
ΕΦΑΡΜΟΓΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΕΩΣ∆ΙΚΤΥΩΣΕΩΣ ΚΑΙΚΑΙ F.R.F.R.PP..

ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥΚΤΙΡΙΟΥ ΩΩ..ΣΣ..

ΑχιλλεύςΑχιλλεύς ΧατζηπαύλουΧατζηπαύλου, , πολιτπολιτ. . ΜηχΜηχ. . ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ

ΑικατΑικατ. . ΧατζηπαύλουΧατζηπαύλου, , πτυχπτυχ. . ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ. . ΑθήναςΑθήνας

ΤΟΠΟΣΤΟΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥΚΤΙΡΙΟΥ :          :          ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :  1977:  1977

ΥΠΑΡΧΟΝΥΠΑΡΧΟΝ ΦΦ..ΟΟ. :. : ΒΒ225 225 –– StStIIIIII,  ,  εε=0,04=0,04

∆οµικά∆οµικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά : : ∆οκιδωτές∆οκιδωτές πλάκεςπλάκες, , δοκοίδοκοί, , υποστυλώµαταυποστυλώµατα..

ΈλλειψιςΈλλειψις τοιχωµάτωντοιχωµάτων ακαµψίαςακαµψίας..

ΙδιοπερίοδοςΙδιοπερίοδος ΤοΤο = 0,7 = 0,7 –– 1,0 sec.1,0 sec.

ΣεισµικέςΣεισµικές βλάβεςβλάβες ::ΩςΩς εύκαµπτοεύκαµπτο, , δενδεν υπέστηυπέστη βλάβεςβλάβες

κατάκατά τουςτους γειτονικούςγειτονικούς καικαι υψίσυχνουςυψίσυχνους σεισµούςσεισµούς..

τωντων ΑλκυονίδωνΑλκυονίδων (1981) (1981) καικαι ΠάρνηθοςΠάρνηθος (1999).(1999).

ΙνοπλισµέναΙνοπλισµένα πολυµερήπολυµερή :: " " ΣΥΓΧΡΟΝΗΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ ""

ΑνθρακοϋφάσµαταΑνθρακοϋφάσµατα Carboniar :  425,0 m2, Carboniar :  425,0 m2, δαπάνηδαπάνη 80.000 80.000 €€..

ΜεταλλικήΜεταλλική δικτύωσιςδικτύωσις : " : " ΝΟΕΝΟΕ ΜΕΤΑΛΙΚΑΙΜΕΤΑΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ "                          "                          

ΧάλυβαςΧάλυβας S235 (St37)  S235 (St37)  28.000 Kp,   28.000 Kp,   δαπάνηδαπάνη 80.00080.000 €€..

ΧηµικάΧηµικά αγκύριααγκύρια UPATUPAT UKAUKA3  3  MM20    : 1000 20    : 1000 τεµτεµ..

ΜηχανικάΜηχανικά αγκύριααγκύρια UPATUPAT EXA  M20  :   150 EXA  M20  :   150 τεµτεµ..

ΚοχλίεςΚοχλίες γαλβανισµένοιγαλβανισµένοι 8.8                 : 2000 8.8                 : 2000 τεµτεµ..
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Χαρακτηριστικά.

µικρόν ίδιον βάρος - ταχύτης κατασκευής,

φωτισµός χώρων - διαµόρφωσις εισόδων και διελεύσεων,

περιορισµένη ανάγκη οικοδοµικών ανακατασκευών,

κόστος της τάξεως αυτού των παραδοσιακών µεθόδων,

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΕΩΣ

Επέµβασις εξόχως αλεξισείσµια.

Υψηλός δείκτης πλαστιµότητος του κτιρίου

λόγω της µετελαστικής λειτουργίας

των χαλυβδίνων συνδέσµων.

Παρά τις σοβαρές δοµικές βλάβες στο πλαισίωµα Ω.Σ.

σε καταστάσεις ύστερης πλαστιµότητος,

το κτίρο διατηρεί την ακεραιότητά του

χωρίς να θίγεται η ευστάθεια του δοµικού συστήµατος

κατά τρόπο καταστροφικό και απροειδοποίητο.

Η αισθητική της µεθόδου.

“Ο άνθρωπος έχει µέσα του µια βαθιά χαραγµένη

ευαισθησία για την οµορφιά

και µπορεί να επιρρεασθεί οδυνηρά από την ασκήµια.˝

F.Leonhardt – Γέφυρες.

Υποσυνείδητα, το φρόνηµα µου

για την τολµηρή απόφαση εφαρµογής της µεθόδου

πήγασε από την αισθητική ποιότητα

που ,όπως αποδείχθηκε,

προσέδωσε η δικτύωσις στο αναµορφωµένο κτίριο.

Η αυστηρή, λιτή και εναργής γραµµή της δικτυώσεως

στερουµένη αλαζονείας και κραυγαλέας στιβαρότητος

αναδεικνύει την κατασκευαστική αξία του ενισχυµένου κτιρίου

και ικανοποιεί το ενδόµυχο αίτηµα “οπτικής ασφάλειας”.
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Τετραπλασιασµός ακαµψίας,
δραστική µείωση ιδιοπεριόδου.
Αποµάκρυνση από το περιβάλλον

Των µακρινών σεισµικών

∆ιεγέρσεων.

Για να µην καταλυθεί η δικτυωτή

λειτουργία και καταρρεύσει το ∆.Σ.
τα υποστηλώµατα και οι κόµβοι

του ισογείου και του Α΄ ορόφου

ενισχύθηκαν µε µανδύες

ανθρακοϋφασµάτων

Οι µανδύες ανθρακοϋφασµάτων

περισφίγγουν στερεοστατικώς

τα πληγέντα υποστηλώµατα και

τα καθιστούν ικανά να φέρουν

τα βαρυτικά τους φορτία

κατά την διάρκεια του σεισµού. 

Αναπόφευκτη η καµπτοδιατµητική

αστοχία των υποστηλωµάτων

υπό την δράση µεγάλων

σεισµικών φορτίων
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Η λυγισµική ακολουθία κρισίµων φορτίων

της θλιβοµένης ράβδου

συναρτήσει του επιχορδίου δρόµου W
προκύπτει από την ισχύουσα συνθήκη

ελαστικής ή ελαστοπλαστικής ευσταθείας.

Αύξων κλάδος

(κυρίως ελαστική φάσις)
Φθίνων κλάδος

(φάσις µερικής πλαστικοποιήσεως)

Πλαστική

άρθρωσις

Η ενεργός ακαµψία της θλιβοµένης ράβδου

φθίνει συνεχώς κατά µήκος

της λυγισµικής ακολουθίας

Η εφελκυστική δύναµις

και η αξονική ακαµψία του ελκυστήρος.

Πλαστιµότης
Η ικανότης της κατασκευής να απορροφά την σεισµική ενέργεια

διατηρούσα την «ακεραιότητα» της
έστω και αν έχει υποστή βλάβες.

Απόκρισις σε σεισµικές µετακινήσεις

µε φθίνουσα ακαµψία και πρακτικώς σταθερή ένταση. 

Καταστατικός νόµος ενισχυµένου κτιρίου
Η σεισµική τέµνουσα ΣΗ του ισογείου

(χαλύβδινοι σύνδεσµοι και πλαισίωµα Ω.Σ.)
συναρτήσει της οριζοντίας µετακινήσεως C1 της οροφής του.

Οι δοµικές βλάβες στο Ω.Σ. 
και οι µετελαστικές παραµορφώσεις των συνδέσµων

συνεπάγονται αύξηση της ιδιοπεριόδου.
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1. Νόµος υπάρχοντος Φ.Ο.

2. Νόµος Φ.Ο. µε µανδύες ανθρακοϋφασµάτων

3. Νόµος κτιρίου µε προσθήκη Μεταλλικής ∆ικτυώσεως

Συντελεστής Πλαστιµότητος µ= Ε2/Ε1 =   1,40

µ= Ε3/Ε1 =  14,0 !

Οριακή Σεισµική Τέµνουσα ΣH1 = ( 0,070 - 0,040) ΣV

ΣH2 = ( 0,085 - 0,050) ΣV

ΣH3 = ( 0,500 - 0,400) ΣV !
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Θεµελιώδους σηµασίας

για τη επιτυχή εφαρµογή της αντισεισµικής ενισχύσεως

απεδείχθη ότι είναι :

Η ηλεκτρονική σχεδίαση της µεταλλικής δικτυώσεως (Αutocad).

H σύγχρονη εργοστασιακή κατασκευή

των µεταλλικών φορέων

µε µηχανήµατα C.N.C.

(Computerized Nesting Control).

αλλά κυρίως

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

Το υψηλό αίσθηµα ευθύνης και η ευσυνειδησία

του απασχοληθέντος τεχνικού προσωπικού.
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Ευχαριστώ

τον Καθηγητή κ. Στέφανο Η. ∆ρίτσο

για την πρόσκλησή του

καθώς και όλους εσάς

που µε ακούσατε.

Αχιλλεύς Χατζηπαύλου

πολιτ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
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