιάστηκαν στις πλάκες οπλισμένου
σκυροδέματος και τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων για επισκευή και
ενίσχυσή τους, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι οπτικοί και ενόργανοι έλεγχοι. Οι
τελευταίοι πραγματοποιήθηκαν με κρουσίμετρο τύπου Schmidt (ΕΝ 13791 2007)
και με χρήση μαγνητικού πεδίου για τον εντοπισμό των θέσεων και διαμέτρων
των ράβδων οπλισμού.
Από τους ελέγχους προέκυψαν τα εξής στοιχεία:
- η τοπολογία και γεωμετρία των ρωγμών στις πλάκες,
- τα γεωμετρικά στοιχεία κάτοψης, του ύψους ορόφου και το πάχος των πλακών,
- η αντοχή του σκυροδέματος με κρουσίμετρο τύπου Schmidt,
- η ποιότητα και ποσότητα του κύριου και εγκάρσιου οπλισμού των πλακών.
Ως βλάβες παρατηρήθηκαν:
- σημαντικός αριθμός διαμπερών ρωγμών στις πλάκες, παράλληλα προς τον
κύριο οπλισμό που εν μέρει συνεχίζονται σε δοκούς στήριξης από οπλισμένο
σκυρόδεμα (Σχήματα 3 και 4),
- μια διαμπερής ρωγμή σε πλάκα κάθετη προς τον κύριο οπλισμό της,
- διαγώνιες ρωγμές (μερικές από αυτές διαμπερείς) σε ορισμένες γωνιακές
περιοχές των πλακών (Σχήμα 5),
- κενό σε σημείο στήριξης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος για την τοποθέτηση
σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης (περιοχή κόμβου, Σχήμα 6).
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Σχήμα 1. Δημοτικό Σχολείο της Χρυσούπολης.
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Σχήμα 2. Ιχνογράφημα κάτοψης ορόφων της κατασκευής.
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Σχήμα 3. Διαμπερής ρωγμή στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

Σχήμα 4. Καμπτική ρωγμή στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
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Σχήμα 5. Διαγώνιος ρωγμή στην πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

Σχήμα 6. Οπή στο κάτω πέλμα δοκού οπλισμένου σκυροδέματος.
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Οι επί τόπου έλεγχοι που προαναφέρθηκαν απέδωσαν σχετικά με την κατασκευή
τα εξής στοιχεία:
Πάχος των πλακών:
15 cm
Ποιότητα σκυροδέματος: Β 160
Ποιότητα χάλυβα:
St I (BSt 220)
Κύριος οπλισμός των πλακών κάτω:
Φ10/10 St I (7.85 cm2/m)
Εγκάρσιος οπλισμός των πλακών κάτω: Φ6/70 St I (0.42 cm2/m)
Μετά από τοπική έρευνα διαπιστώθηκε ότι κάθε δεύτερη ράβδος του κύριου
οπλισμού κάμπτεται στις στηρίξεις προς το άνω πέλμα των πλακών για την
παραλαβή των ροπών στήριξης (αρνητικών ροπών). Η ακριβής ποσότητα και
θέση του οπλισμού στις θέσεις που επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον προσδιορίστηκε
μετά την καθολική καθαίρεση του επιχρίσματος του κάτω πέλματος των πλακών
(για τον κάτω οπλισμό) και την τοπική αφαίρεση του μωσαϊκού (για τον άνω
οπλισμό). Επομένως, κάθε πλάκα έχει άνω οπλισμό:
Φ10/10 St I (7.85 cm2/m), σε μεσαία στήριξη της πλάκας,
Φ10/20 St I (3.9 cm2/m), σε ακραία στήριξη της πλάκας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Για την αιτιολόγηση των βλαβών πραγματοποιήθηκε στατική ανάλυση και
διαστασιολόγηση των πλακών χρησιμοποιώντας λογισμικό Η/Υ που βασίζεται
στη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων.
Για τον υπολογισμό εφαρμόστηκαν οι εξής κανονισμοί:
- DIN 1055 και EC1: Κανονισμοί φορτίσεων.
- DIN 1045 και EC2: Κανονισμοί για τον υπολογισμό Έργων από Σκυρόδεμα.
Ως φορτίσεις ελήφθησαν υπόψη:
- Ίδιο βάρος (25 kN/m3).
- Μόνιμα φορτία (1 kN/m2).
- Κινητά φορτία (3.5 kN/m2 στις αίθουσες διδασκαλίας και 5 kN/m2 στους
διαδρόμους).
Η στατική μελέτη και η διαστασιολόγηση πραγματοποιήθηκε εναλλακτικά με
τους εξής συντελεστές ασφαλείας για τα φορτία:
- Συντελεστής ασφαλείας: 1.00 για όλα τα φορτία (ελάχιστη απαίτηση
ασφαλείας).
- Συντελεστής ασφαλείας: 1.75 για όλα τα φορτία, (αρχική μελέτη 1955-1960)
(ΦΕΚ 325/Α/31.12.1945 1945) (ΦΕΚ 160Α/26-07-1954 1954) (ΦΕΚ 36Α/2602-1959 1959).
- Συντελεστές ασφαλείας: 1.35 για τα μόνιμα φορτία και 1.50 για τα κινητά
φορτία σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς (EC2) (ΕΝ 1992 2000).
Με βάση τα αποτελέσματα της στατικής ανάλυσης και τη συνακόλουθη
συγκριτική επισκόπηση, εντοπίζονται οι περιοχές όπου ο υφιστάμενος οπλισμός
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υπολείπεται του απαιτούμενου, κάτω και πάνω οπλισμού, στην κύρια και στην
εγκάρσια διεύθυνση των πλακών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αιτιολογούν
πλήρως την εικόνα ρηγματώσεων που παρατηρήθηκε στην κατασκευή.
Αναλυτικότερα, από τη στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση των πλακών
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
- Ο κάτω κύριος οπλισμός είναι επαρκής.
- Ο πάνω οπλισμός είναι ανεπαρκής σε συγκεκριμένες περιοχές.
- Η διαμπερής ρωγμή που είναι παράλληλη προς την ακμή στήριξης των
πλακών, οφείλεται σε ανεπαρκή κύριο οπλισμό στήριξης. Η ακριβής ποσότητα
και θέση του οπλισμού προσδιορίστηκε μετά την καθαίρεση του επιχρίσματος
και την αφαίρεση του μωσαϊκού (για τον κάτω και άνω οπλισμό, αντίστοιχα).
- Τόσο ο κάτω όσο και ο άνω εγκάρσιος οπλισμός των πλακών είναι ανεπαρκής.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης, προκειμένου να
αποφευχθεί μελλοντική ρηγμάτωση των πλακών, συνιστάται ενίσχυση και όχι
απλώς αποκατάσταση. Συνοπτικά, στις πλάκες επισκευάστηκαν κατ’ αρχάς οι
υφιστάμενες ρωγμές, και ακολούθως ενισχύθηκαν με ανθρακονήματα
(ελάσματα), τα οποία προέκυψαν μετά από διαστασιολόγηση (Δρίτσος Σ. 1994)
(Σπυράκος Κ. 2004) (Τριανταφύλλου Α.Χ. 2003). Οι ρωγμές στις πλάκες και στις
δοκούς αποκαταστάθηκαν με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης για πλάτος ρωγμών 0.1
mm έως 3 mm. Για μεγαλύτερα πλάτη ρωγμών χρησιμοποιήθηκαν εποξειδικά
κονιάματα. Το κενό σε σημείο στήριξης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος, που
δημιουργήθηκε για την τοποθέτηση σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης,
συμπληρώθηκε με μη-συρρικνούμενο κονίαμα αντοχής ίσης με C20/25.
Για την ενίσχυση των πλακών χρησιμοποιούνται ανθρακονήματα. Ως ροπές
διαστασιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν εκείνες που προέκυψαν από τη στατική
μελέτη. Ως συντελεστές ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν εκείνοι που ορίζει ο
Ευρωκώδικας 2 (ΕΝ 1992 2000). Για λόγους μείωσης του κόστους
αποκατάστασης, η διαστασιολόγηση πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για κάθε
άνοιγμα πλάκας.
Τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής:
- Στη διεύθυνση του εγκάρσιου οπλισμού των πλακών απαιτούνται ανθρακονήματα με μέτρο ελαστικότητας τουλάχιστον 170 kN/mm2, εφελκυστική αντοχή
σε επιμήκυνση 6‰ τουλάχιστον 1 kN/mm2, πάχους 1.2 mm, πλάτους 5 cm ή 8
cm, ανά 50 cm, 60 cm ή 75 cm, ανάλογα με το έλλειμα οπλισμού.
- Η αγκύρωση των ανθρακονημάτων στο άνω πέλμα των πλακών
πραγματοποιήθηκε με φωλιές (30 cm) εντός του τοίχου λιθοδομής.
- Επειδή ο υφιστάμενος εγκάρσιος οπλισμός δεν επαρκεί για την παραλαβή της
έντασης από τα μόνιμα φορτία, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των
ανθρακονημάτων, απαιτείται υποστύλωση των πλακών.
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Συνοπτικά, οι εργασίες αποκατάστασης κι ενίσχυσης των πλακών, είναι οι εξής:
1. Πλήρης καθαίρεση επιχρισμάτων στο κάτω πέλμα των πλακών και των δοκών.
2. Αφαίρεση μωσαϊκού στο πάνω μέρος της πλάκας σε πλάτος 25 cm εκατέρωθεν
των ρωγμών.
3. Αποκατάσταση των ρωγμών πλάτους 0.1 mm - 3 mm με ενέσεις εποξειδικής
ρητίνης (Σχήμα 7).
4. Αποκατάσταση των ρωγμών πλάτους άνω των 3 mm με εποξειδικό κονίαμα.
5. Αποκατάσταση του κενού στο σημείο στήριξης δοκού οπλισμένου
σκυροδέματος με μη-συρρικνούμενο κονίαμα αντοχής ίσης με C20/25.
6. Υποστύλωση των πλακών που θα ενισχυθούν με ανθρακονήματα.
7. Προετοιμασία της επιφάνειας των πλακών (εξομάλυνση).
8. Επάλειψη της επιφάνειας με εποξειδική ρητίνη ή άλλη κατάλληλη
συγκολλητική ουσία. Αρχικά, εμποτισμός της επιφάνειας σκυροδέματος με
αραιό διάλυμα εποξειδικής ρητίνης εάν κριθεί ότι είναι ιδιαίτερα πορώδης ή
υπάρχουν και άλλες μικρορωγμές.
9. Τοποθέτηση των ανθρακονημάτων στις θέσεις, τη διεύθυνση και την ποσότητα
που προέκυψαν από τη στατική μελέτη και τη διαστασιολόγηση (Σχήμα 8).
10. Η αγκύρωση των ανθρακονημάτων στο άνω πέλμα της πλάκας
πραγματοποιήθηκε με φωλιές (30 cm) εντός του τοίχου λιθοδομής (Σχήμα 9).
11. Αποκατάσταση του επιχρίσματος στο κάτω πέλμα της πλάκας.
12. Βαφή του επιχρίσματος στο κάτω πέλμα της πλάκας.
13. Αποκατάσταση του μωσαϊκού που αφαιρέθηκε εκατέρωθεν των ρωγμών στο
πάνω μέρος της πλάκας, με πλάκες μαρμάρου.

Σχήμα 7. Αποκατάσταση ρωγμών με εποξειδική ρητίνη ή εποξειδικό κονίαμα.

9

Σχήμα 8. Ενίσχυση της πλάκας ο.σ. με ελάσματα ανθρακονημάτων.

Σχήμα 9. Αγκύρωση ελασμάτων ανθρακονημάτων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η διαδικασία αποκατάστασης και
ενίσχυσης μιας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος πολλών ανοιγμάτων, με
έντονες καμπτικές διαμπερείς ρηγματώσεις, σε ένα Σχολείο της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Η ενίσχυση των πλακών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
ανθρακονημάτων που τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θέσεις και με την
απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα, με βάση τα αποτελέσματα της στατικής
ανάλυσης και διαστασιολόγησης. Στις περιοχές όπου εμφανίστηκαν διαγώνιες
ρωγμές λόγω υπέρβασης των ροπών συστροφής τοποθετήθηκαν επίσης
ανθρακονήματα και στις δυο διευθύνσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην
αγκύρωση των ελασμάτων. Δευτερεύουσες βλάβες επισκευάστηκαν με τοπικές
επεμβάσεις αποκατάστασης που δεν προϋποθέτουν στατική ανάλυση και
διαστασιολόγηση των στοιχείων της κατασκευής.
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