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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτίμηση και η ενίσχυση 

υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με την χρήση σύνθετων υλικών. 

Ειδικότερα, μελετήθηκαν δύο κτίρια, το πρώτο με ορθογωνική κάτοψη αναφερόμενο ως 

κτίριο Α και το δεύτερο με κάτοψη μορφής Γ αναφερόμενο ως κτίριο Γ. Tα κτίρια 

μελετήθηκαν με πλήρως τοιχοπληρωμένο φορέα αλλά και με την απουσία των 

τοιχοπληρώσεων στο ισόγειο δηλαδή να υπάρχουν οι συνθήκες της πυλωτής. 

Στην αρχή παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της αποτίμησης των υφιστάμενων 

κατασκευών και το πώς οδηγηθήκαμε στην εφαρμογή του κανονισμού επεμβάσεων, 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ελαστικές δυναμικές 

μέθοδοι q και m και η ανελαστική στατική ανάλυση Pushover. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε το 

εμπορικό λογισμικό της LH Λογισμικής για την ανάλυση και εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Έπειτα, με την ολοκλήρωση της αποτίμησης, περιγράφονται οι συνηθέστεροι μέθοδοι 

ενισχύσεων με έμφαση να δίνεται στην χρήση των σύνθετων υλικών γνωστά ως FRP. 

Παρουσιάζονται οι ενισχύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον κάθε φορέα, όπου οι 

ενισχύσεις με τα σύνθετα υλικά υπολογίσθηκαν με το πρόγραμμα FRPStrength που 

αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ενώ η ενίσχυση 

με τους μανδύες σκυροδέματος υπολογίσθηκαν στο εμπορικό λογισμικό καθώς και το 

κόστος αυτών.  

Κλείνοντας, η σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων με τοιχοπληρώσεις είναι καλύτερη 

σε σχέση με τους φορείς με την πυλωτή. Οι τοιχοπληρώσεις προσδίδουν θετική επίδραση 

στους φορείς διότι καθυστερούν την εμφάνιση των πλαστικών αρθρώσεων στα κύρια 

σεισμικά μέλη. Η ενίσχυση με σύνθετα υλικά αποτελεί μια βέλτιστή λύση σε λιγότερο 

βλαμμένα στοιχεία (στοιχεία με μικρούς έως μεσαίους λόγους ανεπάρκειας) και είναι 

λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους ενισχύσεων. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is the seismic assessment and the seismic retrofitting by fiber 

reinforced polymer of four reinforced concrete buildings. Two main buildings were studied, 

one with a rectangular floor plan and one with a Γ- shaped floor plan. Also, these buildings 

were studied with, uniformly placed in elevation, infills and without the presence of infills 

on the first floor which is resulted in buildings with pilotis. 

First, is being described the importance of the seismic evaluation of old reinforced 

concrete buildings which had been constructed without the seismic regulation and how 

KAN.EPE (regulation of interventions) is being applied in these buildings. Three analysis 

methods were considered, elastic dynamic methods q and m and the inelastic static pushover 

method and were conducted using LH Logismiki software.  

Moreover, the seismic retrofitting scheme, used FRP regarding the buildings where 

minor to moderate inadequacies were found along with the construction of new infills in one 

building (A-pilotis). Moderate to severe inadequacies where treated using FRP and 

traditional shotcrete jacketing method. Also, the cost of these seismic retrofitting scheme 

was presented. 

In conclusion, the seismic performance of buildings with infills placed uniformly in 

elevation was better than the buildings with pilotis. Masonry infills seems to have a favorable 

effect due to the delay of the appearance of plastic joint to primary RC members. Seismic 

retrofitting by FRP is considered an optimal solution if the damage is minor to moderate and 

less costly to traditional techniques of strengthening. 
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1.Εισαγωγή στο Κανονισμό Επεμβάσεων 

Η Ελλάδα αποτελεί μια σεισμογενή χώρα όπου το κτιριακό της απόθεμα αποτελείται 

κυρίως από  κτίρια που έχουν μελετηθεί και διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τους 

Αντισεισμικούς κανονισμούς του 1959 και του 1984. Πριν τον  κανονισμό του 1959 οι  

σεισμικές δυνάμεις υπολογίζονταν στο προσομοίωμα της κατασκευής σαν ποσοστό των 

κατακόρυφων φορτίων και ειδικότερα το ±30% ως κατακόρυφες και το ±12% ως οριζόντιες 

ενώ δεν ήταν υποχρεωτικό να ληφθεί υπόψιν η ταυτόχρονη δράση της οριζόντιας και 

κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού. Μετά από μία πληθώρα σεισμών με μεγάλη 

σεισμική ένταση και αρκετές υλικές και ανθρώπινες συνέπειες θεσπίστηκε ο Αντισεισμικός 

Κανονισμός του 1959 όπου οι περιοχές της Ελλάδας κατατάχθηκαν σε τρεις ζώνες , Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 

ανάλογα με την σεισμική επικινδυνότητα καθώς και τα εδάφη κατατάχθηκαν σε Α,Β,Γ,Δ 

ανάλογα την επικινδυνότητα. Ωστόσο, μετά από μεγάλους σεισμούς της εκείνης εποχής ο 

κανονισμός αναθεωρήθηκε το 1984 όπου παρατηρείται για πρώτη φορά και η έννοια του 

Ικανοτικού Σχεδιασμού, γίνεται υποχρεωτικός ο έλεγχος των οριζόντιων μετακινήσεων  και 

η εξασφάλιση επαρκούς πλαστιμότητας στις κρίσιμες περιοχές του φέροντος οργανισμού. 

Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε ο Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός (ΝΕΑΚ) το 1992, ο 

οποίος στη συνέχεια αναθεωρήθηκε και οδήγησε στην δημιουργία του ΕΑΚ2000 ο οποίος 

βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους Ευρωκώδικες. Οι τροποποιήσεις που περιέχει ο 

ΕΑΚ συνοψίζονται στα εξής: στον εκσυγχρονισμό των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας, 

στην εισαγωγή του φάσματος σεισμικών επιταχύνσεων, οι έλεγχοι γίνονται με βάση την 

οριακή αντοχή με στόχο την κατασκευή πλάστιμων κτιρίων με την δυνατότητα 

απορρόφησης σεισμικής ενέργειας. Παράλληλα στην περίπτωση δράσης σεισμών 

μεγαλύτερης έντασης από τον σεισμό σχεδιασμού επιδιώκετε η μορφή βλαβών ψαθυρής 

μορφής μέσω του Ικανοτικού Σχεδιασμού με στόχο την ιεράρχιση των βλαβών, δηλαδή, να 

προηγείται η αστοχία των δοκών έναντι των υποστυλωμάτων 

 Ο συνδυασμός των προαναφερθέντων οδήγησε στην σύνταξη ενός κανονισμού 

γνωστού ως κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) στον οποίο περιγράφεται η διαδικασία 

τεκμηρίωσης, αποτίμησης και ενίσχυσης των κατασκευών που έχουν μελετηθεί με 

κανονισμούς πριν την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων και του αντίστοιχου ελληνικού 

παραρτήματος. Η πρώτη δημοσίευση(σχέδιο) του ΚΑΝ.ΕΠΕ έγινε το 2004 και μέχρι το 

2017 έχει συνταχθεί η 2η Αναθεώρηση του πέμπτου σχεδίου του Κανονισμού, ΦΕΚ 

2984/30.08.2017 το οποίο αποτελεί και το τελικό κείμενο μέχρι σήμερα. 
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Πρωτεύον στόχος του ΚΑΝ.ΕΠΕ είναι η θεσμοθέτηση κριτηρίων για την αποτίμηση 

της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων κατασκευών μαζί με την ταυτόχρονη 

δυνατότητα επεμβάσεων, ενισχύσεων και επισκευών. Ο κανονισμός περιέχει διατάξεις που 

αφορούν τα κριτήρια αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων κτιρίων, τις 

ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας των ανασχεδιασμένων κτιρίων ή μελών τους, 

τον ακριβή προσδιορισμό των επεμβάσεων που μπορεί να επιτευχθούν. 

 

2.Σεισμική αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου 

σκυροδέματος 

O αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών με στάθμες επιτελεστικότητας 

(Performance-Based Design) βασίζεται στον καθορισμό ενός αποδεκτού επιπέδου βλαβών 

στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου ανάλογα με τη πιθανότητα εμφάνισης του σεισμού 

σχεδιασμού δηλαδή καθορίζει τον επιδιωκόμενο στόχο της σεισμικής ικανότητας του 

φορέα. Η κλασική μεθοδολογία σχεδιασμού, η μέθοδος των δυνάμεων, εξετάζει τη 

συμπεριφορά της κατασκευής μέχρι να αρχίσουν οι βλάβες μετά από μία σεισμική ένταση 

δίχως να ληφθεί η μετελαστική συμπεριφορά της κατασκευής ενώ ο σχεδιασμός με βάση τη 

στάθμη επιτελεστικότητας λαμβάνει υπόψιν το απαιτούμενο επίπεδο ασφαλείας και τον 

περιορισμό των βλαβών χρησιμοποιώντας το συντελεστή συμπεριφοράς. Οι στάθμες 

επιτελεστικότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Άμεση Χρήση μετά το σεισμό (Ιmmediate Occupancy) 

H στάθμη αναφέρεται και ως Α, το επίπεδο βλαβών είναι τέτοιο ώστε όλες οι 

λειτουργίες του κτιρίου να συνεχίζουν απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την 

σεισμική διέγερση εκτός από δευτερεύουσας σημασίας λειτουργίες. Ειδικότερα, 

επιτρέπονται βλάβες καμπτικού τύπου οι οποίες δεν επηρεάζουν την ικανότητα της 

κατασκευής να φέρει τα οριζόντια και τα κατακόρυφα φορτία και ο κίνδυνος τραυματισμού 

ατόμων είναι πρακτικά αμελητέος. Τα μη- φέροντα στοιχεία επιτρέπονται να υποστούν 

βλάβες οι οποίες δεν επηρεάζουν τις βασικές λειτουργίες της κατασκευής. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στο ΕΚ8-3, ως πρώτη στάθμη επιτελεστικότητας ορίζεται η Οριακή 

κατάσταση περιορισμού βλαβών (DL – Limit state of damage limitation), η οποία δεν είναι 

ίδια με τη στάθμη Άμεση χρήση, αλλά αναφέρεται σε λίγο μεγαλύτερες βλάβες. Για το 

σχεδιασμό συνήθων κατασκευών, η στάθμη Άμεση χρήση συνδυάζεται με σεισμική 

διέγερση με περίοδο επανάληψης 72 χρόνια (50% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια) ενώ 
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η στάθμη Περιορισμού βλαβών με σεισμική διέγερση με περίοδο επανάληψης 225 χρόνια 

(20% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια). 

2. Προστασία Ζωής (Life Safety) 

H στάθμη αναφέρεται και ως Β, το επίπεδο βλαβών είναι ανεκτό, είναι αναμενόμενη 

η εμφάνιση των βλαβών οι οποίες είναι επισκεύασιμες και δεν αποτελούν απώλεια στατικής 

ευστάθειας της κατασκευής ή σοβαρού τραυματισμού των ανθρώπων. Προϋπόθεση για την 

επαναχρησιμοποίηση της κατασκευής είναι η επισκευή των βλαβών και σχετικά με τα μη-

φέροντα στοιχεία,  αναμένονται βλάβες, οι οποίες όμως δεν αποτελούν κίνδυνο για άτομα 

εντός ή εκτός της κατασκευής, είτε λόγω πτώσης αντικειμένων είτε λόγω δευτερογενών 

αιτιών, όπως διαφυγή τοξικών ουσιών, αστοχία συστημάτων υψηλής πίεσης, κίνδυνος 

πρόκλησης πυρκαγιάς. Η στάθμη αυτή στον ΕΚ8 – 3 αναφέρεται ως Οριακή κατάσταση 

σημαντικών βλαβών (SD – Limit state of significant damage). 

3. Αποφυγή κατάρρευσης (Collapse Prevention) 

Η στάθμη αναφέρεται και ως Γ, είναι αναμενόμενη η εμφάνιση βλαβών όπου στην 

πλειονότητα είναι εκτεταμένες και μη επισκεύασιμες. Ο φέρων οργανισμός έχει ακόμη την 

ικανότητα να φέρει τα κατακόρυφα φορτία, αλλά η οριζόντια δυσκαμψία και η ικανότητα 

αντίστασης σε οριζόντια φορτία έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η κατασκευή να 

μη διαθέτει άλλα περιθώρια ασφάλειας έναντι ολικής ή μερικής κατάρρευσης. Γι’ αυτό 

υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης σε μετασεισμούς. Ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού 

ατόμων από πτώσεις στοιχείων της κατασκευής είναι μεγάλος, εντός και εκτός αυτής. 

Σχετικά με τα μη- φέροντα στοιχεία αναμένονται σημαντικές βλάβες, οι οποίες μπορούν να 

προκαλέσουν ακόμη και την πτώση τους. Εξαίρεση αποτελούν τα υψηλού κινδύνου μη-

φέροντα στοιχεία και προσαρτήματα, τα οποία πρέπει να είναι καλά στερεωμένα, ώστε να 

μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους σε χώρους συνάθροισης κοινού. Η στάθμη αυτή στον 

Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3 αναφέρεται με το ίδιο όνομα, δηλαδή ως Οριακή κατάσταση 

οιονεί κατάρρευσης (NC – Limit state of near collapse) 

 Εν συνεχεία παρουσιάζεται ένα ποιοτικό διάγραμμα  σχετικά με την επάρκεια της 

κατασκευής ανάλογα τις στάθμες επιτελεστικότητας καθώς και ένα ποιοτικό διάγραμμα με 

τους στόχους αποτίμησης. 
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Εικόνα 1: Στόχοι Αποτίμησης σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ (LH Λογισμική, 2013) 

Εικόνα 2: Ποιοτικό διάγραμμα σταθμών επιτελεστικότητας συναρτήσει καμπύλης κατασκευής  (Dritsos, 2013) 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό των περισσότερων 

συνήθων οικοδομικών έργων, που αντιστοιχούν σε κατηγορία σπουδαιότητας Σ2 με βάση 

τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ2000), επιλέγεται η δεύτερη στάθμη 

επιτελεστικότητας. Για κατασκευές υψηλής σπουδαιότητας συνιστάται η υιοθέτηση 

αυστηρότερων κριτηρίων επιτελεστικότητας σε συνεργασία με τον Κύριο του έργου 

(Σπυράκος, 2004). 

 

3.Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ) 

Η τεκμηρίωση και η αποτίμηση ενός υφιστάμενου κτιρίου προϋποθέτει την συλλογή 

δεδομένων σχετικά με την μελέτη και το σχεδιασμό του υπό μελέτη κτιρίου και στη συνέχεια 

η κατηγοριοποίηση των δεδομένων αυτών σχετικά με το βαθμό αξιοπιστία. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ 

εισάγει τρεις στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) οι οποίες είναι: 

 

I. Υψηλή  

II. Ικανοποιητική 

III. Ανεκτή 

 

Οι στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων αποτελούν σημαντικό ρόλο στην μελέτη 

αποτίμησης διότι καθορίζουν τους συντελεστές ασφαλείας των επιμέρους υλικών ενώ ο 

κανονισμός καθορίζει και το απαιτούμενο πλήθος των δοκιμών είτε έμμεσων μεθόδων είτε 

καταστροφικών μεθόδων ανάλογα την Σ.Α.Δ. Όσον αφορά τις πυρηνοληψίες, για μικρά 

(μέχρι διώροφα) κτίρια το απαιτούμενο ελάχιστο πλήθος πυρήνων είναι τρία, από ομοειδή 

δομικά στοιχεία. Στη περίπτωση μεγαλύτερου κτιρίου, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τρεις 

πυρήνες ανά δυο ορόφους και οπωσδήποτε τρεις πυρήνες στο κρίσιμο όροφο. Ως κρίσιμος 

ορίζεται ο όροφος στον οποίο αναμένεται η δυσμενέστερη σεισμική καταπόνηση. Συνήθως, 

κρίσιμος όροφος είναι το ισόγειο, ιδιαίτερα όταν υφίσταται πυλωτή στο δόμημα. Όσον 

αφορά τις μη καταστροφικές μεθόδους, ισχύουν τα εξής: 
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Υψηλή Σ.Α.Δ θεωρείται όταν οι θέσεις εφαρμογής των εμμέσων μεθόδων καλύπτουν 

σε κάθε όροφο επαρκές ποσοστό για κάθε είδους δομικό στοιχείο και ειδικότερα, το 45% 

των κατακόρυφων στοιχείων και το 25% των οριζόντιων στοιχείων (δοκοί ή πλάκες). 

Ικανοποιητική Σ.Α.Δ θεωρείται όταν οι θέσεις εφαρμογής των εμμέσων μεθόδων 

καλύπτουν ένα μικρότερο αλλά επαρκές ποσοστό για κάθε είδος δομικού στοιχείου και 

ειδικότερα, το 30% των κατακόρυφων στοιχείων και το 15% των οριζόντιων στοιχείων 

(δοκοί ή πλάκες). Στη περίπτωση, δε, που τα αποτελέσματα εμφανίζουν ικανοποιητική 

σύγκλιση  μπορεί η Σ.Α.Δ να θεωρηθεί υψηλή. 

Ανεκτή Σ.Α.Δ θεωρείται όταν η μέθοδος εφαρμόζεται στα μισά ποσοστά από την 

προηγούμενη παράγραφο , εκτός αν τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ικανοποιητική 

σύγκλιση. Τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ικανοποιητική Σ.Α.Δ. 

 Η κατηγοριοποίηση του χάλυβα έγκειται στην οπτική αναγνώριση και ειδικότερα 

λαμβάνεται υπόψιν αν είναι λείος, με ραβδώσεις η και με τυχών αναγνωρίσιμα στοιχεία. Ο 

ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρει ότι συνήθως αναμένεται σχετική ομοιομορφία στην κατηγορία 

οπλισμού σε ένα κτίριο, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις (ειδικά τη περίοδο 1970 – 1985) που 

χρησιμοποιούσαν δυο κατηγορίες οπλισμών στο ίδιο κτίριο, συχνά κατά διακριτές ομάδες 

δομικών στοιχείων. Η συσχέτιση της κατηγορίας του χάλυβα με το χρόνο κατασκευής, όπως 

επίσης με τη μορφή των νευρώσεων, γίνεται μέσω του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων 

(2008). Τα γεωμετρικά δεδομένα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 3: Στάθμη Αξιοπιστίας Γεωμετρικών Δεδομένων (όπου Α: ανεκτή, Ι: ικανοποιητική και Υ: υψηλή) [ΚΑΝ.ΕΠΕ(2017)] 



7 
 

 
 

4.Η έννοια της πλαστικής άρθρωσης 

Κατά την αποτίμηση μίας υφιστάμενης κατασκευής είναι σκόπιμο να λαμβάνεται 

υπόψη η πλαστιμότητα που διαθέτει, ώστε να προκύψουν ακριβή συμπεράσματα για την 

ικανότητά της. Ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή ανελαστικών αναλύσεων απαιτείται να 

προσομοιωθεί η συμπεριφορά των δομικών μελών με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια 

σε όλο το φάσμα της απόκρισής τους.  Η επαρκής πλαστιμότητα μίας κατασκευής είναι ο 

λόγος που τα μέλη της μετά τη διαρροή τους, μπορούν να αναπτύσσουν ανελαστικές 

παραμορφώσεις χωρίς να απομειώνεται η αντοχής τους. Η πλάστιμη συμπεριφορά επιτρέπει 

μεγάλες ανελαστικές παραμορφώσεις, χωρίς πτώση της αντοχής, και ταυτόχρονα ικανότητα 

απορρόφησης και έκλυσης της σεισμικής ενέργειας μέσα από σταθερού πλάτους βρόχους 

υστέρησης.  

Οι ανελαστικές παραμορφώσεις αναπτύσσονται στα μέλη μίας κατασκευής όταν αυτά 

διαρρεύσουν. Η εμφάνιση των διαρροών συνδέεται με την αντοχή των μελών και την σχέση 

της με την αντίστοιχη ένταση σε διάφορες θέσεις κατά μήκος του μέλους. Όταν η ένταση 

σε μία διατομή ενός μέλους ξεπεράσει την αντοχή της τότε το μέλος διαρρέει. Δεδομένου 

ότι η κατανομή των εντατικών μεγεθών στα μέλη μίας κατασκευής που καταπονείται από 

τα κατακόρυφα φορτία της και τη δράση του σεισμού είναι γνωστή, είναι δυνατόν να 

εντοπιστούν οι θέσεις όπου αναμένεται να αναπτυχθούν ανελαστικές παραμορφώσεις. Οι 

θέσεις αυτές, συνήθως, εντοπίζονται στα άκρα των δοκών, στην κορυφή και τη βάση των 

υποστυλωμάτων, καθώς και σε περιοχές μεγάλου συγκεντρωμένου φορτίου. Τα παραπάνω 

αποτυπώνονται και στο σχεδιασμό νέων κατασκευών με την ύπαρξη κρίσιμων περιοχών σε 

δοκούς και υποστυλώματα, οι οποίες εκτείνονται σε συγκεκριμένες αποστάσεις από τα άκρα 

των μελών και για τις οποίες λαμβάνονται αυξημένα μέτρα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

αντίστοιχα αυξημένες απαιτήσεις παραμόρφωσης τους σε ακραίες περιπτώσεις σεισμικής 

έντασης.  

Κατά την επιβολή μίας αυξανόμενης έντασης σε μία κατασκευή, τα μέλη της σταδιακά 

διαρρέουν, δηλαδή μεγαλώνουν τα τμήματα στα άκρα του μέλους που επιτρέπουν 

ανελαστική συμπεριφορά. Επομένως τα μέλη μίας κατασκευής υπό σεισμική φόρτιση 

αναμένεται να αναπτύξουν ανελαστικές παραμορφώσεις σε περιοχές πεπερασμένου μήκους, 

οι οποίες αναφέρονται ως πλαστικές αρθρώσεις. Το υπόλοιπο τμήμα κάθε μέλους 

εξακολουθεί να συμπεριφέρεται ελαστικά όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Κατά 

το σχηματισμό των πλαστικών αρθρώσεων συντελείται ανακατανομή της έντασης στην 

κατασκευή, έτσι το φορτίο που μπορεί να αντισταθεί μία πλάστιμη κατασκευή αυξάνεται. 
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Για την εισαγωγή των πλαστικών αρθρώσεων στο προσομοίωμα, εντοπίζονται οι πιθανές 

θέσεις τους, γνωρίζοντας ότι εκτείνονται σε πεπερασμένο μήκος του δομικού στοιχείου. Η 

κατανεμημένη πλαστικότητα προσομοιώνεται με τη χρήση ενός στροφικού ελατηρίου, το 

οποίο βρίσκεται στο μέσον της πλαστικής άρθρωσης. Οι ιδιότητές του προκύπτουν από 

διαγράμματα έντασης – παραμόρφωσης, τα οποία καθορίζονται είτε από το λογισμικό 

ανάλυσης, είτε από το χρήση. Η μορφή του διαγράμματος είναι τέτοια, ώστε να προσεγγίζει 

κατά το δυνατόν την περιβάλλουσα των βρόχων υστέρησης κατά την επιβολή 

ανακυκλιζόμενης έντασης στο υπόψιν μέλος. Τελικώς υιοθετείται ένα πολυγραμμικό 

διάγραμμα, με αρχικό ελαστικό κλάδο που εκτείνεται για μέλη σκυροδέματος μέχρι τη 

θεωρητική διαρροή της κρίσιμης διατομής και στη συνέχεια έναν ευθύγραμμο κλάδο που 

εκφράζει την ανελαστική απόκριση και εκτείνεται μέχρι τη θεωρητική αστοχία του μέλους 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Θέσεις πλαστικών αρθρώσεων σε τυπικό πλαίσιο 
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Ιδιότητες υλικών-Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας 

Οι ιδιότητες των υλικών είναι από τους βασικότερους παράγοντες μιας μελέτης 

αποτίμησης. Για να ληφθούν υπόψη τυχόν αβεβαιότητες χρησιμοποιούνται συντελεστές 

ασφαλείας στις ιδιότητές τους. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ, μέσω του Πίνακα του παραρτήματος 4.1, 

καθοδηγεί το μηχανικό στην επιλογή του κατάλληλου συντελεστή ανάλογα το είδος του 

ελέγχου (όροι δυνάμεων ή παραμόρφωσης), τη χρήση ή μη κανονισμών και την ιδιότητα 

του υλικού (υφιστάμενο ή προστιθέμενο). 

  

 

 

Στον προηγούμενο πίνακα θα πρέπει να αναφέρουμε ορισμένες παρατηρήσεις του 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Εικόνα 5: Διάγραμμα έντασης-παραμόρφωσης 

Πίνακας 1: Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας στις ιδιότητες των υλικών [ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2017)] 
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1. Ο πίνακας, γενικά, ισχύει και για τις γραμμικές και για τις μη γραμμικές 

μεθόδους ανάλυσης.  

2. Έλεγχοι σε όρους δυνάμεων γίνονται κυρίως στις γραμμικές μεθόδους 

ανάλυσης, αλλά και στις μη γραμμικές για στοιχεία με οιωνεί – ψαθυρή 

συμπεριφορά (μθ ή μd < 2,0 ή μ1/r < 3,0) ή για ενδεχόμενους ψαθυρούς 

μηχανισμούς αστοχίας (π.χ λόγω διάτμησης) ή για στοιχεία υπογείων, 

θεμελίων κ.λπ. Αυτό ισχύει και για τους ελέγχους καμπτικής αντοχής με τη 

μέθοδο q που είναι μέθοδος ελέγχου δυνάμεων.  

3. Έλεγχοι σε όρους παραμορφώσεων γίνονται κυρίως στις μη – γραμμικές 

μεθόδους ανάλυσης και για στοιχεία με οιωνεί – πλάστιμη συμπεριφορά ή για 

πλάστιμους μηχανισμούς αστοχίας. Αυτό αφορά και τους ελέγχους καμπτικής 

αντοχής με τη μέθοδο m, που είναι μέθοδος (έμμεσου) ελέγχου 

παραμορφώσεων, αν και οι έλεγχοι γίνονται σε όρους Μ, Ν.  

4. Οι γ’m διαμορφώνονται για μεν τα υφιστάμενα υλικά αναλόγως της στάθμης 

αξιοπιστίας δεδομένων, για δε τα προστιθέμενα υλικά αναλόγως της διατομής 

και της προσπελασιμότητας της θέσης επέμβασης.  

5.  = μέση τιμή, Χk = χαρακτηριστική τιμή, s = τυπική απόκλιση.  

6. Σε ορισμένες περιπτώσεις (κεφάλαιο 9, ΚΑΝ.ΕΠΕ 2017), ο έλεγχος σε όρους 

δυνάμεων γίνεται με τις μέσες τιμές, όπως γίνεται σε όρους παραμορφώσεων.  

Στη συνέχεια, είναι ενδιαφέρον να αναλύσουμε ανά κατηγορία υλικού (υφιστάμενο ή 

προστιθέμενο) ορισμένα στοιχεία για τους συντελεστές ασφαλείας και τις στάθμες 

αξιοπιστίας δεδομένων παρατηρώντας και το Πίνακα 1. 

 

i. Υφιστάμενα υλικά 

Όταν η αντιπροσωπευτική τιμή είναι ίση με τη μέση μείον μια τυπική απόκλιση, 

ισχύουν τα εξής: 

1. Για ικανοποιητική Σ.Α.Δ, οι τιμές γm θα λαμβάνονται γc = 1,30 και γs = 1,15. 

2. Για ανεκτή Σ.Α.Δ, οι τιμές γm θα λαμβάνονται αυξημένες σε σχέση με αυτές 

που προβλέπονται για την ικανοποιητική στάθμη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 

ακριβέστερων στοιχείων, γc = 1,45 και γs = 1,25. 
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3. Για υψηλή Σ.Α.Δ, οι τιμές γm θα λαμβάνονται μειωμένες σε σχέση με αυτές 

που προβλέπονται για την ικανοποιητική στάθμη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 

ακριβέστερων στοιχείων, γc = 1,15 και γs = 1,05. 

4. Στη περίπτωση που οι τοιχοπληρώσεις ληφθούν υπόψη στην αποτίμηση ή τον 

ανασχεδιασμό, τότε οι τιμές γm θα διαμορφώνονται αναλόγως τη Σ.Α.Δ. 

Ειδικότερα, για ικανοποιητική Σ.Α.Δ γm = 1,50, ενώ για ανεκτή και υψηλή 

Σ.Α.Δ γm = 1,70 και γm = 1,30 αντίστοιχα. 

 

ii. Προστιθέμενα υλικά 

Όταν η αντιπροσωπευτική τιμή είναι ίση με τη χαρακτηριστική, ισχύουν τα εξής: 

1. Νέα υλικά τα οποία καλύπτονται από ισχύοντες κανονισμούς. 

2. Για το σκυρόδεμα και το χάλυβα σιδηροπλισμών χρησιμοποιούνται επιμέρους 

συντελεστές γ’m, γενικώς μεγαλύτεροι των καθιερωμένων, ώστε να 

καλυφθούν τυχόν αβεβαιότητες σχετικές με: 

3. Την ποικιλία των τεχνικών επεμβάσεως και τη μικρή ενδεχομένως διατομή 

των προστιθέμενων νέων υλικών 

4. Τη δυσκολία προσπελασιμότητας (και ελέγχου) και ως αποτέλεσμα αυτής, την 

ενδεχόμενη απόκλιση ομοιομορφίας και ποιότητας. 

Σε περίπτωση που δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ προτείνει την 

εφαρμογή των τιμών του Πίνακα 6 (Πίνακας Σ4.3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ). 

 

iii.  Νέα υλικά τα οποία δεν καλύπτονται από ισχύοντες κανονισμούς. 

Τέτοια υλικά επεμβάσεων είναι για παράδειγμα τα τσιμεντοκονιάματα 

(περιλαμβανομένου του εκτοξευόμενου και του ινοπλισμένου), τα ινοπλισμένα πολυμερή, 

τα ελάσματα, υφάσματα, φύλλα, οι κόλλες κ.λπ. Για τη διαμόρφωση των τιμών των 

συντελεστών ασφαλείας σε αυτά τα υλικά θα λαμβάνεται υπόψη η διαθέσιμη πείρα από τη 

χρήση αυτών, καθώς και οι πρόσθετες αβεβαιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω για 

συνήθη υλικά. 
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iv. Νέες τοιχοπληρώσεις 

Για νέες άοπλες έως και με διάσπαρτον οπλισμό ή ελαφρούς μανδύες, ισχύουν οι τιμές 

γm κατά τον οικείο κανονισμό. Όσον αφορά τον υπολογισμό των αντιστάσεων, όταν 

χρησιμοποιείται η μέση τιμή της ιδιότητας των υλικών, ο συντελεστής γm είναι περίπου 

ίσος με τη μονάδα και αυξάνεται καταλλήλως προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν 

αβεβαιότητες σχετικές με τις γεωμετρικές διαστάσεις (υφιστάμενα) ή και δυσχέρειες στην 

επιτόπου επίτευξη και στον έλεγχο των αντοχών (προστιθέμενα). 

Αναλυτικότερα, στα υφιστάμενα υλικά για την ικανοποιητική Σ.Α.Δ και αν η τυπική 

απόκλιση των επιμέρους τιμών είναι σχετικά μικρή, μπορεί να ληφθεί γm = 1,00. Στη πράξη, 

όμως, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ συνιστά τη χρήση του γm = 1,10. Για υψηλή και ανεκτή Σ.Α.Δ, μπορεί 

να ληφθεί γm = 1,00 και γm = 1,20, αντίστοιχα. 

Τέλος, στα προστιθέμενα υλικά, μπορεί να ληφθεί γm = 1,15 για κανονική (συνήθη) 

διατομή και προσπελασιμότητα ή γm = 1,25 για μειωμένη διατομή ή προσπελασιμότητα, 

ανεξαρτήτως του αν τα υλικά καλύπτονται ή όχι από Κανονισμούς 
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5.Μέθοδοι Ανάλυσης 

Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και περιγράφονται στο ΚΑΝ.ΕΠΕ  είναι οι εξής: 

1. Ελαστική Στατική 

2. Ελαστική Δυναμική 

3. Ανελαστική Στατική (Pushover) 

4. Ανελαστική Δυναμική 

 

Οι ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης αναφέρονται σε γραμμική σχέση έντασης – 

παραμόρφωσης για τα δομικά στοιχεία της κατασκευής και τροποποιούν κατάλληλα τις 

μετακινήσεις και τα κριτήρια επιτελεστικότητας ώστε να λαμβάνεται υπόψιν η πιθανή 

εκδήλωση μη γραμμικής συμπεριφοράς για το σεισμό σχεδιασμού. Η ελαστική στατική 

ανάλυση αντιστοιχεί στην απλοποιημένη φασματική μέθοδο και η ελαστική δυναμική 

ανάλυση στη δυναμική φασματική μέθοδο των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών 

(Σπυράκος, 2004).Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιασθούν οι ελαστικές 

δυναμικές μέθοδοι q και m και η ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

I. Μέθοδος Q 

H μεθοδολογία εκτίμησης, του διαθέσιμου ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς διαφέρει 

αναλόγως του αν το υφιστάμενο δόμημα παρουσιάζει βλάβες (και φθορές) ή όχι, καθώς και 

του αν έχει αρχικώς σχεδιαστεί με τους σύγχρονους κανονισμούς και την λογική του δείκτη 

συμπεριφοράς. Ανάλογα την στάθμη επιτελεστικότητας για την αποτίμηση ή τον 

ανασχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές τιμές του q* που δίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα 4. Επίσης οι τιμές του πίνακα ισχύουν ανεξάρτητα της πιθανότητας υπερβάσεως για 

τον σεισμό σχεδιασμό (10% ή 50%). 

 

  

 

 

 

 

 

Κατά την φάση της αποτίμησης του κτηρίου, η τιμή q΄ θα επιλέγεται λαμβάνοντας 

υπόψη τα ακόλουθα:  

1. Την επάρκεια των κανονισμών κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του 

κτηρίου. 

2. Την τυχών ύπαρξη ουσιωδών βλαβών και φθορών, κυρίως σε πρωτεύοντα 

στοιχεία. 

3. Την κανονικότητα κατανομής των εντός ορόφου αλλά και κατ’ όροφο 

υπεραντοχών και τον βαθμό αποκλεισμού μαλακού ορόφου. 

4. Το πλήθος δομικών στοιχείων που αναμένεται να εμφανιστούν πλαστικές 

αρθρώσεις. 

5. Την ιεράρχηση της εμφάνισης των αστοχιών και τον βαθμό αποκλεισμού τους 

στα πρωτεύοντα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και στους κόμβους. 

6. Τον τρόπο αστοχίας, αν θα είναι πλάστιμος ή ψαθυρός. 

7. Την διαθεσιμότητα τοπικής πλαστιμότητας στις περιοχές ελέγχου του κάθε 

δομικού στοιχείου, τις διαθέσιμες ενεργές τοιχοπληρώσεις, τα διαφράγματα 

κ.α..[ΚΑΝ.ΕΠΕ (2017)]  

 

Εικόνα 6: Τιμές του λόγου q*/q αναλόγως τον στόχο επανελέγχου. (KAN.EΠΕ 2017) 
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Η μέθοδος q όσο αφορά τον ανασχεδιασμό στις περιπτώσεις διάταξης ισχυρών νέων 

φορέων μπορεί να ληφθεί q΄=q σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες δέσμες των επιμέρους 

κριτηρίων, κανόνων και διατάξεων. Τέλος στην περίπτωση των ήπιων αλλά 

αποτελεσματικών επεμβάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τιμές q΄ 

μεγαλύτερες αυτών που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση. 

 

II. Mέθοδος m 

Η διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητα, στις περιοχές ελέγχου δομικών στοιχείων, 

εκτιμάται μέσω των τοπικών δεικτών m. Όπως και στην μέθοδο q έτσι και στην m, οι 

στάθμες επιτελεστικότητας επηρεάζουν τον δείκτη m. Για την στάθμη Α, ο φέρων 

οργανισμός αναμένεται να συμπεριφερθεί οιονεί ελαστικός, χωρίς την ανάπτυξη 

μετελαστικών παραμορφώσεων. Για την στάθμη Β, ο φέρων οργανισμός αναπτύσσει 

σημαντικές μετελαστικές παραμορφώσεις, σε μεγάλη έκτασή του αλλά διαθέτει επαρκή και 

αξιόπιστα περιθώρια έναντί ενδεχόμενης εξάντλησης των διαθέσιμων παραμορφώσεων. 

Τέλος στη στάθμη Γ, ο φέρων οργανισμός αναπτύσσει μεγάλες μετελαστικές 

παραμορφώσεις, σε μεγάλη έκτασή του, φτάνοντας ακόμη και σε εξάντληση των 

διαθέσιμων παραμορφώσεων αστοχίας, χωρίς ωστόσο κίνδυνο κατάρρευσης υπό τα φορτία 

βαρύτητας. 

Εάν η ανάλυση είναι ελαστική η γενική ανίσωση ασφαλείας (αντοχή>έντασης) 

ελέγχεται πλέον σε όρους εντατικών μεγεθών και ο τοπικός δείκτης συμπεριφοράς m διαιρεί 

τις σεισμικές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα, για πλάστιμους τρόπου αστοχίας έχουμε 

Sd=SG+SE/m <Rd , με το τοπικό δείκτη m να ισούται με δd/δy=(παραμόρφωση σχεδιασμού 

κατά την αστοχία)/(παραμόρφωση διαρροής) και το Rd να υπολογίζεται σε όρους δυνάμεων 

με μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών. Ενώ για ψαθυρούς τρόπου αστοχίας το Rd 

υπολογίζεται σε όρους εντατικών μεγεθών με τις αντιπροσωπευτικές τιμές των ιδιοτήτων 

των υλικών για τα πρωτεύοντα στοιχεία και με τις μέσες για τα δευτερεύοντα. Το Sd στην 

περίπτωση της ψαθυρής αστοχίας υπολογίζεται με βάση τον ικανοτικό σχεδιασμό και την 

ισορροπία του στοιχείου, όταν στις πλάστιμες περιοχές που το επηρεάζουν αναπτύσσεται η 

υπεραντοχή τους με μια διαδικασία για κάθε δομικό μέλος να παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

κεφάλαιο 9.3.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
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III. Μη γραμμική στατική ανάλυση (Pushover) 

Ο προσδιορισμός της ανελαστικής απόκρισης ενός κτιρίου μέσω της μη γραμμικής 

στατικής ανάλυσης ακολουθεί τέσσερα βασικά βήματα: 

1. Κατασκευή καμπύλης ικανότητας 

2. Κατασκευή φάσματος ικανότητας ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος 

3. Προσδιορισμός απόκρισης ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος 

4. Προσδιορισμός απόκρισης κτιρίου 

Η μη γραμμική στατική ανάλυση συνίσταται να εφαρμόζεται όταν διασφαλίζεται 

τουλάχιστον επίπεδο γνώσης ικανοποιητικό. Εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία η επιρροή 

των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική. Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης αυτής 

απαιτείται μια αρχική δυναμική ελαστική ανάλυση όπου θα συνεκτιμώνται οι ιδιομορφές οι 

οποίες συνεισφέρουν τουλάχιστον το 90% της συνολικής μάζας. Κατόπιν θα γίνεται δεύτερη 

δυναμική ελαστική ανάλυση με βάση μόνο την πρώτη ιδιομορφή (σε κάθε διεύθυνση). Η 

επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών θεωρείται ότι είναι σημαντική όταν η τέμνουσα σε κάθε 

όροφο που προκύπτει από την πρώτη ανάλυση υπερβαίνει το 130% εκείνης από τη δεύτερη 

ανάλυση. Για τις πιο πάνω δυναμικές αναλύσεις γίνεται χρήση του ελαστικού φάσματος του 

ΕΚ8 – 1. Σύμφωνα με την §3.3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ (2017), η επιρροή των ανώτερων 

ιδιομορφών δεν είναι σημαντική (η θεμελιώδης ιδιομορφή είναι δεσπόζουσα) για κτίρια με 

θεμελιώδεις ιδιοπεριόδους έως 1s. 

Όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική, επιτρέπεται να 

εφαρμόζεται η στατική ανελαστική ανάλυση, υπό τον όρο ότι θα εφαρμόζεται σε συνδυασμό 

με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, διεξάγονται 

όλοι οι έλεγχοι και με τις δύο μεθόδους, ενώ επιτρέπεται μια αύξηση κατά 25 % των τιμών 

των παραμέτρων που υπεισέρχονται στα κριτήρια ελέγχου και των δύο μεθόδων.  

Στη στατική ανελαστική ανάλυση το προσομοίωμα του κτιρίου πρέπει να συνεκτιμά 

με άμεσο τρόπο τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά του νόμου δύναμης – παραμόρφωσης των 

δομικών στοιχείων. Η σχέση έντασης – παραμόρφωσης κάθε στοιχείου θα 

συμπεριλαμβάνεται στο προσομοίωμα, μέσω πλήρων καμπυλών μονότονης φόρτισης μέχρι 

αστοχίας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τη φάση εξασθένησης της αντίστασης του πλάστιμου 

στοιχείου, καθώς και την παραμένουσα αντίστασή του. 

Κτίρια, τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια κανονικότητας πρέπει να μελετώνται 

χρησιμοποιώντας χωρικό προσομοίωμα. Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§ 5.4.9), σε κτίρια 
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χωρίς έντονη ασσυμετρία σε κάτοψη επιτρέπεται να εκτελούνται δύο ανεξάρτητες 

αναλύσεις με οριζόντια φορτία που εφαρμόζονται σε μία μόνον διεύθυνση. Σε αυτήν την 

περίπτωση η στοχευόμενη μετακίνηση πρέπει να επαυξάνεται κατά 30%. 

Τα κατακόρυφα φορτία των στοιχείων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση, 

ώστε να συνδυάζονται με τα οριζόντια φορτία, σύμφωνα με τον σεισμικό συνδυασμό του 

ΕΚ8. Τα οριζόντια φορτία, στα οποία υποβάλλεται το προσομοίωμα της κατασκευής, 

κατανέμονται κατά τρόπο ανάλογο προς τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού και 

αυξάνονται μονότονα, μέχρις ότου κάποιο δομικό στοιχείο δεν είναι πλέον σε θέση να φέρει 

τα κατακόρυφα φορτία του. Εφαρμόζονται σε δύο αντίθετες διευθύνσεις με θετικό και 

αρνητικό πρόσημο και ο έλεγχος γίνεται για τα δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη, που 

προκύπτουν σε κάθε στοιχείο. 

Τα οριζόντια σεισμικά φορτία εφαρμόζονται στατικά στο προσομοίωμα στις θέσεις 

των μαζών, δηλαδή στη στάθμη κάθε διαφράγματος (πλάκα ορόφου), σύμφωνα με την 

κατανομή των αδρανειακών δυνάμεων του σεισμού.  

Η κατανομή των οριζόντιων πλευρικών φορτίων μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη 

διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού, καθώς τμήματα του φορέα διαρρέουν και η δυσκαμψία τους 

αλλάζει. Οι ακραίες τιμές της κατανομής εξαρτώνται από το βαθμό ανελαστικής 

συμπεριφοράς της κατασκευής. Επομένως, για όλες τις αναλύσεις απαιτείται η εφαρμογή 

δύο, τουλάχιστον, διαφορετικών καθ’ ύψος κατανομών φορτίων, ώστε να περικλείουν το 

εύρος των δράσεων που είναι πιθανό να συμβούν κατά τη διάρκεια της πραγματικής 

δυναμικής συμπεριφοράς της κατασκευής και να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή του τρόπου 

κατανομής των φορτίων, λόγω μετελαστικής συμπεριφοράς ορισμένων περιοχών του 

φορέα, αλλά και λόγω της επιρροής των ανώτερων ιδιομορφών. Σύμφωνα με τον ΕΚ8 – 1, 

μπορούν να εφαρμοστούν οι εξής κατανομές: 

• “ομοιόμορφη” κατανομή, βασισμένη σε οριζόντια φορτία ανάλογα ως προς τη μάζα 

κάθε ορόφου ανεξάρτητα από τη στάθμη του (ομοιόμορφη επιτάχυνση απόκρισης) . 

• “ιδιομορφική” κατανομή, ανάλογη προς οριζόντια φορτία συμβατά με την κατανομή 

οριζοντίων φορτίων στην υπό εξέταση διεύθυνση, όπως προκύπτει από ελαστική  ανάλυση. 

Ο κόμβος ελέγχου της στοχευόμενης μετακίνησης λαμβάνεται εν γένει στο κέντρο 

μάζας της οροφής του κτιρίου. Για κτίρια με σοφίτες ή μικρούς οικίσκους στο δώμα, ο 

κόμβος ελέγχου πρέπει να λαμβάνεται στην οροφή του πλήρους υποκείμενου ορόφου. Η 

καμπύλη ικανότητας της κατασκευής υπολογίζεται από τη διαδικασία που περιγράφεται 

παραπάνω, και η τυπική μορφή της δίνεται στο Σχήμα 5.1. Η συνεχώς ελαττούμενη κλίση 
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αναπαριστά την προοδευτική μείωση της δυσκαμψίας της κατασκευής, η οποία οφείλεται 

στην αυξανόμενη πλευρική μετακίνηση, την προοδευτική διαρροή των στοιχείων του 

φέροντος οργανισμού και τις βλάβες που σημειώνονται στο φορέα.  

Σύμφωνα με τον ΕΚ8 – 1 η χάραξη της καμπύλης ικανότητας πρέπει να γίνεται για 

τιμές της μετακίνησης ελέγχου, που κυμαίνονται από μηδέν έως το 150%, κατ’ ελάχιστον, 

της στοχευόμενης μετακίνησης. Αυτό γίνεται αφενός για να είναι η διγραμμική καμπύλη, 

που θα χρησιμοποιηθεί για τους ελέγχους αντιπροσωπευτική της διαθέσιμης ικανότητας της 

κατασκευής και αφετέρου για να διασφαλιστεί η αριθμητική ευστάθεια της μεθόδου 

ανάλυσης στη στάθμη της μετακίνησης ελέγχου.  

Στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου αρκεί η χάραξη μέχρι ένα σημείο που 

αντιστοιχεί σε μετακίνηση μεγαλύτερη π.χ. κατά 50% από τη στοχευόμενη. Ωστόσο, 

συνίσταται να χαράσσεται η «πλήρης» καμπύλη αντίστασης, δηλαδή μέχρι τη μετακίνηση 

που αντιστοιχεί σε ουσιώδη πτώση της αντοχής του φορέα, ώστε πέραν της μέγιστης 

φέρουσας ικανότητας της κατασκευής να μπορεί να γίνει και μία εκτίμηση της διαθέσιμης 

πλαστιμότητας μετακινήσεων. 

Όσον αφορά τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης η γενική φιλοσοφία 

υπολογισμού που ακολουθείται είναι ότι για τη στοχευόμενη μετακίνηση η ικανότητα της 

κατασκευής να παραλαμβάνει σεισμικά φορτία (capacity) πρέπει να είναι ίδια με την 

αντίστοιχη απαίτηση σύμφωνα με το φάσμα σχεδιασμού (demand). Δηλαδή, το σημείο 

επιτελεστικότητας προκύπτει ως το σημείο τομής του φάσματος ικανότητας της κατασκευής 

(το φάσμα ικανότητας προκύπτει από μετατροπή της καμπύλης ικανότητας σε μορφή 

ADRS) και του ανελαστικού φάσματος (επίσης σε μορφή ADRS) για την αντίστοιχη 

πλαστιμότητα ή του ελαστικού φάσματος για την ενεργό απόσβεση. Για να ελεγχθεί εάν μία 

κατασκευή ικανοποιεί κάποια στάθμη επιτελεστικότητας πρέπει να εξεταστεί εάν, για το 

σεισμό σχεδιασμού με την αντίστοιχη περίοδο επανάληψης, η αναμενόμενη μετακίνηση της 

κατασκευής (στοχευόμενη μετακίνηση – target displacement) αντιστοιχεί σε σημείο 

επιτελεστικότητας (performance point) πάνω στην καμπύλη ικανότητας που βρίσκεται πριν 

την αντίστοιχη στάθμη επιτελεστικότητας. Διαπιστώνεται έτσι εάν έχει υπερβληθεί ή όχι 

κάποιος στόχος σεισμικής ικανότητας. 
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6.Περιγραφή Κατασκευών 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται τέσσερίς τύποι κτηρίων. Ένα 

ορθογωνικό κτίριο (Κτίριο Α) και ένα κτίριο μορφής Γ, τα οποία είναι τριώροφα, και άλλα 

δύο ίδια κτίρια με την διαφορά να έγκειται στο γεγονός ότι το ισόγειο λειτουργεί με 

συνθήκες πυλωτής, δηλαδή  χωρίς την παρουσία τοιχοπληρώσεων. Όλα τα κτίρια 

βρίσκονται σε ζώνη σεισμικότητάς ΙΙ και κατηγορία εδάφους Β με σπουδαιότητα Σ2 ενώ η 

στάθμη αξιοπιστίας έχει θεωρηθεί Ικανοποιητική. Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι τυπικές 

κατόψεις των υπό μελέτη κτιρίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Τυπική Κάτοψη Κτιρίου Α  
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Τα υπο μελέτη κτίρια έχουν ύψος ορόφου h=3.30m, πάχος πλάκας hf=0.16m και 

εμβαδόν κάτοψης EΑ=120 m2 και ΕΓ=92 m2. Οι περιμετρικές δοκοί έχουν διαστάσεις 

250/550 και οπλίζονται στο κάτω πέλμα με 4Φ16 στα ανοίγματα, από τα οποία τα 2Φ16 

κάμπτονται στις στηρίξεις. Οι εσωτερικές δοκοί έχουν διαστάσεις 250/600 και οπλίζονται 

στο κάτω πέλμα με 4Φ20 στα ανοίγματα, από τα οποία τα μισά κάμπτονται στις στηρίξεις. 

Στο πάνω πέλμα όλων των δοκών υπάρχει οπλισμός 2Φ8, που δεν συμμετέχει στην ανάληψη 

ροπής στις παρειές στήριξης, λόγω επαρκούς αγκύρωσής του. Τα υποστυλώματα έχουν 

διατομές 30Χ30 εκτός από το κεντρικό το οποίο έχει 35Χ35 ενώ τα τοιχώματα έχουν 

διατομή 100Χ20.Οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων είναι 4Φ20 και στο κεντρικό υπάρχει 

στο μέσα των πλευρών 1Φ14 άρα 4Φ14 στο σύνολο ενώ τα τοιχώματα έχουν 6Φ20 και 3Φ8 

ανά πλευρά. Οι συνδετήρες είναι ορθογωνικοί Φ8/200 σε όλα τα υποστυλώματα και 

τοιχώματα και Φ8/250 στις δοκούς με κακή αγκύρωση ενώ οι πλάκες είναι οπλισμένες στις 

δύο διευθύνσεις με Φ10/130. Για τους οπλισμούς του φέροντος οργανισμού να σημειωθεί 

ότι λόγω της κακής αγκύρωσης του εγκάρσιου οπλισμού, θεωρήθηκε πως αυτός 

συνεισφέρει μόνο στην παραλαβή τέμνουσας δύναμης και όχι στην περίσφυξη των 

στοιχείων. Επίσης, έγινε η θεώρηση ότι από τα μισά σίδερα που κάμπτονται στις στηρίξεις 

Εικόνα 8: Τυπική Κάτοψη Κτιρίου Β 
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των δοκών, και μόνο το ένα λειτουργεί στην παραλαβή ροπής. Το ίδιο ισχύει και για τα 2Φ8 

στο πάνω πέλμα των δοκών. Ωστόσο, στο επάνω πέλμα των δοκών στις στηρίξεις 

συνεισφέρει ο οπλισμός των πλακών που βρίσκεται εντός του συνεργαζόμενου ημι-πλάτους 

σε εφελκυσμό της πλάκας. 

 

I. Υλικά και Συντελεστές Ασφαλείας 

Για το σκυρόδεμα έχουμε μέση αντοχή fcm=18MPa και η χαρακτηριστική fcm-

s=14MPa. Η ποιότητα του χάλυβα είναι S400 με ονομαστική μέση τιμή τα 450MPa και 

χαρακτηριστική τα 410MPa. Για Σ.Α.Δ. ικανοποιητική οι συντελεστές ασφαλείας των 

υλικών είναι για σκυρόδεμα γc=1.3 για την οιονεί χαρακτηριστική αντοχή fcm-s και για τον 

χάλυβα γs=1,15. 

 

 

Πίνακας 2: Συντελεστές Ασφαλείας Υλικών [ΚΑΝ.ΕΠΕ (2017)] 

 Οιονεί Χαρακτηριστική Μέση Τιμή 

Στάθμη 

Αξιοπιστίας 
Ανεκτή Ικανοποιητική Υψηλή Ανεκτή Ικανοποιητική Υψηλή 

Σκυρόδεμα 1,45 1,3 1,15 1,20 1,10 1,00 

Χάλυβας 1,25 1,15 1,05    

 

II. Φορτία Κατασκευής 

Τα μόνιμα φορτία της κατασκευής είναι τα φορτία επίστρωσης τα οποία ισούνται με 

1,3 kΝ/m2 και το ίδιο βάρος των μελών της κατασκευής, ενώ τα ωφέλιμα φορτία λήφθηκαν 

2 kN/m2 σε όλες τις εσωτερικές πλάκες και 5 kΝ/m2 στους προβόλους. Τα φορτία των 

τοιχοπληρώσεων μπορούν να υπολογισθούν ως εξής: 

• Για μπατική τοιχοποιία, η οποία υπάρχει στους περιμετρικούς τοίχους του κτηρίου 

και επί των περιμετρικών δοκών του δώματος με ύψος 1m, θεωρούμε εκτιμώμενο βάρος 3,6 

kΝ/m2. 

• Για δρομική τοιχοποιία, η οποία υπάρχει πάνω από τα εσωτερικά δοκάρια του 

πρώτου ορόφου, έχει εκτιμώμενο βάρος 2.10 kΝ/m2. 
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III. Προσομοίωση Τοιχοπληρώσεων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 

Οι τοιχοπληρώσεις δεν συμμετέχουν στην ανάληψη των κατακόρυφων φορτίων, πλην 

του ίδιου βάρους τους. Ωστόσο για να δούμε την συνεισφορά τους στο κτήριο μπορούν να 

προσομειωθούν είτε ως διατμητικό φάτνωμα είτε ως αμφι-αρθρωτή θλιβόμενη διαγώνια 

ράβδος με συγκεκριμένο πλάτος b. Η συνεισφορά των υφιστάμενων τοιχοπληρώσεων 

λαμβάνεται υπόψιν για τις στάθμες επιτελεστικότητας Α και Β ενώ αγνοούνται πλήρως για 

την Γ.  

Όταν εντός ενός φατνώματος η τοιχοπλήρωση έχει ανοίγματα, η προσομοίωσή της θα 

πρέπει να προσαρμόζεται καταλλήλως. Αυτό πραγματοποιείται ελέγχοντας κατά πόσον η 

διάταξη των ανοιγμάτων επιτρέπει την λειτουργία διατμητικού φατνώματος ή την 

διαμόρφωση λοξών θλιβόμενων ράβδων τοιχοποιίας, για τις οποίες εξασφαλίζονται 

συνοριακές συνθήκες επιτρέπουσες την συμμετοχή των θλιβόμενων ράβδων στο σχήμα 

αντίστασης του πλαισίου.  

Η επιρροή του μεγέθους και της θέσεως των ανοιγμάτων στην δυστμησία ή δυστένεια 

και την φέρουσα ικανότητα των τοιχοποληρώσεων δεν προσομοιώνεται με απλά μέσα. 

Έλλειψη λεπτομερέστερης διερεύνησης για τις άοπλες τοιχοπληρώσεις μπορούν να 

λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία : 

1. Όταν υπάρχουν δύο μεγάλα ανοίγματα κοντά σ’ αμφότερα άκρα του 

φατνώματος, η τοιχοπλήρωση αμελείται. 

2. Όταν υπάρχει άνοιγμα με διαστάσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 20% των 

αντίστοιχων διαστάσεων του φατνώματος και είναι τοποθετημένο περίπου στο 

κέντρο του φατνώματος, η επιρροή του στα χαρακτηριστικά της 

τοιχοπλήρωσης μπορεί να αμελείται. 

3. Όταν υπάρχει άνοιγμα περίπου στο κέντρο του φατνώματος, του οποίου οι 

διαστάσεις πλησιάζουν ή υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων διαστάσεων 

του φατνώματος, η τοιχοπλήρωση μπορεί να αμεληθεί. 

4. Όταν υπάρχει άνοιγμα τοποθετημένο περίπου στο κέντρο του φατνώματος, 

του οποίου οι διαστάσεις είναι μεταξύ του 20% και του 50% των αντίστοιχων 

διαστάσεων του φατνώματος, τότε είναι δυνατό να ληφθούν υπόψιν δύο 

διαγώνιοι θλιτπήρες ανά φάτνωμα. Αυτοί οι θλιπτήρες θα ξεκινούν από τα 

άκρα της κύρια διαγωνίου και θα καταλήγουν κοντά στο μέσον της 

υπερκείμενης δοκού αντιστοίχως. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει αν 
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λαμβάνεται υπόψη η επιρροή των θλιπτήρων στην έναντι τέμνουσας ασφάλεια 

των δοκών. 

5. Δύο μικρά και γειτονικά ανοίγματα στο ίδιο φάτνωμα μπορούν να θεωρηθούν 

μπορούν να θεωρηθούν ως ένα ισοδύναμο και ενιαίο, περιγεγραμμένο σε αυτά 

 

Στην περίπτωση που δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός, μπορεί να μειώνεται 

καταλλήλως η διατμητική και η θλιπτική αντίσταση της τοιχοποιίας. Οι μειώσεις των 

αντοχών μπορούν να γίνουν υπολογιστικά μέσω της λυγιρότητας της τοιχοποιίας. 

Επιπρόσθετα η μείωση της αντοχής της άοπλης τοιχοποιίας μπορεί να εκτιμηθεί όπως θα 

δούμε και στην επόμενη ενότητα μέσω ενός διαγράμματος που προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ.  

Η αντίσταση της τοιχοπλήρωσης είναι συνάρτηση του μήκους επαφής μεταξύ 

τοιχοπλήρωσης και στοιχείων του περιβάλλοντος πλαισίου. Το μήκος επαφής με την σειρά 

του εξαρτάται από το μέγεθος της οριζόντιας επιβαλλόμενης μετακίνησης και τις βλάβες. 

Έτσι τα γεωμετρικά μεγέθη που διαμορφώνουν τις αντιστάσεις εκτιμώνται αναλόγως την 

στάθμη επιτελεστικότητας, αναλόγως των μετακινήσεων και του ανεκτού βαθμού βλάβης 

της τοιχοπλήρωσης.  

Τέλος αν η τοιχοπλήρωση προσομοιωθεί ως φάτνωμα η συμπεριφορά της σε αυτή την 

περίπτωση περιγράφεται από κατάλληλο διάγραμμα διατμητικών τάσεων-γωνιών 

παραμορφώσεων. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται υπόψιν και η επιρροή της ανακύκλισης, 

καθώς και ο ευνοϊκός ρόλος της εντός επιπέδου περίσφιγξης της τοιχοποιίας από το 

περιμετρικό πλαισίωμα. 
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IV. Προσομοίωμα Κατασκευών 

Αρχικά, σχεδιάστηκε σε τυπικό κάνναβο στο γραφικό περιβάλλον του προγράμματος 

Fespa η τυπική κάτοψη των κτιρίων όπου εισήχθησαν οι κατάλληλες διατομές με την 

εκάστοτε γεωμετρία. Επιπλέον, ορίστηκαν οι αντοχές του κτιρίου ώστε αυτό να 

διαστασιολογηθεί αρχικά με τον κανονισμό του 59 και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν οι 

οπλισμοί και οι αντοχές του κτιρίου με τους συντελεστές ασφαλείας όπως αυτοί 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Οι επιφάνειες των πλακών χωρίστηκαν αναλυτικά 

ώστε ο καταμερισμόw των φορτίων να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερος. Παρουσιάζονται 

τα αναλυτικά προσομοιώματα όπως αυτά εισήχθησαν και τροποποιήθηκαν στο πρόγραμμα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Τρισδιάστο προσομοίωμα κτιρίου Α 
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Εικόνα 10: Τρισδιάστο προσομοίωμα κτιρίου Α-πυλωτή 

Εικόνα 11: Τρισδιάστο προσομοίωμα κτιρίου Γ 
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Στις προηγούμενες εικόνες με χιαστί γραμμικά στοιχεία προσομοιώνονται στο 

λογισμικό οι τοιχοπληρώσεις που υπάρχουν στα κτίρια και σε αυτή την παράγραφο θα γίνει 

αναλυτικός υπολογισμός της προσομοίωσης τους στο λογισμικό. 

Οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώνονται με διαγώνιους ράβδους δικτυώματος που δεν 

συμμετέχουν στην ανάληψη κατακόρυφων φορτίων. Η προσομοίωση γίνεται μέσω 

θλιβόμενης ράβδου όπου τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής είναι: πάχος 

teff=0,20m και πλάτος b=0,15L με 𝐿 = √𝑙2 + ℎ2 είναι το μήκος του διαγώνιου θλιπτήρα 

[ΚΑΝ.ΕΠΕ §7.4.1 (Σ.15)]. 

 

Εικόνα 12: Τρισδιάστο προσομοίωμα κτιρίου Γ-πυλωτή 
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Η θλιπτική αντοχή της άοπλης τοιχοπλήρωσης υπολογίστηκε σε 1.500 ΜPa, η 

παραμόρφωση διαρροής εy=0,1 και η παραμόρφωση αστοχία εu=0,25 ΚΑΝ.ΕΠΕ(§7.4.1). 

Ακόμη, για να ληφθεί υπόψη η πιθανή εκτός επιπέδου αστοχία της τοιχοπλήρωσης η 

θλιπτική αντοχή της μειώνεται μέσω του συντελεστή Φ. Η απομείωση γίνεται συναρτήσει 

της λυγηρότητας λ η οποία ορίζεται ως το πηλίκο μήκους προς πάχος τοιχοπλήρωσης L/t 

και ο συντελεστής Φ υπολογίζεται σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ. §7.4.1(ε)). Η επιρροή των 

ανοιγμάτων του φατνώματος (ΚΑΝ.ΕΠΕ. §7.4.1(δ)) λαμβάνεται με τον συντελεστή R1. O 

συντελεστής R1 εξαρτάται από το λόγο του εμβαδού του ανοίγματος προς το συνολικό 

εμβαδόν του φατνώματος (α=Αopen/Apanel) και υπολογίζεται σύμφωνα με το επόμενο 

σχήμα. Αξίζει να αναφερθεί ο συντελεστής που λαμβάνεται υπόψιν στο πρόγραμμα μετά 

τον υπολογισμό υπολογίσθηκε ως 0,9. 

Εικόνα 13: Φυσικό μοντέλο και υπολογιστικό προσομοίωμα τοιχοπλήρωσης 
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Εικόνα 14: Υπολογισμός συντελεστή R1 επιρροής ανοιγμάτων τοιχοπληρώσεων 

 

V. Εφαρμογή ελαστικών μεθόδων 

 

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να 

μπορούν να εφαρμοσθούν οι ελαστικές μέθοδοι, ενώ σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα 

κριτήρια που θέτει τότε ο συντελεστής γsd αντί για 0,1 λαμβάνεται υπόψιν ως 0,15. Πιο 

αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή δυναμικής ελαστικής ανάλυσης είναι η 

ικανοποίηση των ακόλουθων κριτηρίων: 

1. Το πεδίο εφαρμογής της δυναμικής ελαστικής μεθόδου ορίζεται από τη 

συνθήκη πως για όλα τα κύρια στοιχεία προκύπτει λ>2,5. ή για ένα ή 

περισσότερα από αυτά προκύπτει λ>2.5 και το κτίριο είναι μορφολογικά 

κανονικό. 

2. Ανεξαρτήτως της ισχύος των συνθηκών της προηγουμένης παραγράφου, αλλά 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις βλάβες, επιτρέπεται για τους 
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σκοπούς (μόνον) της αποτίμησης η εφαρμογή της δυναμικής ελαστικής 

μεθόδου. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις στα υπο μελέτη κτίρια ισχύουν όλες οι 

προϋποθέσεις επομένως δεν γίνεται προσαύξηση του συντελεστή γsd. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν για την στάθμη Β και Γ ενώ δεν είναι υποχρεωτικές για 

την στάθμη Α. 

 

VI. Εφαρμογή της μεθόδου Q 

 

H αποτίμηση με την μέθοδο q γίνεται με χρήση ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς για το 

σύνολο του δομήματος. Η τιμή του δείκτη q θα εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψη τους 

παράγοντες οι οποίοι συνεργούν στην κατανάλωση σεισμικής ενέργειας. Για την περίπτωση 

του πλήρως τοιχοπληρωμένου κτηρίου Α και για στάθμη επιτελεστικότητας Β από τον 

πίνακα 4 προκύπτει ότι q*/q΄=1 και από τον πίνακα Σ4.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. παίρνουμε για 

κτήριο κτισμένο προ το 1985 και την περίπτωση ευμενή παρουσία ή απουσία 

τοιχoπληρώσεων για το κτήρια Α και θεωρούμε ότι δεν έχουμε βλάβες σε πρωτεύοντα 

στοιχεία, επομένως προκύπτει συντελεστής q*=q΄=1.7. Ενώ στην περίπτωση του κτηρίου 

με πυλωτή , ομοίως για στάθμη επιτελεστικότητας Β προκύπτει q*/q΄=1, ενώ σε αυτή την 

περίπτωση θεωρούμε δυσμενή (γενικώς) παρουσία τοιχοπληρώσεων και ότι δεν έχουμε 

βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία, επομένως προκύπτει συντελεστής q*=q΄=1.3 

[ΚΑΝ.ΕΠΕ].Οι δυσκαμψίες των φερόντων στοιχείων υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα έτσι όπως ορίζεται στο κανονισμό. 

  

Πίνακας 3: Δυσκαμψίες στοιχείων [ΚΑΝ.ΕΠΕ.(2017)] 

Δομικό Στοιχείο Δυσκαμψία 

Υποστύλωμα 

εσωτερικό 
0,8*(ΕcIg) 

Υποστύλωμα 

περιμετρικό 

 

0,6*(ΕcIg) 

 

Υποστύλωμα 

περιμετρικό 

 

0,7*(ΕcIg) 

 

Τοίχωμα 

ρηγματωμένο 

 

0,5*(ΕcIg) 

 

Δοκός 

 

0,4*(ΕcIg) 
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Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι λόγοι ανεπάρκειας στα υπό-μελέτη κτίρια έτσι όπως 

προκύπτουν με την εφαρμογή της μεθόδου q καθώς και συγκεντρωτικά διαγράμματα για να 

μπορεί να γίνει  σύγκριση ανάμεσα στα κτίρια. 

 

Πίνακας 4: Λόγοι ανεπάρκεια σε όρους γωνίας στροφής-χορδής και σε όρους τεμνουσών με την μέθοδο q 

Υποστύλωμα ΚΤΙΡΙΟ Α ΚΤΙΡΙΟ Α-ΠΥΛΩΤΗ 
 λθ λv λθ λv 

Κ1 2.37 0.53 3.34 0.56 

Κ2 1.29 0.54 2.04 0.36 

Κ3 2.53 1.1 3.53 0.56 

Κ4 1.46 0.54 2.6 0.67 

Κ5 1.09 0.65 1.9 0.64 

Κ6 1.63 0.53 2.14 0.87 

Κ7 2.59 1.21 3.49 0.25 

Κ8 1.45 0.53 2.18 0.61 

Κ9 2.37 1.17 3.49 0.54 

 

Πίνακας 5: Λόγοι ανεπάρκεια σε όρους γωνίας στροφής-χορδής και σε όρους τεμνουσών με την μέθοδο q 

Υποστύλωμα ΚΤΙΡΙΟ Γ ΚΤΙΡΙΟ Γ-ΠΥΛΩΤΗ 

 λθ λv λθ λv 

Κ1 2.52 1.48 4 1.58 

Κ2 1.55 0.95 2.6 0.89 

Κ3 2.51 0.7 4.23 1.34 

Κ4 2.17 0.95 3.55 0.9 

Κ5 1.53 1.15 2.37 1.06 

Κ6 2.26 0.85 3.68 0.92 

Κ7 3.62 0.87 4.5 0.84 

Κ8 1.91 0.9 2.79 0.9 
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Γράφημα 1: Βαθμός Ανεπάρκειας σε όρους γωνίας στροφής χορδής για το κτίριο Α 

Γράφημα 2: Βαθμός Ανεπάρκειας σε όρους γωνίας στροφής χορδής για το κτίριο Γ 
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Παρατηρούμε ότι οι λόγοι ανεπάρκειας των κατακόρυφων μελών τόσο για τον κτίριο 

Α με πυλωτή όσο και για το κτίριο Γ με πυλωτή είναι μεγαλύτεροι της τάξης του 40% έως 

50% και σε 50% έως 60% αντίστοιχα σε σύγκριση με τα τοιχοπληρωμένα κτίρια. Περαιτέρω 

αυτό υποδηλώνει και την συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων στην συνολική απόκριση του 

προσομοιώματος των κτιρίων. Παράλληλα είναι εμφανές ότι λόγοι ανεπάρκειας του κτιρίου 

Α τόσο για το τοιχοπληρωμένο όσο και για την πυλωτή είναι μικρότεροι σε σύγκριση με το 

κτίριο Γ τόσο για το τοιχοπληρωμένο όσο και για τη πυλωτή. Εν συνεχεία, παρατηρείται 

από τα προηγούμενα αποτελέσματα ότι σχεδόν κανένα κατακόρυφο υποστύλωμα δεν 

αστοχεί σε τέμνουσα άρα δεν έχουμε ψαθυρό τρόπο αστοχίας της κατασκευής ενώ 

μεγαλύτερος λόγος ανεπάρκειας προκύπτει στα τοιχώματα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι  από την ανάλυση της κατασκευής δεν προέκυψε ότι υπάρχει 

επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών και επομένως ο δείκτης συμπεριφοράς q δεν χρειάστηκε 

επαύξηση κατά 25% σε κανένα από τα κτήρια Α και Β. Επιπρόσθετα ως φάσμα για τις 

αναλύσεις q χρησιμοποιήθηκε το φάσμα σχεδιασμού με τον συντελεστή συμπεριφοράς q να 

ορίζεται σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. με ότι προβλέπεται για κτήρια κτισμένα προ το 1984, 

παρουσία των τοιχοπληρώσεων όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και στάθμη 

επιτελεστικότητας Β. 

 

VII. Εφαρμογή της μεθόδου m 

 

Η μέθοδος των επιμέρους τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m είναι και αυτή αντίστοιχη 

με την ιδιομορφική ανάλυση φάσματος, και συνιστάται να εφαρμόζεται σε φορείς που 

παρουσιάζουν έντονη ανισοκατανομή των απαιτούμενων πλαστικών παραμορφώσεων. Η 

διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητας, εκτιμάται μέσω των δεικτών m. H μέθοδος αυτή, είναι 

παρόμοια με την ελαστική δυναμική μέθοδο με δείκτη καθολικής συμπεριφοράς q, χωρίς 

όμως να προσδιορίζεται ένας ενιαίος δείκτης, με τον οποίο διαιρούνται τα εντατικά μεγέθη 

που προκύπτουν από την ελαστική ανάλυση, αλλά προσδιορίζονται ξεχωριστοί δείκτες 

συμπεριφοράς για κάθε ένα δομικό στοιχείο, και αυτοί διαιρούνται με τα αντίστοιχα 

εντατικά μεγέθη. Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι λόγοι ανεπάρκειας στα υπό-μελέτη κτίρια 

έτσι όπως προκύπτουν με την εφαρμογή της μεθόδου m καθώς και συγκεντρωτικά 

διαγράμματα για να μπορεί να γίνει  σύγκριση ανάμεσα στα κτίρια. 
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Πίνακας 6: Λόγοι ανεπάρκεια σε όρους γωνίας στροφής-χορδής και σε όρους τεμνουσών με την μέθοδο m 

Υποστύλωμα ΚΤΙΡΙΟ Α ΚΤΙΡΙΟ Α-ΠΥΛΩΤΗ 
 λθ λv λθ λv 

Κ1 1.42 0.68 1.95 1.49 

Κ2 0.84 0.38 1.5 0.85 

Κ3 1.43 1.23 1.91 1.39 

Κ4 0.81 0.39 1.66 0.81 

Κ5 0.72 1.15 1.69 0.95 

Κ6 0.91 1.06 1.45 1.25 

Κ7 1.43 0.58 1.27 1.5 

Κ8 0.82 1.25 0.9 1.02 

Κ9 1.49 0.8 1.56 0.63 

 

 

 

Πίνακας 7: Λόγοι ανεπάρκεια σε όρους γωνίας στροφής-χορδής και σε όρους τεμνουσών με την μέθοδο m 

Υποστύλωμα ΚΤΙΡΙΟ Γ ΚΤΙΡΙΟ Γ-ΠΥΛΩΤΗ 

 λθ λv λθ λv 

Κ1 1.66 1.4 2.27 1.77 

Κ2 1.34 0.78 1.56 0.87 

Κ3 1.51 1.33 2.14 1.59 

Κ4 1.98 0.92 2.39 0.98 

Κ5 1.43 0.94 1.71 1.2 

Κ6 1.16 0.99 1.34 1.02 

Κ7 2.39 0.37 1.37 0.75 

Κ8 1.63 1.02 1.9 1.07 
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Γράφημα 3: Βαθμός Ανεπάρκειας σε όρους γωνίας στροφής χορδής για το κτίριο Α 
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Παρατηρούμε ότι οι λόγοι ανεπάρκειας των κατακόρυφων μελών τόσο για τον κτίριο 

Α με πυλωτή όσο και για το κτίριο Γ με πυλωτή είναι μεγαλύτεροι της τάξης του 30% και 

σε 40%  αντίστοιχα σε σύγκριση με τα τοιχοπληρωμένα κτίρια. Περαιτέρω αυτό υποδηλώνει 

και την συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων στην συνολική απόκριση του προσομοιώματος 

των κτιρίων. Παράλληλα είναι εμφανές ότι λόγοι ανεπάρκειας του κτιρίου Α τόσο για το 

τοιχοπληρωμένο όσο και για την πυλωτή είναι μικρότεροι σε σύγκριση με το κτίριο Γ τόσο 

για το τοιχοπληρωένο όσο και για τη πυλωτή. Εν συνεχεία, παρατηρείται από τα 

προηγούμενα αποτελέσματα ότι σχεδόν κανένα κατακόρυφο υποστύλωμα δεν αστοχεί σε 

τέμνουσα άρα δεν έχουμε ψαθυρό τρόπο αστοχίας της κατασκευής ενώ αξίζει να αναφερθεί 

ότι αρκετά κατακόρυφα στοιχεία δεν αστοχούν ούτε σε κάμψη καθώς ο λόγος ανεπάρκειας 

είναι κάτω της μονάδας. 

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η ελαστική μέθοδος q είναι αρκετά 

συντηρητική σε σχέση με την μέθοδο m και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην πρώτη 

μέθοδο εισάγεται ένας ενιαίος δείκτης για όλα τα μέλη ενώ στην μέθοδο m λαμβάνεται 

υπόψιν η διαθέσιμη πλαστιμότητα κάθε μέλους επομένως είναι ευνοϊκότερη για την 

συνολική συμπεριφορά του κτιρίου. 
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VIII. Εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης Pushover 
 

Η ανελαστική μέθοδος pushover, είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος για μελέτες 

αποτίμησης και ανασχεδιασμού. Χρησιμοποιεί μια σειρά από ελαστικές αναλύσεις για να 

προσεγγίσει την ελαστο-πλαστική συμπεριφορά της κατασκευής. Κάθε ελαστική ανάλυση 

αποτελεί ένα ξεχωριστό υπολογιστικό βήμα και ο αριθμός των βημάτων εξαρτάται από την 

ικανότητα της κατασκευής. Τα αποτελέσματα κάθε βήματος προστίθενται στα 

αποτελέσματα του προηγούμενου, με στόχο την προσέγγιση του συνολικού διαγράμματος 

τέμνουσας βάσης – μετακίνησης κορυφής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η καμπύλη 

ικανότητας του κτηρίου. Μετά την κάθε ανάλυση το αναλυτικό προσομοίωμα τροποποιείται 

για να ληφθούν υπόψη οι τυχών πλαστικές αρθρώσεις που δημιουργούνται με στόχο την 

αναγνώριση από το μοντέλο της πραγματικής εντατικής κατάστασης είτε λόγω 

ανακατανομής των εντατικών μεγεθών είτε για την αναγνώριση της μειωμένης δυσκαμψίας 

των στοιχείων που έχουν διαρρεύσει. Στην συνέχεια εφαρμόζεται μια νέα κατανομή 

μονοτονικά αυξημένων πλευρικών φορτίων και η ελαστική ανάλυση επαναλαμβάνεται 

μέχρι την διαρροή νέας ομάδας δομικών στοιχείων. Όλη η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως 

ότου η κατασκευή γίνει ασταθής. 

Κύριος στόχος της ανελαστικής στατικής ανάλυσης είναι η εκτίμηση του μεγέθους 

των ανελαστικών παραμορφώσεων που θα αναπτυχθούν στα δομικά στοιχεία όταν το κτήριο 

υπόκειται στη σεισμική δράση για την οποία γίνεται η αποτίμηση ή ο ανασχεδιασμός. 

Επίσης εκτός από τις τιμές των ανελαστικών παραμορφώσεων, η μέθοδος δίνει και τιμές 

των δυνάμεων (εντατικών μεγεθών) στα δομικά στοιχεία που έχουν εισέλθει στην 

μετελαστική περιοχή της απόκρισής τους. Οι τιμές αυτές είναι εν γένει πιο αξιόπιστες από 

εκείνες που υπολογίζονται με βάση τις ελαστικές μεθόδους (και τυχόν ικανοτικούς 

ελέγχους). Επιπλέον στόχος είναι η δημιουργία της καμπύλης αντίστασης της κατασκευής, 

η οποία εκφράζει τη μη γραμμική σχέση μεταξύ του επιβαλλόμενου οριζόντιου φορτίου και 

της μετατόπισης κορυφής (κόμβου διαφράγματος). Τέλος πολύ σημαντική είναι και η 

εποπτεία των μελών της κατασκευής ως προς την σειρά και τα σημεία εμφάνισης των 

πλαστικών αρθρώσεων. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο η αποτύπωση της κατανομής των 

ζημιών στην κατασκευή και γίνεται κατανοητός ο μηχανισμός απορρόφησης ενέργειας 

καθώς και ο έλεγχος σχεδιαστικών απαιτήσεων, όπως ο ικανοτικός σχεδιασμός (ισχυρά 

υποστυλώματα – ασθενή δοκάρια). 
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Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα της ανελαστικής αυτής μεθόδου είναι τα 

ακόλουθα. Αρχικά είναι πιο ακριβής μέθοδος διότι δεν βασίζεται μόνο στην δυσκαμψία των 

μελών αλλά συνεκτιμά και την αντοχή τους. Επίσης καθιστά δυνατό τον έλεγχο της 

δυνατότητας παραμόρφωσης. Ταυτόχρονα μπορεί να εντοπίσει την κατανομή των βλαβών 

στο κτήριο. Ενώ τέλος μπορεί να γίνει έλεγχος επάρκειας του φορέα και για τις 3 στάθμες 

επιτελεστικότητας ταυτόχρονα (άμεση χρήση, προστασία ζωής, αποφυγή κατάρρευσης). 

Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση της ανελαστικής στατικής ανάλυσης είναι να 

εξασφαλίζεται τουλάχιστον «Ικανοποιητική» Σ.Α.Δ. και η επιρροή των ανώτερων 

ιδιομορφών να μην είναι σημαντική. Η προϋπόθεση της επιρροής των ανώτερων 

ιδιομορφών ελέγχθηκε και ικανοποιείται και στα δύο κτήρια οπότε δεν χρειάζεται 

προσαύξηση κατά 25% του δείκτη συμπεριφοράς q όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 

4.3. 

Τα κατακόρυφα φορτία των στοιχείων θα συμπεριλαμβάνονται στο προσομοίωμα, 

ώστε να συνδυάζονται με τα οριζόντια φορτία σύμφωνα με τον σεισμικό συνδυασμό του 

EK 8-1 [9]. Τα οριζόντια φορτία θα εφαρμόζονται εν γένει σε δυο αντίθετες κατευθύνσεις 

και ο έλεγχος θα γίνεται με τα δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν σε κάθε 

στοιχείο. Το αναλυτικό προσομοίωμα θα υιοθετεί τέτοιο βαθμό διακριτοποίησης ώστε να 

λαμβάνεται υπόψη η σχέση έντασης-παραμόρφωσης κάθε περιοχή στην οποία μπορεί να 

εμφανιστεί ανελαστική συμπεριφορά. Στο προσωμοίωμα θα συμπεριλαμβάνονται τόσο τα 

πρωτεύοντα όσο και τα δευτερεύοντα στοιχεία της κατασκευής. Παράλληλα οι σχέσεις 

έντασης παραμόρφωσης θα συμπεριλαμβάνεται το προσομοίωμα, μέσω πλήρως καμπυλών 

μονότονης φόρτισης μέχρι την αστοχία, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τη φάση εξασθένησης 

της αντίστασης του πλάστιμου στοιχείου, καθώς και την παραμένουσα αντίστασή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 15: Kατανομές φορτίσεων (α) τριγωνική κατανομή, (β) ορθογωνική κατανομή 
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Τα πρώτα αποτελέσματα που πήραμε είναι η καμπύλη ικανότητας, η διγραμμική 

καμπύλη και η στοχευόμενη μετακίνηση για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας για τα κτήρια 

Α και Β. Πάνω στην Καμπύλη Αντίστασης σχηματίζονται, υπό μορφή σημείων, τα 

“Βήματα” της pushover ανάλυσης. Το επιλεγμένο βήμα εμφανίζεται με ροζ χρώμα και 

αντιπροσωπεύει τη δημιουργία πλαστικής άρθρωσης . Η διγραμμική καμπύλη είναι μια 

εξιδανικευμένη καμπύλη που την χρησιμοποιήσαμε για την λήψη των τιμών δy και δu. Το 

δy λήφθηκε ως το σημείο αλλαγής κλίσης της καμπύλης και το δu το οποίο είναι η 

μετακίνηση στην αστοχίας, λήφθηκε με την σειρά του από το τελευταίο σημείο της 

καμπύλης (αστοχία της κατασκευής). Τέλος το διάγραμμα της στοχευόμενης μετακίνησης 

μας δείχνει τις τρεις στοχευόμενες μετακινήσεις, μια για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας με 

την μπλε κουκίδα να αναφέρεται στην στάθμη Α, την κίτρινη στην στάθμη Β και την 

κόκκινη στην στάθμη επιτελεστικότητας Γ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καμπύλες 

ικανότητας μαζί με τα διγραμμικά διαγράμματα και με τις στοχευόμενες μετακινήσεις κάθε 

στάθμης για τους δυσμενέστερους συνδυασμούς για κάθε κατανομή. Οι κουκίδες 

συμβολίζουν την στοχευόμενη μετακίνηση για την κάθε στάθμη και με πιο συγκεκριμένα 

με μπλε συμβολίζεται η στάθμη επιτελεστικότητας Α, με κίτρινο η στάθμη Β και κόκκινο η 

στάθμη Γ όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. 

 

Εικόνα 16: Καμπύλη αντίστασης κατασκευής 
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Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι λόγοι ανεπάρκειας στα υπο-μελέτη κτίρια έτσι όπως 

προκύπτουν με την εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης καθώς και 

συγκεντρωτικά διαγράμματα για να μπορεί να γίνει  σύγκριση ανάμεσα στα κτίρια. 

 

Πίνακας 8: Λόγοι ανεπάρκεια σε όρους γωνίας στροφής-χορδής και σε όρους τεμνουσών με την ανελαστική 

στατική ανάλυση. 

Υποστύλωμα ΚΤΙΡΙΟ Α ΚΤΙΡΙΟ Α-ΠΥΛΩΤΗ 
 λθ λv λθ λv 

Κ1 0.86 0.5 1.02 0.97 

Κ2 1.06 0.23 1.37 0.64 

Κ3 0.79 0.7 1.07 0.94 

Κ4 1.33 0.6 1.77 0.69 

Κ5 0.96 0.51 1.49 0.78 

Κ6 1.00 0.48 1.38 0.69 

Κ7 0.86 0.65 1.13 0.97 

Κ8 1.27 0.64 1.63 1.07 

Κ9 0.82 0.88 1.09 0.93 

 

Πίνακας 9: Λόγοι ανεπάρκεια σε όρους γωνίας στροφής-χορδής και σε όρους τεμνουσών με την ανελαστική 

στατική ανάλυση 

Υποστύλωμα ΚΤΙΡΙΟ Γ ΚΤΙΡΙΟ Γ-ΠΥΛΩΤΗ 
 λθ λv λθ λv 

Κ1 1.24 1.2 1.04 1.24 

Κ2 1.22 0.65 1.67 0.7 

Κ3 0.59 0.9 0.94 0.95 

Κ4 2.2 0.94 2.73 0.84 

Κ5 1.26 0.85 2.95 0.96 

Κ6 0.86 0.68 1.63 0.77 

Κ7 1.45 0.88 1.95 0.94 

Κ8 1.37 0.83 2.00 0.92 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

 

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

Λ
ό

γο
ς 

α
νε

π
ά

ρ
κε

ια
ς 

σ
ε 

ό
ρ

ο
υ

ς 
γω

νί
α

ς 
σ

τρ
ο

φ
ή

ς 
χο

ρ
δ

ή
ς

Υποστυλώματα

Βαθμός Ανεπάρκειας

ΚΤΙΡΙΟ Α

ΚΤΙΡΙΟ Α-ΠΥΛΩΤΗ
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Παρατηρούμε ότι οι λόγοι ανεπάρκειας των κατακόρυφων μελών τόσο για τον κτίριο 

Α με πυλωτή όσο και για το κτίριο Γ με πυλωτή είναι μεγαλύτεροι κατά 20% και κατά 30%  

αντίστοιχα σε σύγκριση με τα τοιχοπληρωμένα κτίρια. Περαιτέρω αυτό υποδηλώνει και την 

συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων στην συνολική απόκριση του προσομοιώματος των 

κτιρίων. Παράλληλα είναι εμφανές ότι λόγοι ανεπάρκειας του κτιρίου Α τόσο για το 

τοιχοπληρωμένο όσο και για την πυλωτή είναι μικρότεροι σε σύγκριση με το κτίριο Γ για 

τις περιπτώσεις του τοιχοπηρωμένου φορέα αλλά και της πυλωτής.  

Περαιτέρω, κρίσιμος τρόπος αστοχίας για τα κατακόρυφα μέλη αποτελεί η καμπτική 

αστοχία η οποία παρατηρείται σε όλα τα υποστυλώματα του κτιρίου Α με πλήρως 

τοιχοπληρωμένο φορέα με εξαίρεση να αποτελούν τα τοιχώματα τα οποία δεν αστοχούν ενώ 

στο κτίριο με την πυλωτή αστοχούν όλα τα στοιχεία σε κάμψη και αξίζει να αναφερθεί ότι 

ο λόγος ανεπάρκειας  των τοιχωμάτων είναι πάνω από την μονάδα γεγονός που δείχνει την 

συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων . Ακόμη, στο κτίριο Γ με τον τοιχοπληρωμένο φορέα, ο 

καμπτικός τρόπος αστοχίας εντοπίζεται σε όλα τα υποστυλώματα εκτός από το Κ3 και Κ6 

ενώ στο κτίριο με την πυλωτή όλα τα στοιχεία εμφανίζουν καμπτική αστοχία εκτός του 

τοιχώματος Κ3. 

Η σύγκριση των μεθόδων ανάλυσης θα γίνει με την βοήθεια ενός συγκεντρωτικού 

διαγράμματος το οποίο παρουσιάζεται  παρακάτω ενώ η σύγκριση που ακολουθεί αφορά τα 

αποτελέσματα της δυσμενέστερης σεισμικής φόρτισης, την φόρτιση δηλαδή με τις 

περισσότερες ανεπάρκειες μελών. 
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Όπως, παρατηρείται οι δυναμικές ελαστικές μέθοδοι είναι αρκετά συντηρητικές σε 

σχέση με την στατική ανελαστική ανάλυση. Ειδικότερα η μέθοδος q δίνει τους 

δυσμενέστερους λόγους ανεπάρκειας και από τις τρείς μεθόδους σε όλα τα κτίρια και 

ειδικότερα στους φορείς με τις συνθήκες πυλωτής. 

Επιπλέον, οι λόγοι ανεπάρκειας μεταξύ της ανελαστικής ανάλυσης και της ελαστικής 

μεθόδου m παρατηρείται να είναι σχετικά κοντά ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 

κτίριο Α δείχνει πιο επαρκές σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αφού τα τοιχώματα δεν αστοχούν. 

Ακόμη, στην μέθοδο m παρατηρείται ότι τα υποστυλώματα έχουν λόγο ανεπάρκειας 

μικρότερο της μονάδας που αυτό σημαίνει ότι δεν αστοχούν. 

Κοινό σημείο στις τρεις μεθόδους είναι ότι τα κτίρια με συνθήκες πυλωτής κρίνονται 

αρκετά δυσμενέστερα σε σχέση με τα κτίρια που ο φορέας τους είναι πλήρως 

τοιχοπληρωμένος. Ακόμη, όσο αφορά την μορφολογία των κτιρίων κρίνεται λιγότερο 

επαρκές το κτίριο Γ σε σχέση με το κτίριο  Α και αυτό διαπιστώνεται από τους λόγους 

ανεπάρκειας που είναι σαφώς μεγαλύτεροι.  
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Γράφημα 7: Σύγκριση λόγων ανεπάρκειας με την ανελαστική μέθοδος και τις ελαστικές δυναμικές μεθόδους. 



43 
 

 
 

7.Ανασχεδιασμός 

Σε παγκόσμιο επίπεδο ένας μεγάλος αριθμός κατασκευών, με ή χωρίς βλάβες, 

πλησιάζουν τη συμβατική διάρκεια ζωής τους με αποτέλεσμα να χρειάζονται έλεγχο και 

ενδεχομένως επέμβαση για αποκατάσταση της στατικής τους επάρκειας. Ένας άλλος 

παράγοντας που προϋποθέτει τον έλεγχο της κατασκευής είναι η αλλαγή χρήσης της καθώς 

και η αύξηση της σεισμικής απαίτησης που επιβάλλεται από τους νέους αντισεισμικούς 

κανονισμούς. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμική 

δραστηριότητα και πολλά παλιά υφιστάμενα κτίρια ο έλεγχος στατικής επάρκειας και η 

πιθανή επέμβαση είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Σε ένα κτίριο που χρειάζεται επέμβαση ο 

μελετητής έχει μια πληθώρα στοιχείων να εξετάσει πριν λάβει τη τελική απόφαση για 

επέμβαση τα οποία είναι:  

1. Αποτίμηση της αντοχής των υφιστάμενων υλικών με τους ελέγχους που 

προαναφέρθηκαν  

2. Ρύθμιση στάθμης επιτελεστικότητας και θέσπιση στόχων συμπεριφοράς - 

μετακίνησης και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υφιστάμενου 

κτιρίου 

3. Διερεύνηση αστοχίας μελών και δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων  

4. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου επέμβασης για κάθε μέλος  

5. Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υφιστάμενου κτιρίου με τις 

επεμβάσεις  

6. Αξιολόγηση και σύγκριση αποτελεσμάτων διαφορετικών μεθόδων επέμβασης 

και χρήση της καταλληλότερης με γνώμονα τόσο την ασφάλεια της 

κατασκευής όσο και την οικονομία του έργου  

 Η στρατηγική της επέμβασης είναι αυτή που θα αποτελέσει το καθοριστικό 

παράγοντα για την αποτελεσματικότητα, το χρόνο και το κόστος της ενίσχυσης. 

Παρουσιάζεται ένα ποιοτικό διάγραμμα που περιλαμβάνει την καμπύλη ικανότητας ενός 

υφιστάμενου κτιρίου καθώς και ανάλογα τις επεμβάσεις για την δυνατότητα που έχει να 

φτάσει η κατασκευή. 



44 
 

 
 

Για να μειωθεί η σεισμική διακινδύνευση μπορούν να εφαρμοστούν στρατηγικές οι 

οποίες διαχωρίζονται σε τεχνικής φύσης και διαχειριστικής φύσης. Οι στρατηγικές τεχνικής 

φύσης στοχεύουν στη μεταβολή των βασικών παραμέτρων τόσο της σεισμικής απαίτησης 

όσο και της συμπεριφοράς του κτιρίου για το σεισμό σχεδιασμού. Αυτές μπορεί να είναι 

αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας του κτιρίου, αύξηση της ικανότητας 

παραμόρφωσης, μείωση της σεισμικής απαίτησης. 

  Η φιλοσοφία των επεμβάσεων έχει επικρατήσει να γίνεται με βάση το κριτήριο του 

περιορισμού των βλαβών που υφίστανται τα πρωτεύοντα στοιχεία καθώς και τα 

δευτερεύοντα μέλη του κτιρίου σε ανεκτά επίπεδα για την δεδομένη στάθμη 

επιτελεστικότητας. Ως πρωτεύοντα ορίζονται τα στοιχεία και οι φορείς που συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην αντοχή του κτιρίου έναντι κατάρρευσης υπό σεισμική δράση (ΚΑΝ.ΕΠΕ). 

Οι στρατηγικές διαχειριστικής φύσης περιλαμβάνουν θέματα όπως:  Πιθανή αλλαγή χρήσης 

του κτιρίου ώστε να είναι αποδεκτή η σεισμική διακινδύνευσή του χωρίς επεμβάσεις,  να 

υλοποιηθούν οι επεμβάσεις ενώ το κτίριο παραμένει σε χρήση ή να εκκενωθεί το κτίριο έως 

ότου γίνουν οι εργασίες ενίσχυσης, να κατεδαφιστεί το κτίριο και να αντικατασταθεί από 

άλλο. Γενικότερα αν και οι στρατηγικές διαχειριστικής φύσης δεν έχουν να κάνουν τόσο με 

υπολογιστικά ζητήματα εν τέλει μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικοί παράμετροι 

τόσο στην εφαρμοσιμότητα όσο και στο κόστος της προτεινόμενης τεχνικής στρατηγικής 

των επεμβάσεων. (Σπυράκος, 2004).  

 

Εικόνα 17: Ποιοτικό διάγραμμα τέμνουσας βάσης - μετακίνησης για κάθε στρατηγική ενίσχυσης (Δρίτσος, 2003) 
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Οι επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα κτίριο μπορούν αν αφορούν 

μεμονωμένα μέλη ή το σύνολο του κτιρίου. Οι τοπικές επεμβάσεις εφαρμόζονται σε φορείς 

που μπορεί μεν να διαθέτουν τα βασικά στοιχεία ενός επαρκούς συστήματος ανάληψης 

σεισμικών φορτίων αλλά στερούνται ορισμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών που είναι 

απαραίτητες για τη βελτιστοποίηση του συστήματος και την εξασφάλιση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς. Αυτές οι κατασκευές μπορεί να εμφανίζουν ικανότητα μετακίνησης που 

ικανοποιεί τη σεισμική απαίτηση αλλά πριν εμφανίσουν τη στοχευόμενη μετακίνηση 

παρατηρούνται τοπικές αστοχίες σε διάφορα μέλη της. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

που στερούνται αυτές οι κατασκευές μπορεί να είναι: 

1. Ανεπαρκές μήκος έδρασης στις θέσεις των στηρίξεων προκατασκευασμένων 

στοιχείων  

2. Ανεπαρκής αγκύρωση ή σύνδεση των στοιχείων του φέροντος οργανισμού 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τα στοιχεία του μη φέροντος οργανισμού  

Η συνολική ενίσχυση της κατασκευής είναι η μόνη λύση όταν εμφανίζονται βλάβες 

σε πολλά μέλη της κατασκευής διότι θα πρέπει να αλλάξουν τα συνολικά χαρακτηριστικά 

της για να επέλθει βελτίωση. Ανάλογα με το στόχο που έχει τεθεί για τη συμπεριφορά της 

κατασκευής μετά την επέμβαση καταλήγουμε σε συγκεκριμένες μορφές επέμβασης: 

i. Κατασκευή τοιχωμάτων εντός των πλαισίων του φέροντα οργανισμού της 

κατασκευής. Η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας και 

της αντοχής της κατασκευής 

ii. Κατασκευή τοιχωμάτων – πτερυγίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνέχεια των 

ήδη υφιστάμενων υποστυλωμάτων της κατασκευής. Η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα 

τη μέτρια αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας και τη βελτίωση της 

πλαστιμότητας της κατασκευής 

iii. Προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων στη κατασκευή. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας, της αντοχής και της πλαστιμότητας 

της κατασκευής. 

iv. Επιλεκτική ενίσχυση αδύναμων στοιχείων του φορέα με στόχο την αποφυγή 

πρόωρων αστοχιών και την αύξηση της πλαστιμότητας της κατασκευής. Τέτοιες 

ενισχύσεις μπορεί να είναι η κατασκευή μανδύα από ινοπλισμένα πολυμερή ή από 

χαλύβδινα στοιχεία σε κατακόρυφα μέλη. Σε περίπτωση που χρειάζεται και μικρή 

αύξηση της αντοχής κατασκευάζονται μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα 



46 
 

 
 

v. Ενσωμάτωση στη κατασκευή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας, ιξώδους ή 

υστερητικής συμπεριφοράς που έχει ως στόχο τη μείωση της εισαγόμενης σεισμικής 

έντασης της κατασκευής. (Δρίτσος, 2003) 

 

I. Μανδύας σκυροδέματος 

Στις περιπτώσεις όπου η ανεπάρκεια των μελών είναι σημαντική ο μανδύας 

σκυροδέματος είναι μια τεχνική ενίσχυσης η οποία είναι αρκετά συχνή, καθώς προσφέρει 

στο μέλος αύξηση καμπτικής ή και διατμητικής αντοχής, συμβάλει στην αύξηση της 

δυσκαμψίας αλλά και της πλαστιμότητας. Με την τεχνική αυτή αυξάνεται η διατομή του 

μέλους που ενισχύεται καθώς τοποθετούνται περιμετρικά νέοι οπλισμοί και σκυρόδεμα. Η 

πιο συχνή και διαδεδομένη μέθοδος με την οποία υλοποιείται αυτή η τεχνική ενίσχυσης 

είναι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Μια από τις σημαντικές λεπτομέρειες για την σωστή 

λειτουργία της μεθόδου είναι ο καλά αγκυρωμένος οπλισμός. Για να είναι λοιπόν καλά 

αγκυρωμένος, θα πρέπει κατά προτίμηση ο διαμήκης οπλισμό του μανδύα να αγκυρώνεται 

σε περιοχές υπό θλίψη και κατά προτίμηση επί του υφιστάμενου φορέα. 

Οι βασικότερες λεπτομέρειες του εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι οι ακόλουθες. 

Η εφαρμογή του απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η 

μέθοδος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος χρησιμοποιείται πολύ συχνά κυρίως εξαιτίας 

των ακόλουθων πλεονεκτημάτων. Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την μέθοδο έχει 

υψηλή θλιπτική αντοχή επειδή λόγος Νερού/Τσιμέντο είναι χαμηλός και έτσι επιτυγχάνεται 

υψηλή συμπύκνωση εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας εκτόξευσης. Επιπλέον η μεγάλη 

ταχύτητα εκτόξευσης παρέχει δυνατότητα πολύ καλής πρόσφυσης με το υφιστάμενο υλικό, 

ενώ οι διαστάσεις των κόκκων των αδρανών έχουν μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης μέσα σε 

μικροανωμαλίες της επιφάνειας βάσης. Ένα επιπλέον βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου 

είναι ότι για την υλοποίηση της δεν χρειάζεται ξυλότυπος, ενώ έχει δυνατότητα 

αυτοστήριξης έως και σε πάχος 5cm στο κάτω μέρος οριζόντιων επιφανειών.  

Για την εφαρμογή του μανδύα πρέπει να γίνει όπως είναι αναμενόμενο μια 

προεργασία. Αρχικά θα πρέπει να γίνει εκτράχυνση της επιφάνειας του υφιστάμενου 

υποστυλώματος ώστε να απομακρυνθεί η εξωτερική στρώση του τσιμεντοπολτού και να 

αποκαλυφθούν τα αδρανή. Η εκτράχυνση πρέπει να γίνεται σε βάθος περίπου 6mm με ειδικό 

εξοπλισμό. Στην συνέχεια η επιφάνεια καθαρίζεται με αέρα υπό πίεση. Τέλος η επιφάνεια 

του παλιού σκυροδέματος θα πρέπει να διαβρέχεται πριν την σκυροδέτηση του μανδύα. 
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Αναγκαία είναι η χρήση βλήτρων για την καλύτερη συνεργασία παλιού και νέου 

σκυροδέματος.  

 

II. Εμφάτνωση πλαισίων 

Με την μέθοδο γίνεται πλήρωση επιλεγμένων φατνωμάτων με τοιχώματα ή ράβδους 

δικτύωσης. Στόχος αυτών των επεμβάσεων είναι να αυξηθεί σημαντικά η δυσκαμψία και η 

σεισμική αντίσταση του φορέα. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται επίσης σε κατασκευές που 

επιθυμούμε την διόρθωση σφαλμάτων σχεδιασμού που σχετίζονται με την μόρφωση του 

φορέα και ειδικότερα όταν διαπιστώνεται ασυμμετρία κατανομής της δυσκαμψίας καθ’ 

ύψος ή εκκεντρότητες δυσκαμψίας σε κάτοψη. Τα νέα στοιχεία συνδέονται κατάλληλα με 

το υφιστάμενο δόμημα και θεμελιώνονται με ασφάλεια. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να 

αποτελούν είτε ένα απλό γέμισμα από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία χωρίς ειδικότερη σύνδεση 

στην διεπιφάνεια γεμίσματος-φατνώματος, είτε από έγχυτο ή εκτοξευόμενο οπλισμένο 

σκυρόδεμα που να συνδέεται επαρκώς με το περιβάλλον φάτνωμα, μετατρέποντάς το σε 

τοίχωμα, ή ακόμα και από ενισχύσεις υφιστάμενων τοίχων πλήρωσης. Οι τεχνικές 

προσθήκης τοιχωμάτων διακριτοποιόυνται σε τρεις κατηγορίας ανάλογα με τον τύπο του 

τοιχώματος που χρησιμοποιείται:  

• Τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευασμένα στον τόπο του έργου.  

• Προκατασκευασμένα τοιχώματα (panels).  

• Τοιχοποιία από συμπαγές οπτόπλινθους ή τσιμεντοπλίνθους. 
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III. Προσθήκη νέων παράπλευρων τοιχωμάτων 

Για την ανάληψη μέρους ή του συνόλου των σεισμικών δράσεων, είναι δυνατόν να 

προστίθενται νέα τοιχώματα στο δόμημα εκτός του υφιστάμενου σκελετού. Τα νέα αυτά 

μέλη μπορεί να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χαλύβδινα δικτυώματα συνδεδεμένα 

καταλλήλως με το υφιστάμενο δόμημα και ασφαλώς θεμελιούμενα. Συνήθεις θέσεις τέτοιων 

τοιχωμάτων ή δικτυωμάτων είναι η περίμετρος ή οι εξωτερικές γωνίες του κτηρίου που 

προσφέρνεται για τοιχώματα μορφής «Γ». Στην περίπτωση που η προσθήκη των 

τοιχωμάτων ή δικτυωμάτων γίνει στο εσωτερικό του κτηρίου, προτιμότερο και ευχερέστερο 

είναι να γίνεται μέσω εμφατνούμενων τοιχωμάτων εντός του σκελετού του δομήματος. 

Με αυτή την μέθοδο ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει αν δοθεί στην συνδεσιμότητα του 

νέου μέλους με τον υφιστάμενο φορέα. Θα πρέπει η μεταφορά σεισμικών δυνάμεων από το 

υφιστάμενο δόμημα προς τα προστιθέμενα τοιχώματα να γίνεται μέσω κατάλληλων 

συνδετήριων συνδέσμων. Αυτοί θα πρέπει να τοποθετούνται στην στάθμη όλων των πλακών 

διαφραγμάτων του υφιστάμενου δομήματος κατά μήκος των δοκών ή κοντά στις θέσεις των 

υποστυλωμάτων. Ταυτόχρονα οι περιοχές αγκύρωσης των συνδέσμων πρέπει να 

εξασφαλίζουν την δυνατότητα μεταφοράς των σεισμικών δυνάμεων. Επίσης όλοι οι 

σύνδεσμοι οφείλουν να συμπεριφέρονται οιονεί ελαστικά κατά τον σεισμό σχεδιασμού. 

Τέλος η μεταφορά σεισμικών δυνάμεων από το υφιστάμενο προς τα παράπλευρα τοιχώματα 

ή δικτυώματα μπορεί να γίνεται μέσω κατάλληλων συνδέσμων που λειτουργούν είτε 

διατμητικά είτε αξονικά.  

 

IV. Ενίσχυση με χρήση σύνθετων υλικών 

Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας ανέδειξε προϊόντα από υλικά εντελώς διαφορετικά 

απ’ ότι τα συμβατικά γνωστά ως  σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή (Fiber 

Reinforced Polymer), τα οποία κατασκευάζονται από ‘υφάσματα’ από ινώδη οπλισμένα 

πολυμερή εμποτισμένα με εποξικές ρητίνες.  

Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ίνες σε πολυμερική μήτρα και την κόλα 

εφαρμογής τους, που τοποθετείται πάνω σε επιφάνειες σκυροδέματος ή τοιχοποιίας. Οι ίνες 

στα σύνθετα υλικά αποτελούν τον φορέα ανάληψης δυνάμεων και λειτουργούν παράλληλα 

στην διεύθυνσή τους. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε 

εφελκυσμό και η ελαστική συμπεριφορά μέχρι την θραύση τους. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι 

υφασμάτων είναι αυτά με ίνες άνθρακα, γυαλιού, αραμιδίου. Όσο αφορά την μήτρα στα 

σύνθετα υλικά αποτελεί μη συγκολλητική ύλη μεταξύ των ινών. Ο πλέον συνηθέστερος 
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τύπος μήτρας είναι οι εποξειδικές ρητίνες. Το πλεονέκτημά τους είναι τα εξαιρετικά 

μηχανικά χαρακτηριστικά τους αλλά και η μεγάλη ανθεκτικότητά τους σε δυσμενείς 

περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η κόλλα εφαρμόζεται μεταξύ του υποστρώματος και του 

σύνθετου υλικού, εξασφαλίζοντας έτσι την συνεργασία τους και την μεταφορά τάσεων από 

το πρώτο στο δεύτερο. Για την χρήση της εποξειδικής ρητίνης που αναφέρθηκε και 

προηγουμένως χρειάζεται η γνώση τριών βασικών πραγμάτων. Αρχικά ο χρόνο 

εργασιμότητας, ο οποίος αφορά την εργασιμότητα του υλικού πριν την αύξηση του ιξώδους 

της κόλας. Δεύτερον, έχουμε τον χρόνο εφαρμογής που αφορά το χρονικό διάστημα μέσα 

στο οποίο η κόλλα είναι ενεργή. Και τέλος έχουμε την θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης, 

καθώς οι ρητίνες υφίστανται ραγδαία απομείωση του μέτρου ελαστικότητάς τους, με 

αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς δυνάμεων. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ενίσχυσης με σύνθετα υλικά. Κάποιες από αυτές είναι 

αυτόματη περιτύλιξη, η εφαρμογή προέντασης και η επιταχυνόμενη σκλήρυνση με 

θέρμανση. Ωστόσο η πιο συνηθισμένη πλέον τεχνική εφαρμογής των σύνθετων αυτών 

υλικών είναι η δια χειρός επικόλληση είτε υφασμάτων είτε προκατασκευασμένων στοιχείων 

σε υφιστάμενα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή τοιχοποιίες μέσω εποξειδικής ρητίνης. 

Ενώ συχνά χρησιμοποιούνται και η εφαρμογή ράβδων σε εγκοπές, η μηχανική στερέωση 

ελασμάτων με αγκύρια καθώς και τα πλέγματα ινών σε ανόργανη μήτρα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικόνα 18: Εφαρμογές ενίσχυσης μελών σε υφιστάμενα δομήματα. 
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Τα σύνθετα υλικά που εφαρμόζονται συνήθως στο πεδίο των ενισχύσεων είναι δύο. 

Είτε ελάσματα, ινών άνθρακα με εποξειδική μήτρα πάχους 1-1,5mm πλάτους αρκετών 

χιλιοστών, είτε τύπου υφάσματα ινών άνθρακα, γυαλιού ή και σπανιότερα αραμιδίου, 

πάχους 0,1-0,5mm. Τα ελάσματα επικολλώνται στην επιφάνεια σκυροδέματος μέσω 

εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών, ενώ τα υφάσματα εμποτίζονται με εποξειδική ρητίνη 

επί τόπου. Τα διαθέσιμα συστήματα ενισχύσεων σύνθετων υλικών στην Ελληνική αγορά 

στις μέρες μας είναι αρκετά. Στα περισσότερα οι ίνες φέρουν τις ίδιες ή παρόμοιες ιδιότητες 

ενώ αντίθετα οι ρητίνες ποικίλουν ανάλογα τον προμηθευτή. Κάθε σύστημα εκτός από τον 

πλήρη κατάλογο με απαραίτητες πληροφορίες για τους μηχανικούς- μελετητές, συνοδεύεται 

και από λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής. Στην συνέχεια αναφέρονται οι βασικές συστάσεις 

για κάθε περίπτωση εφαρμογής ενίσχυσης με σύνθετα υλικά που θα πρέπει να τηρούνται 

ανεξάρτητα μεθόδου ενίσχυσης. 

1. Οι επιφάνειες σκυροδέματος θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, να 

είναι επίπεδες και να έχει προηγηθεί πλήρωση μεγάλων ρωγμών με ένεμα, να είναι 

εκτραχυμένες και απόλυτα καθαρές και στεγνές. Ενώ στην περίπτωση υγρασίας άνω του 

4%, είτε στην επιφάνεια είτε στο εσωτερικό του στοιχείου, προϋποθέτει την χρήση ειδικών 

ρητινών. 

2. Η εφαρμογή δύσκαμπτων λωρίδων ελάσματος σε επιφάνειες σκυροδέματος 

προϋποθέτει ελάχιστη εφελκυστική αντοχή του υποστρώματος της τάξης του 1,5Ν/mm2. 

3. Η επιλογή της ρητίνης θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες 

θερμοκρασίας, που είναι καθοριστικές για την σκλήρυνση της ρητίνης αλλά και την 

μετέπειτα συμπεριφορά της. Η εφαρμογή των ρητινών σε χαμηλές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος ενδέχεται να πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με επιβολή τοπικής θέρμανσης. 

4. Τα ελάσματα των σύνθετων υλικών θα πρέπει να κόβονται στο επιθυμητό μήκος, 

να καθαρίζεται σχολαστικά ή να αφαιρείται από αυτά η προστατευτική μεμβράνη λίγο πριν 

την εφαρμογή τους, να υφίστανται προσεκτική μεταχείριση και να τοποθετούνται χωρίς να 

υφίστανται στρέβλωση. 

5. Μετά την τοποθέτηση ελάσματος επί της επιφάνειας του σκυροδέματος θα ασκείται 

πίεση με ρολό ώστε να επιτευχθεί πλήρης και συνεχής επικόλληση, απεγκλωβίζοντας έτσι 

τυχών φυσαλίδες αέρα. Κατά το ρολάρισμα η περίσσεια ρητίνη που εμφανίζεται 

εκατέρωθεν του ελάσματος πρέπει να αφαιρείται ώστε να εξασφαλίζεται ο καλός οπτικός 

έλεγχος της εφαρμογής. 
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6. Όταν σαν υλικό ενίσχυση χρησιμοποιούνται τα υφάσματα θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι πτυχώσεις ώστε οι ίνες να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύγραμμες. Αρχικά 

τα υφάσματα εμποτίζονται με ρητίνη με την χρήση πλαστικού ρολού. Η κίνηση του ρολού 

πάνω στο ύφασμα θα πρέπει να είναι προς μια μόνο κατεύθυνση στην διεύθυνση των ινών 

ώστε να αποφευχθεί η χαλαρότητα του υφάσματος και η δημιουργία πτυχώσεων, έως ότου 

η ρητίνη διαποτίσει το ύφασμα. Σε περίπτωση λάθους και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο 

ενεργός χρόνος εφαρμογής της ρητίνης, το ύφασμα θα πρέπει να αφαιρείται με τα χέρια και 

η εφαρμογή να επαναλαμβάνεται. Στην αντίθετη περίπτωση που ο χρόνος έχει παρέλθει, το 

ύφασμα και η ρητίνη θα πρέπει να απομακρύνονται από την επιφάνεια του σκυροδέματος, 

να απομακρυνθούν και η εφαρμογή να γίνει εκ νέου. 

7. Η στρώση εποξειδικής ρητίνης για την επικόλληση ελασμάτων θα πρέπει να έχει 

πάχος της τάξης του 1,5mm. Αυτή που χρησιμοποιείται για τον επί τόπου εμποτισμό 

υφασμάτων θα πρέπει να έχει την κατάλληλη ρευστότητα (ιξώδες) και να εφαρμόζεται στην 

κατάλληλη ποσότητα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης κάλυψη (εμποτισμός) των ινών, χωρίς 

παράλληλα αν εγκλωβίζεται αέρας. 

8. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή επιχρίσματος πάνω στα σύνθετα υλικά, θα πρέπει 

προτού σκληρυνθεί η εξωτερική στρώση ρητίνης να γίνει επίπαση επαρκούς ποσότητας, της 

τάξης 1kg/m2, χαλαζιακής άμμου ώστε να δημιουργηθεί τραχεία επιφάνεια. 

9. Η εφαρμογή του συστήματος ενίσχυσης θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα 

συνεργεία και, εν γένει, με εξαιρετική επιμέλεια.  

 

I. Aνθεκτικότητα 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα των σύνθετων υλικών 

περιγράφονται παρακάτω: 

Θερμοκρασία : Η θερμοκρασία είναι ένας από του πιο σημαντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την ικανότητα ανάληψης δυνάμεων στις ρητίνες. Ο βασικότερος κίνδυνος είναι 

αυτός της πυρκαγιάς όπου έχουμε πλήρη αποσύνθεση της ρητίνης με αποτέλεσμα την 

ανικανότητα ανάληψης τάσεων από τα σύνθετα υλικά. Πειραματικά δεδομένα έχουν δείξει 

ότι μανδύες σύνθετων υλικών με ίνες άνθρακα σε εποξειδική μήτρα υφίστανται απώλεια 

αντοχής για θερμοκρασίες άνω των 260οC. Για τον λόγο αυτό το σύστημα ενίσχυσης στην 

περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών πρέπει αν θεωρείται ανενεργό εκτός αν φέρει 
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πυροπροστασία, δηλαδή ειδικά επιχρήσματα ή προστατευτικά ή επικάλυψη μεγάλου 

πάχους.  

Υγρασία : Η συμπεριφορά των σύνθετων υλικών σε συνθήκες υγρασίας είναι γενικά 

πολύ καλή. Ωστόσο για μακροχρόνια έκθεση σε συνθήκες υγρασίας τα πράγματα είναι 

διαφορετικά καθώς οι ρητίνες αρχίζουν και απορροφούν υγρασία και μειώνεται η αντοχή 

τους και η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης. Αποτελεσματικό για την περίπτωση 

πλήρους στεγάνωσης είναι η πλήρη κάλυψη των στοιχείων με μανδύα σύνθετων υλικών 

ειδικά όταν βρισκόμαστε σε διαβρωτικό περιβάλλον. Προσοχή όμως στα στοιχεία που 

πρέπει να «αναπνέουν» ένας καθολικός μανδύας θα πρέπει αν αποφεύγεται.  

Υπεριώδης ακτινοβολία : Τα αποτελέσματα της επιρροής της υπεριώδους 

ακτινοβολίας επηρεάζει κυρίως την επιφανειακή στρώση ρητίνης, επιφέροντας χρωματική 

αλλοίωση και ενδεχομένως μικρή μείωση της αντοχής της, όχι όμως και στις ίνες. Λύση στο 

θέμα της υπεριώδους ακτινοβολίας για συνεχή έκθεση στον ήλιο είναι η εφαρμογή 

επιχρισμάτων ή ειδικών αντι-UV βαφών ανοιχτού χρώματος.  

Αλκαλικό και όξινο περιβάλλον : Προστασία σε ευπαθείς ίνες μπορεί να παρέχεται 

από την μήτρα υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή τις απομονώνει από το αλκαλικό ή το 

όξινο περιβάλλον.  

Γαλβανική διάβρωση : Αυτός ο τύπος διάβρωσης εξαρτάται από τον τύπο ινών. 

Ερπυσμός, θραύση υπό τάση, διάβρωση υπό τάση : Οι ερπυστικές παραμορφώσεις 

σύνθετων υλικών που φορτίζονται παράλληλα στις ίνες είναι μικρές. Αυτό συμβαίνει 

αφενός διότι τα σύνθετα υλικά ενεργοποιούνται για τα πρόσθετα φορτία και όχι τα μόνιμα 

και αφετέρου εφαρμόζονται σε κατασκευές με «μεγάλης ηλικίας» σκυρόδεμα όπου οι 

ερπυστικές παραμορφώσεις έχουν ήδη εμφανιστεί. Η θραύση υπό τάση είναι το φαινόμενο 

της αστοχίας σύνθετων υλικών όταν αυτά βρίσκονται υπό μόνιμη τάση. Και τέλος διάβρωση 

υπό τάση αφορά την μείωση της αντοχής των σύνθετων υλικών λόγω της συνδυασμένης 

δράσης εφελκυστικών τάσεων και διαβρωτικού περιβάλλοντος.  

Κόπωση : Η γενική συμπεριφορά των σύνθετων υλικών έναντι κόπωσης είναι πολύ 

καλή. 

Κρούση : Η απόδοση των σύνθετων υλικών έναντι κρούσης εξαρτώνται από τις ίνες 

του υλικού που χρησιμοποιείται. 
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Η ενίσχυση σε κάμψη με την χρήση των σύνθετων υλικών εφαρμόζεται κυρίως σε 

στοιχεία τύπου δοκού ή πλάκας, μέσω ελασμάτων ή υφασμάτων ή ακόμα και ράβδων σε 

εγκοπές τα οποία επικολλώνται στο εφελκυόμενο πέλμα με διεύθυνση αυτή των ινών ώστε 

να παραλαμβάνουν τις λόγω κάμψης εφελκυστικές δυνάμεις. Στην περίπτωση των 

υποστυλωμάτων η εφαρμογή των υλικών γίνεται σε μορφή ελασμάτων ή υφασμάτων με 

κατάλληλη αγκύρωση της ενίσχυσης. 

Οι υπολογισμοί για τους ελέγχους αντοχής και λειτουργικότητας σε εφαρμογές 

καμπτικών ενισχύσεων γίνονται κατ’ αναλογία με αυτούς με συμβατικά οπλισμένα μέλη 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μηχανικής συμπεριφοράς των σύνθετων υλικών 

και το ενδεχόμενο πρόωρης αποκόλλησής τους από το υφιστάμενο μέλος. 

Οι υπολογισμοί των απαιτούμενων ποσοτήτων συνθέτων υλικών προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι έλεγχοι για τις οριακές καταστάσεις αντοχής και λειτουργικότητας 

προϋποθέτουν γνώση των παραμορφώσεων στα υπό ενίσχυση δομικά στοιχεία κατά την 

χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η ενίσχυση. Επιπρόσθετα τα δομικά στοιχεία δρουν ως 

ενισχυμένα μόνο για τα πρόσθετα φορτία, αυτά που δρουν δηλαδή μετά την ενίσχυση. 

Επιπλέον θα πρέπει κατά την εφαρμογή της ενίσχυσης να τηρούνται και οι κατάλληλες 

κατασκευαστικές διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα για την κάμψη έχουμε: 

1. Μέγιστη απόσταση μεταξύ ελασμάτων = min(0.2∙l ; 5∙h) 

2. Ελάχιστη απόσταση ελάσματος ή υφάσματος από την γωνία της διατομής 

τουλάχιστον ίση με το πάχος επικάλυψης του διαμήκους οπλισμού. 

Εικόνα 19: Σύνθετα υλικά με ίνες (α) άνθρακα, (β) γυαλιού και (γ) αραμιδίου 
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3. Να αποφεύγονται οι ματίσεις ελασμάτων ή υφασμάτων με υπερκάλυψη. Ενώ όπου 

αυτές είναι απαραίτητες να γίνονται με μήκος υπερκάλυψης τέτοιο ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η εφελκυστική αστοχία του οπλισμού θα προηγείται της 

αποκόλλησης στη μάτιση. 

4. Επιτρέπονται οι διασταυρώσεις ελασμάτων ή υφασμάτων. 

5. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση των ελασμάτων ή υφασμάτων σε πολλές στρώσεις. 

Αυτές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 3 για ελάσματα και τις 5 για υφάσματα. 

6. Οι οπλισμοί στήριξης, δηλαδή στα σημεία με αρνητική ροπή, θα πρέπει να έχουν 

μήκος επικόλλησης της τάξης του 1m στη θλιβόμενη περιοχή. 

7. Στις θέσεις απόληξης των ελασμάτων ή υφασμάτων συνίσταται η επικόλληση 

υφασμάτων μορφής U, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών αγκύρωσης.  

Η ενίσχυση σε διάτμηση με σύνθετα υλικά γίνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων 

ή σπανιότερα ελασμάτων. Τα πρόσθετα υλικά επικολλώνται στις εξωτερικές επιφάνειες με 

τις ίνες κατά το δυνατόν παράλληλες στις τροχιές των κύριων τάσεων, δηλαδή κάθετα στις 

ρωγμές. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν όπως και στην περίπτωση των συνδετήρων για την 

ανάληψη τέμνουσας, οι ίνες εφαρμόζονται στις περισσότερες περιπτώσεις με διεύθυνση 

κάθετη στον άξονα των μελών. Οι ενισχύσεις σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι 

μορφής κλειστού τύπου ή επαρκώς αγκυρωμένοι στην θλιβόμενη ζώνη, μανδύες τύπου U, 

ή τέλος δίπλευροι οι οποίοι καλό είναι να αποφεύγονται εξαιτίας του μικρού μήκους 

αγκύρωση που διαθέτουν. 

Οι αστοχίες που αναμένουμε ανάλογα με τον τύπο του μανδύα που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι οι ακόλουθες. Για τον κλειστό μανδύα η αστοχία επέρχεται με 

θραύση των ινών, ενώ στην περίπτωση του τρίπλευρου ή του δίπλευρου η αστοχία οφείλεται 

στην αποκόλληση. Για την βελτίωση των συνθηκών αγκύρωσης του τρίπλευρου μανδύα 

μπορεί να δημιουργηθεί εσοχή στο άνω τμήμα του κορμού της δοκού στην οποία γίνεται 

έμπηξη του υφάσματος. Με αυτή την τεχνική έχουμε αποτελέσματα καλύτερα από αυτά του 

μανδύα τύπου U, ωστόσο δεν φτάνουμε την πιο καλή σε λειτουργία λύση όπως είναι αυτή 

του κλειστού μανδύα.  

Όσο αφορά τις κατασκευαστικές διατάξεις στην περίπτωση της ενίσχυσης σε 

διάτμηση αυτές είναι οι ακόλουθες. 

1. Για πλακοδοκούς η αγκύρωση των οπλισμών συνίσταται να γίνεται στην θλιβόμενη 

ζώνη. 



55 
 

 
 

2.  Στην περίπτωση που η αγκύρωση στην θλιβόμενη ζώνη δεν είναι εφικτή συνίσταται 

η έμπηξη του υφάσματος σε εσοχές στο άνω τμήμα του κορμού και ακολούθως η 

επέκτασή του στο κάτω μέρος της πλάκας, σε απόσταση περίπου ίση με 150mm. Αν 

η ράβδος είναι μεταλλική και το ύφασμα από ίνες άνθρακα θα πρέπει να αποφεύγεται 

η επαφή της ράβδου με τις ίνες ώστε να μην προκληθεί γαλβανική διάβρωση. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση κατάλληλης ποσότητας ρητίνης. 

3. Στην περίπτωση ενίσχυσης υποστυλώματος ορθογωνικής διατομής θα πρέπει να 

στρογγυλεύονται οι γωνίες της διατομές με ακτίνα καμπυλότητας της τάξης των 

20mm για ίνες άνθρακα ή γυαλιού ενώ στην περίπτωση ινών αραμιδίου μπορούν να 

μειωθούν στα 10mm. 

4. Στην περίπτωση ενίσχυσης υποστυλώματος μεταξύ τοίχων πλήρωσης που 

καλύπτουν μερικώς το ύψος του ορόφου, η διατμητική ενίσχυση θα πρέπει να γίνεται 

σε όλο το ύψος του στοιχείου και όχι μόνο στο ελεύθερο τμήμα αυτού. 

5.  Όταν γίνεται καθολική περιτύλιξη υποστυλωμάτων με υφάσματα, η μάτιση κάθε 

τμήματος θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετική πλευρά.  

Η ενίσχυση σε περίσφιγξη με σύνθετα υλικά σε διατομές οπλισμένου σκυροδέματος 

είναι εξαιρετικά ευνοϊκή και ειδικότερα σε σύγκριση με αυτή των μεταλλικών μανδυών ίσης 

ακαμψίας. Κατά την αξονική καταπόνηση των υποστυλωμάτων το σκυρόδεμα διογκώνεται 

εγκάρσια, με αποτέλεσμα ο μανδύας σύνθετων υλικών που το περιβάλλει να ενεργοποιείται. 

Με αυτό τον τρόπο ο μανδύας επιβάλλει στο υφιστάμενο μέλος εγκάρσιες θλιτικές τάσεις 

περίσφιγξης κάθετα στον άξονα του μέλους, έως ότου αστοχήσει. Οι τάσεις περίσφιγξης 

έχουν ως αποτέλεσμα: 

1. Αύξηση της θλιπτικής αντοχής και της παραμορφωσιμότητας του σκυροδέματος. 

2. Αύξηση της γωνίας στροφής χορδής ενός μέλους στην αστοχία, δηλαδή αύξηση της 

πλαστιμότητας. 

3. Βελτίωση των συνθηκών συνάφειας μεταξύ ράβδων οπλισμού και σκυροδέματος σε 

περιοχές με ματίσεις και άρα παρεμπόδιση της ολίσθησης των διαμήκων ράβδων 

στις περιοχές αυτές. 

4. Καθυστέρηση της εμφάνισης λυγισμού των διαμήκων ράβδων σε περιοχές με αραιή 

διάταξη συνδετήρων.  
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Οι κατασκευαστικές διατάξεις για την ενίσχυση σε περίσφιγξη είναι οι ακόλουθες: 

1. Η υπερκάλυψη των δύο άκρων σε επάλληλες στρώσεις επί υποστυλωμάτων 

ορθογωνικής διατομής θα πρέπει να έχει μήκος τέτοιο ώστε η θραύση του 

μανδύα να προηγείται της αποκόλλησης. Ενδεικτικό ελάχιστο μήκος 

υπερκάλυψης είναι τα 200mm για υφάσματα ινών άνθρακα ονομαστικού 

πάχους 0,12-0,13mm. 

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στρώσεων για την κατασκευή μανδύα είναι 

της τάξης των 15. 

3. Για την εφαρμογή μανδύα στις κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων πρέπει να 

αφήνεται κενό της τάξης των 15mm. Αυτό ενδείκνυται αφενός για να μην 

παρεμποδίζεται η στροφή της ακραίας διατομής και αφετέρου για να μην 

υφίσταται σύνθλιψη ο μανδύας λόγω της στροφής αυτής. 

4.  Όταν ο μανδύα αποσκοπεί την αποτελεσματική περίσφιγξη των 

υποστυλωμάτων ορθογωνικής διατομής με μεγάλο λόγο πλευρών ή 

τοιχωμάτων, τα τμήματα του μανδύα επί των μεγάλων πλευρών θα πρέπει είτε 

να συνδέονται μεταξύ τους μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων βλήτρων, είτε 

να στερεώνονται επαρκώς στις πλευρές αυτές μέσω ειδικών βλήτρων μορφής 

θυσάνου σε οπές. Τα αγκύρια αυτά έχουν δοκιμασθεί επιτυχώς και για την 

περίπτωση υφασμάτων σε εισέχουσες γωνίες. 

5.  Όπως και στην περίπτωση διατμητικής ενίσχυσης υποστυλώματος με 

καθολική περίσφιγξη υφασμάτων, η μάτιση κάθε τμήματος όπως και για την 

διατμητική ενίσχυση θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετική πλευρά.Το ύψος του 

μανδύα σε περιοχές ένωσης ράβδων με παράθεση θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσο με τα 2/3 του μήκους μάτισης. 
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Ενίσχυση Κτιρίων 

Ο τρόπος ενίσχυσης  για τα κτίρια μελέτης προέκυψε μετά από αρκετές δοκιμές 

διαφόρων συνδυασμών ενίσχυσης με κύριο ρόλο να αποτελεί η οικονομία της λύσης. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι εξαιτίας της ανακατανομής της έντασης όποτε πραγματοποιούνταν μια 

μέθοδος ενίσχυσης οδηγούσε σε μεγαλύτερες ανεπάρκειες σε κάποια μέλη ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις δημιουργούνταν νέες αστοχίες που δεν υπήρχαν πριν.  Παρουσιάζεται ένας 

συγκεντρωτικός πίνακας με την αστοχία των κατακόρυφων στοιχείων για κάθε κτίριο. 

  

Πίνακας 10: Βαθμός ανεπάρκειας των κατακόρυφων στοιχείων όλων των κτιρίων 

Υποστυλώματα ΚΤΙΡΙΟ Α ΚΤΙΡΙΟ Α-ΠΥΛΩΤΗ ΚΤΙΡΙΟ Γ ΚΤΙΡΙΟ Γ-ΠΥΛΩΤΗ 

K1 0.84 1.02 1.24 1.04 

K2 1.06 1.37 1.22 1.67 

K3 0.79 1.07 0.59 0.94 

K4 1.33 1.77 2.20 2.73 

K5 0.96 1.49 1.26 2.95 

K6 1.00 1.38 0.86 1.63 

K7 0.86 1.13 1.45 1.95 

K8 1.27 1.63 1.37 2.00 

K9 0.82 1.09   

 

Η ενίσχυση με την χρήση σύνθετων υλικών πραγματοποιήθηκε με την χρήση του 

λογισμικού FRPstrength. Αφού επιλεγεί ο τύπος στοιχείου, δοκός ή υποστύλωμα, εισάγεται 

η γεωμετρία της διατομής. Στην συνέχεια επιλέγεται η κατηγορία σκυροδέματος ή η αντοχή 

σχεδιασμού, εισάγονται τα δεδομένα για τα σύνθετα υλικά, μέτρο ελαστικότητας και 

μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση – πέραν της οποίας γίνεται αποκόλληση, εισάγονται 

τα δεδομένα για τον διαμήκη χάλυβα οπλισμού και ορίζονται τα εντατικά μεγέθη στην 

κρίσιμη διατομή: 

(α) αυτά που δρουν κατά τη φάση ενίσχυσης (ροπή Mo και, στην περίπτωση 

υποστυλώματος, αξονική δύναμη No) 

(β) η επιδιωκόμενη αντίσταση μετά την ενίσχυση (ροπή αντοχής MRd της 

ενισχυμένης διατομής και, στην περίπτωση υποστυλώματος, αξονική δύναμη NRd). 

Ακολούθως, κάνοντας “κλικ” στο πεδίο “Επίλυση” εμφανίζεται το παράθυρο των 

αποτελεσμάτων, στο οποίο δίνεται το απαιτούμενο εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών (Af) 

για δεδομένη ροπή αντοχής, η ροπή αντοχής της διατομής πριν την ενίσχυση (MRd,o) και ο 

βαθμός ενίσχυσης. 
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Αν το επιθυμεί, ο χρήστης μπορεί, κάνοντας “κλικ” στην “Παραμορφωσιακή 

κατάσταση διατομής”, να “δει” την εικόνα των παραμορφώσεων στη διατομή τόσο κατά τη 

φάση ενίσχυσης (για ροπή Mo ή και αξονική No) όσο και μετά την εφαρμογή του οπλισμού 

ενίσχυσης (εμβαδού Af), κατά την οριακή κατάσταση αστοχίας σε κάμψη (για ροπή MRd ή 

και αξονική NRd). Επιπλέον δίνεται και ο μηχανισμός αστοχίας. Μετά την “Επιστροφή”, με 

“κλικ” στην “Εισαγωγή διαστάσεων FRP” εμφανίζεται το παράθυρο όπου εισάγεται το 

πλάτος bf και το πάχος tf των διαθέσιμων ελασμάτων (λωρίδων) συνθέτων υλικών, και o 

“Υπολογισμός” δίνει τον απαιτούμενο αριθμό λωρίδων και το αντίστοιχο εμβαδόν. 

Ακολούθως ο χρήστης έχει δύο επιλογές (πλέον της εξόδου από το πρόγραμμα): (α) 

“Eπιστροφή χωρίς Επίλυση”, οπότε εμφανίζεται και πάλι το παράθυρο των αποτελεσμάτων, 

ή (β) “Eπιστροφή με Επίλυση”, οπότε εμφανίζεται το ίδιο παράθυρο, αλλά με τις νέες τιμές 

Af και MRd (αντίστοιχα και του βαθμού ενίσχυσης), αυτές δηλαδή που αντιστοιχούν στον 

υπολογισθέντα αριθμό λωρίδων. Περαιτέρω, παρατίθενται οι υπολογισμοί όπως 

προκύπτουν από το πρόγραμμα για την ενίσχυση σε κάμψη  για ένα υποστύλωμα του κτιρίου 

Α καθώς και του κτιρίου Γ. 

 

  

Εικόνα 20: Πρώτο στάδιο υπολογισμού ενίσχυσης του Κ2 υποστυλώματος στη στάθμη του ισογείου. 
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Εικόνα 22: Τρίτο στάδιο υπολογισμού - εφαρμογή διαστάσεων διαθέσιμου υφάσματος 

Εικόνα 21: Δεύτερο στάδιο υπολογισμού της ενίσχυσης 
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Όσο αφορά το κτίριο Α με πλήρως τοιχοπληρωμένο, παρατηρούμε ότι μόνο τα 

υποστυλώματα εμφανίζουν λόγους ανεπάρκειας σε σύγκριση με τα τοιχώματα επομένως θα 

γίνει ενίσχυση με την χρήση σύνθετων υλικών. Το σύνθετο υλικό που επιλέγεται είναι το 

SIKAWRAP300c της εταρείας SIKA το οποίο αποτελείται από ίνες άνθρακας και τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά που θα χρειαστούμε είναι το μέτρο ελαστικότητας Ε=225 

kN/mm2,η εφελκυστική αντοχή 3500 N/mm2, η μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση 0,015 

και το πάχος μίας στρώσης που είναι 0,17mm. Επομένως, μετά την εισαγωγή των στοιχείων 

στο πρόγραμμα προέκυψε ότι σε όλα τα υποστυλώματα η εφαρμογή δύο στρώσεων του 

σύνθετου υλικού είναι αρκετό ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένας πίνακας σχετικά με το λόγο ανεπάρκειας των στοιχείων πριν και μετά 

την ενίσχυση. Παρατηρείται ότι τα μη ενισχυόμενα μέλη δηλαδή τα τοιχώματα 

παρουσιάζουν αύξηση του βαθμού ανεπάρκειας της τάξης του 10% ενώ τα ενισχυόμενα 

μέλη παρουσιάζουν μείωση της ανεπάρκειας σε ποσοστό της τάξης του 68%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Τελικά αποτελέσματα ενίσχυσης με το λογισμικό FRPstrength. 
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Πίνακας 11: Βαθμός ανεπάρκειας πριν και μετά την ενίσχυση στο κτίριο Α 

Υποστύλωμα Βαθμός ανεπάρκειας πριν την ενίσχυση Βαθμός ανεπάρκειας μετά την ενίσχυση 

K1 0.84 0.95 

K2 1.06 0.63 

K3 0.79 0.86 

K4 1.33 0.71 

K5 0.96 0.68 

K6 1.00 0.61 

K7 0.86 0.95 

K8 1.27 0.70 

K9 0.82 0.93 

 

Σχετικά με το κτίριο Α με την πυλωτή οι λόγοι ανεπάρκειας είναι σαφώς αυξημένοι 

επομένως μετά από δοκιμές καταλήξαμε ότι η εφαρμογή μόνο σύνθετων υλικών δεν θα 

οδηγούσε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επομένως, για την αποφυγή της αύξησης του 

κόστους, εφαρμόστηκε η εμφάτνωση πλαισίων δηλαδή από τα πλαίσια του ισογείου 

επιλέχθηκε να χτιστούν με νέες τοιχοπληρώσεις τέσσερα πλαίσια  τα οποία είναι μεταξύ των 

Κ1-Κ2,Κ3-Κ6,Κ4-Κ7 και Κ8-Κ9 με την θλιπτική αντοχή των τοιχοπληρώσεων να  είναι 2.2 

MPa. Περαιτέρω, όλα τα τοιχώματα και τα υποστυλώματα του ισογείου ενισχύθηκαν με 

τέσσερις στρώσεις του σύνθετου υλικού ενώ στην προκειμένη περίπτωση χρειάστηκε να 

ενισχυθούν και όλα τα κατακόρυφα στοιχεία του πρώτου ορόφου με τρεις στρώσεις 

σύνθετου υλικού. Επιπλέον, χρειάζεται να τονισθεί ότι η εμφάτνωση πλαισίων δεν αποτελεί 

επιδιωκόμενη λύση αλλά παρουσιάζεται μόνο για συγκριτικούς λόγους καθώς και για την 

επιρροή των τοιχοπληρώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

Πίνακας 12: Βαθμός ανεπάρκειας πριν και μετά την ενίσχυση στο κτίριο Α με πυλωτή 

Υποστύλωμα Βαθμός ανεπάρκειας πριν την ενίσχυση Βαθμός ανεπάρκειας μετά την ενίσχυση 

K1 1.02 0.89 

K2 1.37 0.72 

K3 1.07 1.00 

K4 1.77 0.77 

K5 1.49 0.74 

K6 1.38 0.69 

K7 1.13 0.97 

K8 1.63 0.73 

K9 1.09 1.00 

 

Εν συνεχεία θα προχωρήσουμε στις ενισχύσεις του κτιρίου Γ με πλήρως 

τοιχοπληρωμένο φορέα. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με χρήση 

μόνο σύνθετων υλικών και συγκεκριμένα σε όλα τα κατακόρυφα στοιχεία του ισογείου 

χρησιμοποιήθηκαν 4 στρώσεις του υλικού και στο πρώτο όροφο σε όλα τα κατακόρυφα 

στοιχεία χρησιμοποιήθηκε μία στρώση του σύνθετου υλικού με εξαίρεση να αποτελεί το 

κεντρικό υποστύλωμα όπου χρησιμοποιήθηκαν δύο στρώσεις. Η απαίτηση ενίσχυσης του 

πρώτου ορόφου δημιουργήθηκε με την ανακατανομή της έντασης λόγω των πρώτων 

ενισχύσεων που πραγματοποιήθηκαν. 

 

  

Εικόνα 24: Πρώτο στάδιο υπολογισμού ενίσχυσης του Κ4 υποστυλώματος στη στάθμη του ισογείου. 
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Εικόνα 26: Τρίτο στάδιο υπολογισμού - εφαρμογή διαστάσεων διαθέσιμου υφάσματος 

Εικόνα 25: Δεύτερο στάδιο υπολογισμού της ενίσχυσης 
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Πίνακας 13: Βαθμός ανεπάρκειας πριν και μετά την ενίσχυση στο κτίριο Γ  

Υποστύλωμα Βαθμός ανεπάρκειας πριν την ενίσχυση Βαθμός ανεπάρκειας μετά την ενίσχυση 

K1 1.24 0.90 

K2 1.22 0.70 

K3 0.59 0.66 

K4 1.89 0.78 

K5 1.26 0.74 

K6 0.86 0.60 

K7 1.45 0.68 

K8 1.37 0.80 

 

Περαιτέρω, η ενίσχυση που αφορά το κτίριο Γ με την πυλωτή αποτέλεσε την πιο 

χρονοβόρα και από ότι θα αναφερθεί παρακάτω την λιγότερο οικονομική. Η ενίσχυση 

πραγματοποιήθηκε τόσο με την χρήση σύνθετων υλικών αλλά και με την χρήση μανδυών 

σκυροδέματος. Ειδικότερα, τα υποστυλώματα Κ4,Κ5,Κ8 ενισχύθηκαν με μανδύα 

σκυροδέματος με πάχος 8cm, σκυρόδεμα C25/30 και οπλισμό Φ18 στις γωνίες και Φ16 στα 

μέσα των πλευρών. Οι διατομές των νέων στοιχείων είναι 46Χ46,51Χ51,46Χ46 σε όλους 

του ορόφους. Επιπλέον, τα υπόλοιπα στοιχεία του ισογείου ενισχύθηκαν με τρείς στρώσεις 

σύνθετου υλικού ενώ λόγω της ανακατανομής της έντασης τα υποστυλώματα Κ2 και Κ6 

του πρώτου ορόφου ενισχύθηκαν με δύο στρώσεις σύνθετου υλικού. 

 

 

Εικόνα 27: Τελικά αποτελέσματα ενίσχυσης με το λογισμικό FRPstrength. 
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Πίνακας 14: Βαθμός ανεπάρκειας πριν και μετά την ενίσχυση στο κτίριο Γ με την πυλωτή 

Υποστύλωμα Βαθμός ανεπάρκειας πριν την ενίσχυση Βαθμός ανεπάρκειας μετά την ενίσχυση 

K1 1.04 0.80 

K2 1.67 0.62 

K3 0.94 0.90 

K4 2.73 1.00 

K5 2.95 0.94 

K6 1.63 0.61 

K7 1.95 1.00 

K8 2.00 0.75 

 

Επιπλέον, όλα τα κτίρια με τις ενισχύσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι επαρκή για 

στάθμη Β1 έναντι για στάθμη Γ1 για τα οποία ήταν επαρκή πριν τις ενισχύσεις.  

Περαιτέρω, λόγω της ενίσχυσης με μανδύα ο ΚΑΝ.ΕΠΕ προτείνει κάποιες 

κατασκευαστικές διατάξεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει 

απομάκρυνση κάθε τμήματος του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος, έπειτα θα πρέπει να 

γίνει τεχνητό αγρίεμα της επιφάνειας του σκυροδέματος με υδροβροχή ή μηχανικά μέσα σε 

βάθος περίπου 6mm, ώστε να αποκαλύπτονται τα αδρανή, στη συνέχεια καλός καθαρισμός 

της επιφάνειας του σκυροδέματος και απομάκρυνση κάθε ξένου στοιχείου με πεπιεσμένο 

αέρα ή εκτόξευση νερού και διαβροχή του σκυροδέματος για αρκετό χρόνο πριν την 

σκυροδέτηση του νέου σκυροδέματος. Για την σύνδεση των υφιστάμενων τοιχωμάτων με 

τα καινούργια θα γίνει με την χρήση βλήτρων και επιλέχθηκαν βλήτρα Φ8 για την 

εξασφάλιση της συνάφειας μεταξύ παλαιού και νέου μέλους. Οι ακόλουθες διαστάσεις 

προκύπτουν από τις κατασκευαστικές διατάξεις που προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 15: Διαστάσεις βλήτρων ΚΑΝ.ΕΠΕ(2017)] 
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 Επομένως, θα τοποθετηθούν 2 βλήτρα σε κάθε σειρά σε απόσταση από την 

επικάλυψη 5cm και ανά 30cm καθ’ ύψος. Όσο αφορά την τοποθέτηση των βλήτρων θα 

ανοιχτούν οπές στις θέσεις τοποθέτησης αυτών με μέγιστη διάμετρο οπής τα 13mm 

(db+5mm). Στην οπή εφαρμόζεται ρητίνη και έπειτα τοποθετείται το βλήτρο σε αυτή 

σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

Παρά το γεγονός ότι οι ενισχύσεις με σύνθετα υλικά αποτελούν πρακτικό και υψηλής 

αποτελεσματικότητας τρόπο αναβάθμισης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, 

συχνά απαιτείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόωρη αποκόλληση των συνθέτων 

υλικών από την επιφάνεια σκυροδέματος, πριν δηλαδή αναπτύξουν το σύνολο της 

εφελκυστικής τους αντοχής. Στα σύνθετα υλικά, η δύναμη που απαιτείται για την 

αποκόλληση, η οποία γίνεται λόγω ρηγμάτωσης του υποστρώματος κοντά στη στρώση της 

κόλλας, φτάνει την οριακή τιμή της όταν η διατμητική αντοχή αυτής ξεπερνά κατά πολύ 

αυτήν του υποστρώματος. Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη δύναμη αγκύρωσής τους αυξάνεται 

με το μήκος επικόλλησης μέχρις ότου αυτό λάβει μια οριακή τιμή. Πέρα από το μήκος 

αγκύρωσης, η δύναμη αποκόλλησης παραμένει πρακτικά αμετάβλητη. Με αυτό τον τρόπο 

πολλές φορές δεν είναι εφικτή η πλήρης αξιοποίηση των συνθέτων υλικών χρησιμοποιώντας 

μεγάλα μήκη επικόλλησης. Μια από τις λύσεις είναι τα αγκύρια μορφής θυσάνου ινών από 

ινοπλισμένα πολυμερή (FRP anchors) τα οποία αγκυρώνονται με χρήση ρητίνης σε οπές 

στην υπό ενίσχυση διατομή και το προεξέχων τμήμα τους επικολλάται ακτινικά στο σύνθετο 

υλικό που χρησιμοποιείται ως πρόσθετος οπλισμός ενίσχυσης. Τα αγκύρια αυτά 

κατασκευάζονταν από λωρίδα υφάσματος ινοπλισμένων πολυμερών. Για την εφαρμογή 

τους γινόταν μερική έμπηξη και επικόλληση με ρητίνη της λωρίδας αυτής σε οπές στο υπό 

ενίσχυση δομικό μέλος και το τμήμα του υφάσματος που προεξείχε επικολλούταν απλωμένο 

στο σύνθετο υλικό ενίσχυσης της διατομής. Πλέον, τα αγκύρια αυτά παρασκευάζονται σε 

μορφή θυσάνου ινών σε ιδιαίτερα μεγάλο εύρος μεγεθών. Επιπλέον, το μήκος επικόλλησης 

του σύνθετου υλικού ορίζεται σε 1*h του υποστυλώματος και τα αγκύρια τύπου θυσσάνου 

τοποθετούνται ανά 10cm με 15cm. Παρουσιάζονται τυπικές λεπτομέρειες εφαρμογής των 

ενισχύσεων των σύνθετων υλικών. 
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Εικόνα 28: Τυπική Ενίσχυση Υποστυλώματος με σύνθετα υλικά 



68 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το κόστος των επεμβάσεων για κάθε κτίριο με τιμές οι 

οποίες προήλθαν από την ελεύθερη αγορά. Ειδικότερα, SikaWrap300c πάχους 0,17mm 10 

€/m, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού και επικόλλησης 10 €/kg, αγκύρια μορφής θυσάνου 

ινών άνθρακα (anchors) 13 €/m, το σκυρόδεμα το οποίο είναι 300 €/m3 και περιλαμβάνει το 

σκυρόδεμα, το χάλυβα, τα βλήτρα, την διαμόρφωση ξυλότυπου και την πρέσσα ενώ η τιμή 

για την τοιχοπλήρωση διαμορφώνεται στα 10 €/m2. 

Συνεπώς για το κτίριο Α η συνολική ενίσχυση κοστίζει 1300€, για το φορέα με την 

πυλωτή 2595€, για το κτίριο Γ 2340€, για το κτίριο Γ με την πυλωτή 3160€. Όπως είναι ήδη 

αναμενόμενο η ακριβότερη ενίσχυση είναι για το κτίριο Γ με τη πυλωτή , ενώ για το κτίριο 

Α με την πυλωτή όπου ενισχύθηκε με νέες τοιχοπληρώσεις παρατηρούμε ότι το κόστος είναι 

25% λιγότερο σε σχέση με του κτιρίου Γ αντίστοιχα. Τα κοστολόγια των ενισχύσεων 

αναφέρονται μόνο σε κόστη υλικών και δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του συνεργείου 

ενισχύσεων. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Αγκύριου τύπου θυσάννου (Smith 2011) 
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8.Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η αποτίμηση και η ενίσχυση 

μιας υφιστάμενης κατασκευής με την χρήση σύνθετων υλικών. Ειδικότερα από τις 

αναλύσεις που προηγήθηκαν μπορούμε να καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα. 

• Ο αντισεισμικός κανονισμός του 1959 είχε πολλές ελλείψεις όσο αφορά την 

αντισεισμική συμπεριφορά των κτιρίων και αυτό επιβεβαιώνεται με βάση την 

αποτίμηση των τεσσάρων φορέων, όπου τα κτίρια κρίνονται επαρκή για την στάθμη 

επιτελεστικότητας Γ1. 

• Οι τοιχοπληρώσεις επιδρούν θετικά στην σεισμική απόκριση των παλαιών 

κατασκευών και αυτό διαπιστώνεται συγκρίνοντας τους λόγους ανεπάρκειας των 

κτιρίων με τοιχοπληρώσεις και πυλωτή. 

• Οι ελαστικές μέθοδοι αποτίμησης οδηγούν σε δυσμενέστερα αποτελέσματα, 

ειδικότερα παρατηρούνται αυξημένοι λόγοι ανεπάρκειας στα υποστυλώματα ενώ 

αστοχούν και οι δοκοί γεγονός που δεν  συμβαίνει με την ανελαστική στατική 

μέθοδο Pushover. 

• Η απουσία των τοιχοπληρώσεων στα κτίρια με την πυλωτή οδήγησε σε 

μεγαλύτερους λόγους ανεπάρκειας των δομικών μελών και περισσότερες 

ενισχύσεις. 

• Η χρήση των σύνθετων υλικών αποτελεί μια βέλτιστη λύση για την μείωση των 

ανεπαρκειών στα υφιστάμενα στοιχεία με την προϋπόθεση ότι ο λόγος ανεπάρκειας 

βρίσκεται σε ένα εύρος μικρών και μεσαίων τιμών. 

• Τα κτίρια με λόγους ανεπάρκειας στοιχείων μεγάλους (πάνω από δύο)  χρειάστηκαν 

επεμβάσεις όπως μανδύες σκυροδέματος με σκοπό την μείωση της ανεπάρκειας τους 

και την επίτευξη  της επιθυμητή στάθμη επιτελεστικότητας για το σύνολο της 

κατασκευής. 

• Οι ενισχύσεις με σύνθετα υλικά είναι οικονομικότερες σε σχέση με τις ενισχύσεις με 

μανδύα σκυροδέματος, η εμφάτνωση πλαισίων αποδίδει σε οριακούς λόγους 

ανεπαρκειών και  δεν προτείνεται κυρίως για αρχιτεκτονικούς λόγους καθώς και 

λόγω της μη μόνιμης ενίσχυσης διότι υπάρχει η πιθανότητα πλήρους αστοχίας σε 

σεισμική διέγερση. 
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