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12 ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ΜΕ «ΕΠΙΤΡ. ΤΑΣΕΙΣ»
ΕΧΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ ΤΟΥ 1999

1) Ο Πύργος των Αθηνών 103µ
28 ορόφων (Μεσογείων 2)
2) Το Εµπορικό Κέντρο του
Πειραιά 85µ 22 ορόφων (Στο Λιµάνι)
3) Ο Πύργος Απόλλων 80µ 25 ορόφων
(Στην οδό Ριανκούρ 64)
4) Το Ξενοδοχείο President 68µ 22 
ορόφων (Στη λεωφόρο Κηφισίας 43 
στους Αµπελόκηπους))
5) Το Ξενοδοχείο Hilton 65µ 14 
ορόφων (Στη λεωφόρο Β. Σοφίας 46)
6) Το Κτηριακό Συγκρότηµα 18 
ορόφων (Στη λεωφόρο Κηφισίας στο
Νέο Ψυχικό)
7) Συγκρότηµα Κατοικιών 17 ορόφων
(Στη λεωφόρο Μεσογείων)
8) Ο Πύργος των Αθηνών ο µικρός 15 
ορόφων (∆ίπλα στον άλλο πύργο στη
λεωφόρο Μεσογείων 2)
9) Το Ξενοδοχείο Dorian Inn 12 
ορόφων (Στην οδό Πειραιώς στην
Οµόνοια)
10) Το Ξενοδοχείο Τιτάνια 12 ορόφων
(Στην οδό Πανεπιστηµίου 52)
11) Το Ξενοδοχείο Athens Plaza 12 
ορόφων (Στην οδό Β. Γεωργίου στο
Σύνταγµα)
12) Το Ξενοδοχείο Intercontinental 12 
ορόφων (Στη λεωφόρο Συγγρού 89 -
93)



Ανάγκη για έλεγχο υφισταµένων κατασκευών:

1 Προσθήκη καθ’ ύψος

2 Προγραµµατιζόµενη αλλαγή χρήσεως της κατασκευής

3 Γενική ανακαίνηση

(συνήθως για προσαρµογή στους σύγχρονους κανονισµούς)

4. Βλάβες και φθορές στον φέροντα οργανισµό από σεισµό

ή από τυχηµατικές και άλλες δράσεις (πυρκαγιά, 

πρόσκρουση οχήµατος)

5.       Αµφιβολίες ως προς την ασφάλεια µετά από βλάβες και

φθορές που δεν οφείλονται σε εµφανείς αιτίες. 

6. Αποκλίσεις από την αρχική µελέτη/ Έλλειψη ή απώλεια

αρχικής µελέτης.



















Συγχρονες απαιτήσεις (προς σύγκριση)



σα = Fs/(xΦ) max(σα) = fa = 1.5fck /(1+2Φ/ab)
ab η απόσταση των αξόνων διαδοχικών ράβδων αγκύρωσης
κάθετη στο επίπεδο της καµπύλης αγκύρωσης
(Για την περίπτωση εξωτερικής ράβδου ab = επικάλυψη
σκυροδέµατος +Φ.)

Μηχανισµός αποµείωσης εφελκυστικής δύναµης χάλυβα
(αγκύρωση) λόγω σύνθλιψης άντυγας



Aµελουµένης της τριβής

Αδροµερής υπολογισµός
«αποτελεσµατικότητας» αγκύρωσης µε άγκιστρα



Μηχανισµός αποµείωσης εφελκυστικής δύναµης χάλυβα λόγω τριβής
(συνεργιστικός στην αγκύρωση)



Ράβδοι µε νευρώσεις
Μήκος αγκύρωσης, διανοµή τάσεων συνάφειας (τ) 
και ονοµαστική αντοχή συνάφειας (fbd).

l1/lb = f1/fs





Πως λειτουργεί µια αγκύρωση οπλισµού

σε 1-3 «δυναµικούς κύκλους» ;

Τα επιταχυνσιογραφήµατα των ελληνικών σεισµών τα
τελευταία 40 χρόνια παρουσιάζουν µικρό αριθµό
επανάληψης φόρτισης κύκλων µε ισχυρή επιτάχυνση.

Έτσι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (και, αν δεν συµβεί
τοπικός λυγισµός διαµήκους ράβδου) δεν «προλαβαίνει» να
προχωρήσει η αποδιοργάνωση των κρίσιµων περιοχών των
στύλων λόγω απώλειας αγκύρωσης εφελκυόµενης ράβδου.

Μπορούµε έτσι να δεχθούµε στην ανάλυση πλάστιµη
συµπεριφορά των µελών, αλλά µε µειωµένη φέρουσα
ικανότητα σε κάµψη (ανάλογη της µειωµένης, έναντι της
τιµής διαρροής, τάσης που είναι δυνατόν να αναλάβουν οι
διαµήκεις ράβδοι, εφελκυόµενες)



7/9/1999 Athens



Εφαρµογή

Συµβολή: Μηνάς Λαγωνικός, διπλωµατικός φοιτητής

Προϋπόθεση εφαρµογής:              ∆ιασφάλιση από
διατµητική αστοχία και λυγισµό διαµήκων ράβδων











Σύγκριση κανονικού κτηρίου µε κτήριο µε ύψος ισογείου 5m αντί για 3,5m











 ΚΤΗΡΙΟ 2 (ΑΚ1984)
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 2



Σύγκριση κτηρίου (hισ=3,5m) µε
κτήριο µε τοιχίο αντί του υποστυ-
λώµατος Κ2  ΑΚ 59







Σύγκριση κτηρίου (hισ=3,5m) µε
κτήριο µε τοιχίο αντί του υποστυ-
λώµατος Κ2  ΑΚ 84









Ευχαριστώ για την προσοχή σας




