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ΠΔΡΙΛΗΨΗ: Σηελ παξνύζα εξγαζία ζπγθξίλνληαη νη αλάγθεο ελίζρπζεο, από
νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ κηαο θαηαζθεπήο από ηελ
εθαξκνγή ησλ δύν θαλνληζκώλ - πξνηύπσλ. Αλαιύνληαη θηήξηα, κε δηαθνξεηηθό
αξηζκό νξόθσλ, δηαθνξεηηθνύο θαλλάβνπο ππνζηεισκάησλ θαη ακηγώο
πιαηζηαθό ή ηνηρσκαηηθό ζύζηεκα αλάινγα κε ηελ ύπαξμε ή όρη ηνηρσκάησλ.
Γίλεηαη εθαξκνγή όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ αλαιύζεσλ από ηνπο 2 θαλνληζκνύο
– πξόηππα κε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο κε γξακκηθήο αλάιπζεο. Τα απνηειέζκαηα
ησλ αλσηέξσ θηηξίσλ ζπγθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο
επεκβάζεσλ θαη εληζρύζεσλ ζε θαηαθόξπθα ζηνηρείαθαη δνθνύο. Μεηξνύκελα
κεγέζε ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ν όγθνο ζθπξνδέκαηνο θαη ην βάξνο ράιπβα
ελίζρπζεο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Από ηε ζύγθξηζε ησλ απαηηήζεσλ ελίζρπζεο,
ζύκθσλα κε ηνπο 2 θαλνληζκνύο – πξόηππα, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
«νηθνλνκηθόηεξε» ρξήζε ηνπο.
ABSTRACT: The present study compares the retrofit requirements of the
structural elements of a structure in the basis of two regulations/standards, from a
financial point of view. Buildings with different number of floors, different
column grid systems and a purely framework or wall system depending on the
presence of walls or not, are analyzed. All resulting analyses are applied from the
two regulations/standards with special emphasis on the use of non-linear analysis.
Comparisons in terms of retrofitting needs for vertical elements and beams are
evaluated. Measured sizes in each case are the concrete volume and the
reinforcing steel weight of the structural elements.
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ΔΙΑΓΩΓΗ
Τν πξώην θηίξην πνπ εμεηάδεηαη βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. Οη έιεγρνη γίλνληαηγηα
ηνλ ειάρηζην επηηξεπόκελν ζηόρν απνηίκεζεο κε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνύλ,
εάλ είλαη δπλαηόλ, νη εληζρύζεηο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θόζηνο. Τν ζύζηεκα
είλαη πιαηζηαθό.

τήμα 1: Πιαηζηαθόο δηώξνθνο θνξέαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζύγθξηζε
θαλνληζκώλ θαη πξνηύπσλ.

Γεδομένα
Έηνο θαηαζθεπήο
Υιηθά θαηαζθεπήο
Όξνθνη
Κάλαβνο
Έδαθνο
Σπνπδαηόηεηα
Εώλε

1986
Β225 STIII
2
4m
Β
Σ2
Η

Παραδοτές
 Ζ ζεκειίσζε ζεσξείηαη άθακπηε κε ζράξα πεδηινδνθώλ.
 Γελ ππάξρνπλ βιάβεο.
 Όια ηα ζηνηρεία ζεσξνύληαη πξσηεύνληα.
 Γελ ππάξρνπλ νπηνπιηλζνδνκέο άιια εμσηεξηθά ηζηκεληνζαλίδεο βαξέσο
ηύπνπ θαη εζσηεξηθά ρσξίζκαηα από γπςνζαλίδεο.
ηοιτεία αποηύπωζης
Οπιηζκόο ππνζηπισκάησλ 30 cm x 30 cm:
4Φ16 STII θαη ζπλδεηήξεο Φ8/25 STII
fc = 16 MPa, κε απόθιηζε 1.5 MPa κε Σηάζκε Αμηνπηζηίαο Γεδνκέλσλ
(ΣΑΓ) Υςειή
Γηα ηνλ ράιπβα STIII κε ΣΑΓ Ηθαλνπνηεηηθή
Γηα ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ΣΑΓ Ηθαλνπνηεηηθή
Γνθνί 20 cm x 50 cm κε 4Φ12
Πιάθεο 14 cm κε Φ8/20
Με ηνλ ΔΝ 1998-3:2005 επίπεδν γλώζεο KL2 (εληαίν)
Σηόρνο απνηίκεζεο Γ1 ή NC κε πηζαλόηεηα ππέξβαζεο 10% ζηα 50 ρξόληα. Με
ηελ 2ε αλαζεώξεζε ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. ν ζηόρνο Γ1 είλαη ν ειάρηζηα απνδεθηόο. Θα
εμεηαζηεί πεξαηηέξσ, κόλνλ σο πξνο ηηο δηαθνξέο θαη ε επηηειεζηηθόηεηα Β,SD.
Πξόγξακκα αλάιπζεο 3DR.STRAD ηεο 3DR.
Φξεζηκνπνηήζεθε ην θηίξην ην νπνίν θαίλεηαη ζην Σρήκα 1.
Ζ πεξηγξαθή ηνπ νπιηζκνύ θαίλεηαη ζην Σρήκα 2.

τήμα 2: Πεξηγξαθή ππάξρνληνο ππνζηπιώκαηνο, δηάηαμε δηακήθνπο νπιηζκνύ,
δηάκεηξνη, ζπλδεηήξεο.

ΑΝΑΛΤΗ
Μη γραμμική ανάλσζη
Καηά ηνλ ζρεδηαζκό πξνέθπςε επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ.θαη
αλεπάξθεηα κε ηνλ ΔΝ 1998-3:2005.

τήμα 3: Δκθάληζε ζεηξάο πιαζηηθώλ αξζξώζεσλ.

Απαίηηζη: Υπνινγίζζεθε ζε όξνπο παξακόξθσζεο ζηελ επηδησθόκελε
κεηαηόπηζε (ζηνρεπκέλε κεηαηόπηζε)
Πξνζδηνξηζκόο ηεο επηδησθόκελεο κεηαηόπηζεο det * ζύκθσλα κε ηνλ ΔΝ 19983:2005. Τν πξόηππν θάλεη αλαθνξά ζην παξάξηεκα Β ηνπ ΔΝ 1998-1:2004.
Ζ κεηαθίλεζε δηαξξνήο dy* δίδεηαη από ζηελ ζρέζε dy*  2 dm * 
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Σην ζπγθεθξηκέλν θηίξην γηα ζεηζκό ζηελ Υ δηεύζπλζε πξνθύπηεη κε Γ = 1.27,
m* = 127.45, Fy* = 269.00, dy* = 0.02 m, dtarget = 0.0254 m.
Ζ θακπύιε δύλακεο – κεηαθίλεζε θαζώο θαη ε δηγξακηθνπνίεζή ηεο θαίλεηαη
ζην τήμα 4.

τήμα 4: Κακπύιε δύλακεο – κεηαηόπηζεο θαηά ηνλ ΔΝ 1998-3:2005.

Γηα ην θηίξην πνπ εμεηάζηεθε ε ζηνρεπκέλε κεηαηόπηζε θαηά ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ είλαη
δηαθνξεηηθή. Σηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ ε ζηνρεπόκελε κεηαηόπηζε δίλεηαη από ηε ζρέζε:
 t  C0C1C2C3
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Se (T )
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ε νπνία εμαξηάηαη από ηνλ θαλνληζκό κειέηεο ηνπ θηηξίνπ κέζσ ηνπ ζπληειεζηή
C2. Τν Τ πξνθύπηεη κε δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία, έλαληη ηνπ ΔΝ 1998-3:2005, κε
T  T ή K 0 / K e .
Γηα ηελ ειαζηηθή αλάιπζε νη ξνπέο αδξάλεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο
δύν θαλνληζκνύο είλαη δηαθνξεηηθέο. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηα ππνζηπιώκαηα θαηά
ΔΝ 1998-3:2005 είλαη ίζε κε ην 50% ηνπ I (ξνπή αδξάλεηαο Σηαδίνπ Η) ελώ θαηά
ΚΑΝ.ΔΠΔ είλαη ίζε κε ην 80% έσο 60% ηνπ Η.
Ζ ζηνρεπκέλε κεηαηόπηζε κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ πξνθύπηεη κε ηηκέο Τειαζηηθήο
αλάιπζεο ίζε κε 0.42 sec θαη
C0
1.20

C1
0.97

C2
1.00

C3
1.00

Fy [kN]
315.42
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0.02

Ζ θακπύιε δύλακεο – κεηαηόπηζεο θαζώο θαη ε δηγξακηθνπνίεζή ηεο θαίλεηαη
ζην Σρήκα 5.

τήμα 5: Κακπύιε δύλακεο – κεηαηόπηζεο κε ΚΑΝ.ΔΠΔ.

Ζ δηγξακηθνπνίεζε κεηαμύ ΚΑΝ.ΔΠΔ θαη ΔC8-Μέξνο 3 γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό
ηξόπν θαζώο θαη ν ππνινγηζκόο ηνπ Fy.
Ικανόηηηα: Πξνέθπςε δηαθνξεηηθή κεηαμύ ΚΑΝ.ΔΠΔ θαη ΔΝ 1998-3:2005. Ζ
εμίζσζε ππνινγηζκνύ ηνπ Θum πνπ δίδεηαη ζηελ Δμ. (2) (εμίζσζε Σ.11α ηνπ
ΚΑΝ.ΔΠΔ, ΦΔΚ Β/2984/2017):
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είλαη ζρεδόλ ίδηα κε ηελ εμίζσζε ηνπ ΔΝ 1998-3:2005 ζην θπξίσο θείκελν Α1. (Ζ
εμίζσζε Α1 έρεη ηξνπνπνηεζεί ζηνλ ΔΝ 1998-3:2005 κεηά ηελ 10/3/2010,
αιιάδνληαο ηνλ όξν (αs)0.35 ζε [min(9, αs)]0.35).
Σηνλ ΔΝ 1998-3:2005 ππάξρεη ζπληειεζηήο αζθάιεηαο γel ίζνο κε 1.5 γηα
πξσηεύνληα ζηνηρεία. Δπίζεο ζην ΔΝ 1998-3:2005 νη ηηκέο fc θαη fyw πξνθύπηνπλ
από ηελ κέζε ηηκή δηεξεκέλε κε ηνλ ζπληειεζηή εκπηζηνζύλεο. Μόλν γηα KL3 ν
ζπληειεζηήο εκπηζηνζύλεο είλαη ίζνο κε 1.
Σηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ. ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αζθάιεηαο εκθαλίδεηαη ζηελ Δμ. (3) ηνπ
Κεθαιαίνπ 9 ίζε κε 1.5 όπσο θαη ζηνλ ΔΝ 1998-3:2005. Μπνξεί όκσο λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζπληειεζηήο αζθάιεηαο ηέηνηνο ώζηε: H ηηκή πνπ ζα πξνθύςεη
από ηελ δηαίξεζε ηεο αληίζηαζεο (κε κέζε ηηκή), κε ηνλ ζπληειεζηή αζθάιεηαο,
λα είλαη ίζε κε ηελ αληίζηαζε πνπ πξνθύπηεη κε ηελ κέζε ηηκή κείνλ κία ηππηθή
απόθιηζε. Ζ δπλαηόηεηα απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξεο ηθαλόηεηεο,
εάλ ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζεο ηηκέο γηα ηα πιηθά πνπ έρνπλ πξνέιζεη από κεηξήζεηο
νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κηθξή ηππηθή απόθιηζε.

Γηα παξάδεηγκα, γηα ην ππνζηύισκα Κ5 ηεο Σηάζκεο 1 δηαζηάζεσλ 30 x 30 κε
 4Φ16, ζπλδεηήξεο Φ8/25, fc = 16 MPa
 επηθάιπςε 1.0 cm
 εληαηηθά κεγέζε N = 424 kN, Μ = 23.4 kΝm θαη V = 15.2 kΝ
 επίπεδν γλώζεο KL3 (επλντθόηεξε πεξίπησζε) θαη κε ζπληειεζηή
εκπηζηνζύλεο ίζν κε 1
 ζπληειεζηή γel ίζν κε1.5
πξνθύπηεη ηηκή Θum = 0.0251.
Ζ ίδηα ηηκή πξνθύπηεη θαη ζηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ γηα ζηάζκε αμηνπηζηίαο πςειή
ρξεζηκνπνηώληαο ζπληειεζηή γrd = 1.5. Δάλ έρνπλ κεηξεζεί απνθιίζεηο ζην
ζθπξόδεκα 1.5 MPa θαη ζηνλ ράιπβα 10MPa ηόηε Θusd = 0.0346. Αλ
ρξεζηκνπνηεζνύλ νη απνθιίζεηο πνπ δίδνληαη ζηελ δεύηεξε αλαζεώξεζε ηνπ
ΚΑΝ.ΔΠΔ γηα ηηο κέζεο ηηκέο πνπ είλαη γηα ην ζθπξόδεκα 4 MPa θαη γηα ηνλ
ράιπβα 40 MPa ηόηε ε Θusd = 0.0315, δειαδή αξθεηά πςειόηεξε από ηελ ρξήζε
ηνπ ζπληειεζηή αζθάιεηαο 1.5. Ζ ρξήζε ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. γηα επηηειεζηηθόηεηα Γ
νδεγεί ζε κηθξόηεξε απαίηεζε θαη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα, αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί
ζπληειεζηήο αζθάιεηαο ίζνο κε 1.5 αιιά πξνθύςεη από ηηο κέζεο ηηκέο κείνλ κία
ηππηθή απόθιηζε.
Γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο ζύγθξηζεο εμεηάδεηαη θαη ε επηηειεζηηθόηεηα Β. Καηά ην
ΔΝ 1998-3:2005 ε Θsd = 3/4 ηεο θu δειαδή 0.0251 x 0.75 = 0.0188. Με ηνλ
ΚΑΝ.ΔΠΔ ε ηθαλόηεηα εθθξάδεηαη κε ην εκηάζξνηζκα Θy θαη Θu. Με απνθιίζεηο
ζην ζθπξόδεκα 1.5 MPa θαη ζηνλ ράιπβα 10 MPa, Θu = 0.0346 ην Θy από ηηο
εμηζώζεηο Α.7α θαη Σ2α πξνθύπηεη Θy = 0.01 θαη ηθαλόηεηα 0.0223, ζεκαληηθά
κεγαιύηεξε από ηνλ ΔΝ 1998-3:2005. Με απόθιηζε γηα ην ζθπξόδεκα 4 MPa θαη
γηα ηνλ ράιπβα 40 MPa ηόηε ε Θu = 0.0315 θαη ε Θy είλαη 0.0095 θαη ε ηθαλόηεηα
πνπ πξνθύπηεη είλαη 0.0205. Ζ ρξήζε ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ γηα επηηειεζηηθόηεηα Β
νδεγεί ζε κηθξόηεξε απαίηεζε θαη κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί
ζπληειεζηήο αζθάιεηαο ίζνο κε 1.5, αιιά πξνθύςεη από ηηο κέζεο ηηκέο κείνλ κία
ηππηθή απόθιηζε.
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Ζ Δμ. (4) (εμίζσζε Γ1 ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ, ΦΔΚ Β/2984/2017), είλαη ίδηα κε ηελ Α12
ηνπ ΔΝ 1998-3:2005. Σηνλ ΔΝ 1998-3:2005 ππάξρεη πνιιαπιαζηαζηηθόο
ζπληειεζηήο ηεο ηηκήο απηήο γηα ηα πξσηεύνληα ζηνηρεία ίζνο κε 1/1.15 ν νπνίνο
νδεγεί ζε ηηκέο θαηά 15% ρακειόηεξεο ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ.

Σηνπο ππνινγηζκνύο ην fyw ζηνλ ΔΝ 1998-3:2005 εθθξάδεηαη από ηελ κέζε ηηκή
δηεξεκέλε κε ηνλ ζπληειεζηήο εκπηζηνζύλεο, πνπ γηα KL2 είλαη 1.2. Σηνλ
ΚΑΝ.ΔΠΔ ε αληίζηνηρε ηηκή πξνθύπηεη από ηελ αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή
δηεξεκέλε, γηα πςειή ζηάζκε αμηνπηζηίαο, κε 1.05. Τνλίδεηαη όηη ν ΚΑΝ.ΔΠΔ.
πξνβιέπεη πνιιαπιέο ζηάζκεο αμηνπηζηίαο αλάινγα κε θνξηία, πιηθά θιπ. Με
κηθξή απόθιηζε πρ. 10 MPa γηα ράιπβα κέζεο ηηκήο 480 MPa έρνπκε fyw =
470/1.05 = 460 MPa γηα ρξήζε ζηελ Δμ.(4).
Δλαζηική δσναμική ανάλσζη με ζσνηελεζηή ζσμπεριθοράς q
Απαίηηζη
Παξόηη ε κέζνδνο απηή δελ ζπληζηάηαη γηα ηελ επηιερζείζα επηηειεζηηθόηεηα,
εθόζνλ όκσο επηηξέπεηαη. ζα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ιόγνπο ζύγθξηζεο.
Τέκλνπζα βάζεο θαηά ΚΑΝ.ΔΠΔ.:
Με ηελ ρξήζε ηνπ πίλαθα Σ4.4 γηα θηίξηα κεηαμύ 1985 θαη 1995, κε
απνπζία ηνηρνπιεξώζεσλ, ρσξίο νπζηώδεηο βιάβεο ζηα πξσηεύνληα
ζηνηρεία, ην q γηα επηηειεζηηθόηεηα Β είλαη 2.3. Από ηνλ Πίλαθα 4.1, ε
ηηκή ηνπ q απμάλεηαη θαηά 40% γηα επηηειεζηηθόηεηα Γ δειαδή q = 3.22.
Υπνινγηζκόο κάδαο:
Φνξηίν από κόληκα, ζηελ ζηάζκε πάθησζεο 1742 kN θαη θηλεηά 239 kN.
Ζ κάδα ζα είλαη ίζε κε:
[1,1 (από παξάγξαθν 4.5.2 β) x 1742 kN + 0.3 x 239 kΝ ]/g = 1985 kN/g
Γηα ηδηνπεξηόδνπο ζην πιαηό ηνπ θάζκαηνο ε ηέκλνπζα ζα είλαη 0.16g x S x 2.5/q
x 1985 kN/g = S x 246 kN.
Σύκθσλα κε ηνλ ΔΝ 1998-3:2005 παξάγξαθνο 4.2(3) ην q, γηα θηίξηα νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, ιακβάλεηαη ίζν κε 1.5.Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.2(3), όηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο q, ηόηε ην q πξνζαπμάλεηαη θαηά 1/3. Τειηθή ηηκή ηνπ
q γηα επηηειεζηηθόηεηα Γ είλαη 2. Ο ΔΝ 1998-3:2005 δελ πξνβιέπεη
δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ κάδα, 1742 kN + 0.3 x 239 kN/g = 1813 kN/g, 9%
πεξίπνπ κηθξόηεξε έλαληη ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ κε ΣΑΓ γεσκεηξηθώλ δεδνκέλσλ
ηθαλνπνηεηηθή. Γηα ηδηνπεξηόδνπο ζην πιαηό ηνπ θάζκαηνο ε ηέκλνπζα ζα είλαη
0.16g x S x 2.5/q x 1813 kN/g = S x 362 kN κεγαιύηεξε δειαδή θαηά 47%. Ζ
κεγαιύηεξε απηή ηηκή πξνέξρεηαη από ην κηθξόηεξν q.
Ικανόηηηα
Γηα πιάζηηκνπο ηξόπνπο αζηνρίαο ν ΚΑΝ.ΔΠΔ δίλεη αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή ηελ
κέζε κείνλ κία ηππηθή απόθιηζε θαη ζπληειεζηή αζθάιεηαο γηα ην ζθπξόδεκα θαη
ηνλ ράιπβα αλάινγα κε ηελ ζηάζκε αμηνπηζηίαο.
Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην ε αληηπξνζσπεπηηθή ηηκή είλαη (16 – 1.5) MPa = 14.5
MPa. Γηα πςειή ΣΑΓ ν ζπληειεζηήο αζθάιεηαο ζθπξνδέκαηνο είλαη 1.15. Ζ
αληνρή γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ζα είλαη 14.5 MPa/ 1.15 = 12.6 MPa.

Με ηνλ ΔΝ 1998-3:2005 ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζε ηηκή αιιά δηαηξνύκελε κε ηνλ
ζπληειεζηή εκπηζηνζύλεο θαη ηνλ επη κέξνπο ζπληειεζηή. Ζ fc = 16 MPa/ (1.2 x
1.5) = 8.9 MPa. Πνιύ κηθξόηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ.
Αλ ζηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ δελ γίλεη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο αιιά ρξεζηκνπνηεζνύλ νη
«εξήκελ» αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηόηε ε fc ζα ήηαλ 12 MPa/1.45 = 8.3 MPa
αξθεηά κηθξόηεξε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο ηνπ ΔΝ 1998-3:2005.
Τν δεύηεξν θηίξην είλαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηξηώξνθν, κε ζύζηεκα ηνηρσκαηηθό.

τήμα 6: Tνηρσκαηηθόο ηξηώξνθνο θνξέαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζύγθξηζε
θαλνληζκώλ θαη πξνηύπσλ

Γεδομένα
Έηνο θαηαζθεπήο
Υιηθά θαηαζθεπήο
Όξνθνη
Κάλαβνο
Έδαθνο
Σπνπδαηόηεηα
Εώλε

1986
Β225 STIII
3
5m
Β
Σ2
Η

Παραδοτές
 Ζ ζεκειίσζε είλαη άθακπηε από ζράξα πεδηινδνθώλ
 Γελ ππάξρνπλ βιάβεο
 Όια ηα ζηνηρεία ζεσξνύληαη πξσηεύνληα
 Γελ ππάξρνπλ νπηνπιηλζνδνκέο άιια εμσηεξηθά ηζηκεληνζαλίδεο
βαξέσο ηύπνπ θαη εζσηεξηθά ρσξίζκαηα από γπςνζαλίδεο

ηοιτεία αποηύπωζης
Οπιηζκόο ππνζηπισκάησλ 30 cm x 30 cm
4Φ16 STII θαη ζπλδεηήξεο Φ8/25 STII
Οπιηζκόο ηνηρσκάησλ 25 cm x 120 cm
8 Φ14 θαη Σράξα Φ8/20
fc = 16 MPa, κε απόθιηζε 1.5 MPa Σηάζκε αμηνπηζηίαο Υςειή.
Γηα ηνλ ράιπβα STIII κε ζηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ Ηθαλνπνηεηηθή.
Γηα ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ζηάζκε αμηνπηζηίαο δεδνκέλσλ Ηθαλνπνηεηηθή.
Γνθνί 20 cm x 50 cm κε 4Φ12
Πιάθεο 14 cm Φ8/20
Με ηνλ ΔΝ 1998-3:2005 επίπεδν γλώζεο KL2 (εληαίν). Σηόρνο απνηίκεζεο Γ1 ή
NC κε πηζαλόηεηα ππέξβαζεο 10% ζηα 50 ρξόληα. Με ηελ 2ε αλαζεώξεζε ηνπ
ΚΑΝ.ΔΠΔ ν ζηόρνο Γ1 είλαη ν ειάρηζηα απνδεθηόο. Θα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ,
κόλνλ σο πξνο ηηο δηαθνξέο θαη ε επηηειεζηηθόηεηα Β,SD.
Ο θάλαβνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εκθαλίδεηαη ζην Σρήκα 6.

ΑΝΑΛΤΗ
Μη γραμμική ανάλσζη
Καηά ηνλ ζρεδηαζκό πξνέθπςε επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ θαη
επάξθεηα κε ηνλ ΔΝ 1998-3:2005.

τήμα 7: Δκθάληζε ζεηξάο πιαζηηθώλ αξζξώζεσλ.

Απαίηηζη: Πξνθύπηεη ζε όξνπο παξακόξθσζεο ζηελ επηδησθόκελε κεηαηόπηζε
(ζηνρεπκέλε κεηαηόπηζε).

Πξνζδηνξηζκόο ηεο επηδησθόκελεο κεηαηόπηζεο det* ζύκθσλα κε ηνλ ΔΝ 19983:2005. Σην ζπγθεθξηκέλν θηίξην γηα ζεηζκό ζηελ Υ δηεύζπλζε πξνθύπηεη κε Γ =
1.47, m* = 200.27, Fy* = 347.00, dy* = 0.05 m ην dtarget = 0.03 m.
Ζ θακπύιε δύλακεο – κεηαθίλεζε θαζώο θαη ε δηγξακηθνπνίεζή ηεο θαίλεηαη
ζην Σρήκα 8.

τήμα 8:Κακπύιε δύλακεο – κεηαηόπηζεο θαηά ηνλ ΔΝ 1998-3:2005

Ζ ζηνρεπκέλε κεηαηόπηζε κε ηνλ ΚΑΝ.ΔΠΔ πξνθύπηεη:
C0
1.30

C1
0.97

C2
1.00

C3
1.00

Fy [kN]
581.68

dtarget [m]
0.02

Ζ θακπύιε δύλακεο – κεηαηόπηζεο θαζώο θαη ε δηγξακηθνπνίεζή ηεο θαίλεηαη
ζην Σρήκα 9.

τήμα 9: Κακπύιε δύλακεο – κεηαηόπηζεο κε ΚΑΝ.ΔΠΔ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ ρξήζε ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. γηα ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο Β θαη Γ, νδεγεί ζε
κηθξόηεξε απαίηεζεζηα πιαηζηαθά ζπζηήκαηα έλαληη ηνπ ΔΝ 1998-3:2005 θαη ζε
κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζπληειεζηήο αζθάιεηαο ίζνο κε 1.5
αιιά πξνθύςεη από ηηο κέζεο ηηκέο κείνλ κία ηππηθή απόθιηζε.
Σηελ πεξίπησζε πξνζπάζεηαο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θόζηνπο επεκβάζεσλ, ην
πιένλ θαηάιιειν θαλνληζηηθό πιαίζην είλαη ε ρξήζε ηνπ ΚΑΝ.ΔΠΔ. αιιά κόλν
εθόζνλ εμαζθαιηζηεί γηα ηα πιηθά (ηνπιάρηζηνλ γηα ην ζθπξόδεκα) πςειήζηάζκε
αμηνπηζηίαο.
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