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6.

Σεισµικές επιταχύνσεις και φορτίσεις κτιρίου

6.1

Σεισµική απόκριση κτιρίου

Η σεισµική δόνηση του εδάφους προκαλεί σεισµικές επιταχύνσεις στο φορέα. Η σεισµική απόκριση του φορέα, δηλαδή οι επιταχύνσεις επί του φορέα, δηµιουργούν παραµορφώσεις και εντάσεις στον φορέα.
Η σεισµική απόκριση του φορέα εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: από την Σεισµική
Ζώνη στην οποία ανήκει το κτίριο, από τον Συντελεστή Σπουδαιότητας του κτιρίου, από τον Τύπο του Εδάφους του κτιρίου, από την Ιξώδη Απόσβεση του κτιρίου και από τον Συντελεστή
Συµπεριφοράς του φορέα και βέβαια από το µέγεθος και τη κατανοµή των δυσκαµψιών EI καθώς και των µαζών M του φορέα.
Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες της σεισµικής απόκρισης ενός κτιρίου.

6.1.1 Σεισµικές ζώνες
Η σεισµική δόνηση του εδάφους περιγράφεται από την επιτάχυνση agR που είναι η µέγιστη σεισµική επιτάχυνση αναφοράς σε έδαφος τύπου A.
Κάθε σεισµική χώρα είναι χωρισµένη σε Ζώνες ανάλογα µε την σεισµική επικινδυνότητά τους
και σε κάθε ζώνη υπάρχει µία συγκεκριµένη επιτάχυνση αναφοράς agR.
Η Ελλάδα είναι χωρισµένη σε 3 ζώνες Ζώνη 1: agR=0.16g, Ζώνη 2: agR=0.24g, Ζώνη 3:
agR=0.36g, όπου g η επιτάχυνση βαρύτητας της γης.
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6.1.2 Σπουδαιότητα του κτιρίου
Τα κτίρια ταξινοµούνται σε 4 κατηγορίες σπουδαιότητας, ανάλογα µε τις συνέπειες ενδεχόµενης
κατάρρευσης αµέσως µετά τον σεισµό. Κάθε κατηγορία σπουδαιότητας έχει ένα συντελεστή
σπουδαιότητας γI ο οποίος συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 0.80 και 1.40
Η επιτάχυνση σχεδιασµού ag σε έδαφος τύπου A προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της επιτάχυνσης αναφοράς επί τον συντελεστή σπουδαιότητας του κτιρίου, δηλαδή είναι ag =γI⋅agR
Κατηγορίες και συντελεστές σπουδαιότητας γI για κτίρια

Κατηγορία

γI

Χρήση κτιρίου

I

0.8

Κτήρια δευτερεύουσας σηµασίας για την δηµόσια ασφάλεια π.χ. γεωργικά κτήρια κλπ.

II

1.0

Συνήθη κτίρια που δεν ανήκουν στις προηγούµενες κατηγορίες.

III

1.2

Κτίρια των οποίων η σεισµική ασφάλεια είναι σηµαντική, λαµβάνοντας υπόψη
τις συνέπειες κατάρρευσης, π.χ. σχολεία, αίθουσες συνάθροισης, κλπ.

IV

1.4

Κτίρια των οποίων η ακεραιότητα κατά τη διάρκεια σεισµών είναι ζωτικής σηµασίας για την προστασία των πολιτών, π.χ. νοσοκοµεία, πυροσβεστικοί σταθµοί,
σταθµοί παραγωγής ενέργειας, κλπ.

6.1.3 Τύπος του εδάφους
Τα εδάφη ενός κτιρίου ταξινοµούνται σε 5 + 2 κατηγορίες ώστε να είναι δυνατή η αποτίµηση της
επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισµική δράση.
Οι κατηγορίες εδάφους A, B, C, D, και E, καθορίζονται από την στρωµατογραφία και τις παραµέτρους που δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Για περιοχές µε εδαφικές συνθήκες που εµπίπτουν σε οιανδήποτε από τις δύο ειδικές εδαφικές
κατηγορίες S1 ή S2, απαιτείται ειδική µελέτη για τον καθορισµό της σεισµικής δράσης. Για τις κατηγορίες αυτές, και ειδικότερα για την S2, θα λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα αστοχίας του εδάφους υπό την σεισµική δράση.
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Κατηγορία
Εδάφους

A

B

C

D

Περιγραφή στρωµατογραφίας
vs,30 (m/s)

NSPT (κρούσεις/30cm)

cu (kPa)

Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός
σχηµατισµός, που περιλαµβάνει το πολύ 5
m ασθενέστερου επιφανειακού υλικού.

> 800

_

_

Αποθέσεις πολύ πυκνής άµµου, χαλίκων,
ή πολύ σκληρής αργίλου, πάχους τουλάχιστον αρκετών δεκάδων µέτρων, που χαρακτηρίζονται από βαθµιαία βελτίωση των
µηχανικών ιδιοτήτων µε το βάθος.

360 – 800

Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή µετρίως πυκνής άµµου, χαλίκων ή σκληρής αργίλου
πάχους από δεκάδες έως πολλές εκατοντάδες µέτρων.

180 – 360

15 - 50

70 - 250

< 180

< 15

< 70

_

10 - 20

Αποθέσεις χαλαρών έως µετρίως χαλαρών
µη συνεκτικών υλικών (µε ή χωρίς κάποια
µαλακά στρώµατα συνεκτικών υλικών), ή
κυρίως µαλακά έως µετρίως σκληρά συνεκτικά υλικά.

E

Εδαφική τοµή που αποτελείται από ένα
επιφανειακό στρώµα ιλύος µε τιµές vs κατηγορίας C ή D και πάχος που ποικίλλει
µεταξύ περίπου 5m και 20m, µε υπόστρωµα από πιο σκληρό υλικό µε vs > 800 m/s.

S1

Αποθέσεις που αποτελούνται, ή που περιέχουν ένα στρώµα πάχους τουλάχιστον 10
m µαλακών αργίλων/ιλών µε υψηλό δείκτη
πλαστικότητας (PΙ > 40) και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

S2

Παράµετροι

> 50

< 100
(ενδεικτικό)

> 250

Στρώµατα ρευστοποιήσιµων εδαφών, ευαίσθητων αργίλων, ή οποιαδήποτε άλλη
εδαφική τοµή που δεν περιλαµβάνεται
στους τύπους Α – Ε ή S1

Ο τύπος του εδάφους επηρεάζει την ένταση των επιταχύνσεων πολλαπλασιάζοντας τες επί το
συντελεστή S που έχει την µικρότερη τιµή S=1.0 στη περίπτωση εδάφους τύπου Α. Επηρεάζει
επίσης και την κατανοµή των επιταχύνσεων, ανάλογα µε την εκάστοτε τιµή της ιδιοπεριόδου Τ,
και συγκεκριµένα, ανάλογα µε τις χαρακτηριστικές ιδιοπεριόδους TB, TC, TD του φάσµατος, που
αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη κατηγορία εδάφους. Οι τιµές των S, TB, TC, TD ανάλογα µε τον
εδαφικό τύπο δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
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Τιµές των παραµέτρων των φασµάτων ελαστικής απόκρισης1
Εδαφικός τύπος

S

TB (sec)

TC (sec)

TD (sec)

A

1.0

0.15

0.4

2.0

B

1.2

0.15

0.5

2.0

C

1.15

0.20

0.6

2.0

D

1.35

0.20

0.8

2.0

E

1.40

0.15

0.5

2.0

6.1.4 Ιξώδης απόσβεση
Η ιξώδης απόσβεση λαµβάνεται υπόψη µέσω του διορθωτικού συντελεστή απόσβεσης n ο ο-

ποίος λαµβάνεται από την έκφραση: η = 10 / (5 + ξ ) ≥ 0 ,55 όπου ξ είναι ο λόγος ιξώδους απόσβεσης του φορέα, εκπεφρασµένος σαν ποσοστό επί τις εκατό.
O λόγος της ιξώδους απόσβεσης συνήθως λαµβάνεται ίσος µε 5%, οπότε ο διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης συνήθως είναι n=1.0

6.1.5 Συντελεστής συµπεριφοράς q
Οι φορείς από Οπλισµένο Σκυρόδεµα έχουν την ικανότητα απόδοσης ενέργειας, κυρίως µέσω
της πλάστιµης συµπεριφοράς των στοιχείων τους. Η επιρροή της πλαστιµότητας του φορέα,
µειώνει την σεισµική απόκριση του και η µείωση αυτή λαµβάνεται υπόψη στο φάσµα σχεδιασµού για ελαστική ανάλυση, σύµφωνα µε το συντελεστή συµπεριφοράς q.
Ο συντελεστής q εξαρτάται από τον τύπο του φορέα, από την κανονικότητά του σε κάτοψη και
όψη και από την κατηγορία πλαστιµότητας.
6.1.5.1 Τύποι στατικών συστηµάτων [EC8 §5.2.2.1]
Τα κτίρια από σκυρόδεµα επιβάλλεται να κατατάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα 6+1 στατικά
συστήµατα, ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους υπό οριζόντιες σεισµικές δράσεις:
Υποστύλωµα είναι το κατακόρυφο στοιχείο που έχει λόγο πλευρών lw/hw≤4, ενώ τοιχίο είναι το
κατακόρυφο στοιχείο που έχει λόγο πλευρών lw/hw>4. Στο ισόγειο της κατασκευής ονοµάζουµε
VF τη σεισµική τέµνουσα που αναλαµβάνουν όλα τα υποστυλώµατα, VW τη σεισµική τέµνουσα
που αναλαµβάνουν όλα τα τοιχία και Vtot= VF + VW τη συνολική σεισµική τέµνουσα του ισογείου.
1. Πλαισιωτό σύστηµα
Είναι το στατικό σύστηµα που έχει µόνο υποστυλώµατα, ή υποστυλώµατα και τοιχία, όπου όµως κυριαρχούν τα υποστυλώµατα ώστε VF/Vtot>0.65.
2. Σύστηµα πλάστιµων τοιχωµάτων (συζευγµένων ή όχι)
Είναι το στατικό σύστηµα που έχει µόνο τοιχία, ή τοιχία και υποστυλώµατα, όπου όµως κυριαρχούν τα τοιχία ώστε VW/Vtot>0.65.
3. ∆ιπλό σύστηµα ισοδύναµο µε πλαισιωτό

1

Στο ελληνικό προσάρτηµα η µόνη αλλαγή είναι στις τιµές του TD που λαµβάνονται 2.5 sec αντί 2.0 sec
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Είναι το στατικό σύστηµα που έχει και υποστυλώµατα και τοιχία, όπου VF/Vtot>0.50 και ταυτόχρονα VF/Vtot≤0.65, γιατί αλλιώς θα είναι καθαρά πλαισιωτό σύστηµα.
4. ∆ιπλό σύστηµα ισοδύναµο µε σύστηµα τοιχωµάτων
Είναι το στατικό σύστηµα που έχει και τοιχία και υποστυλώµατα όπου VW/Vtot>0.50 και ταυτόχρονα VW/Vtot≤0.65 αλλιώς θα είναι καθαρά σύστηµα τοιχωµάτων.
5. Σύστηµα µεγάλων ελαφρά οπλισµένων τοιχωµάτων
Είναι το σύστηµα που έχει τουλάχιστον 2 τοιχώµατα προς την εξεταζόµενη διεύθυνση µε τις
παρακάτω 3 προϋποθέσεις:
•
•

Η οριζόντια διάσταση είναι lw≥min(4.0 m, 2hw/3),
Φέρουν από κοινού τουλάχιστον το 20% του συνολικού φορτίου βαρύτητας του φορέα
στη σεισµική κατάσταση σχεδιασµού.
• Η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος του φορέα είναι ≤0.5 sec
Αν το στατικό σύστηµα ικανοποιεί την πρώτη συνθήκη, αλλά δεν µπορεί να ικανοποιήσει τη δεύτερη, είτε την τρίτη συνθήκη, τότε κατατάσσεται στο σύστηµα των πλάστιµων τοιχωµάτων,
οπότε και τα µεγάλα τοιχώµατα ακολουθούν τη διαµόρφωση των πλάστιµων τοιχίων.
6. Σύστηµα ανεστραµµένου εκκρεµές
Είναι το σύστηµα στο οποίο 50% ή περισσότερο της µάζας βρίσκεται στο ανώτερο 1/3 του ύψους του φορέα.
Μονόροφα κτίρια στα οποία έχουν τοποθετηθεί πλαισιακές δοκοί και προς τις δύο κατευθύνσεις
και σε κανένα υποστύλωµα η ανηγµένη τιµή του αξονικού φορτίου νd δεν υπερβαίνει την τιµή
του 0.30, δεν ανήκουν σε αυτό το σύστηµα.
7. Στρεπτικά εύκαµπτο σύστηµα [EC8, 5.2.2.1(4)P]

Εφόσον στο χαρακτηριστικό όροφο του κτιρίου2 ισχύει rx<ls,
είτε ry<ls, τότε το σύστηµα θεωρείται στρεπτικά εύκαµπτο. Στο
συγκεκριµένο όροφο του παραδείγµατος είναι min(rx, ry)=
min(3.91, 3.08)=3.08 m>ls=2.81
m, άρα το κτίριο δεν είναι στρεπτικά εύκαµπτο.
Παρατήρηση:
• Με εξαίρεση το στρεπτικά
εύκαµπτο σύστηµα, ένα κτίριο
µπορούν να κατατάσσεται σε δύο
διαφορετικά συστήµατα κατά τους δύο άξονες x και y.

2 Επειδή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα στο κείµενο του EC8 ο χαρακτηριστικός όροφος, αυτός θα µπορούσε να λαµβάνεται το ισόγειο ή ο
δυσµενέστερος όροφος απ’ όλους τους ορόφους του κτιρίου ή η υπόδειξη του Ελληνικού Προσαρτήµατος [ELOT EN 1998-1:2005/ΝΑ 2.12], ο
όροφος που η στάθµη του είναι πιο κοντά στο 80% του ύψους του κυρίως κτιρίου.
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6.1.5.2 Κανονικότητα σε κάτοψη [EC8 §4.2.3.2]
Για να θεωρηθεί ένα κτίριο ως κανονικό σε κάτοψη θα πρέπει να ικανοποιεί όλους του παρακάτω όρους:
i.

Το κτίριο θα είναι κατά προσέγγιση συµµετρικό σε κάτοψη από γεωµετρική και φορτιστική κατάσταση, σε σχέση µε δύο ορθογώνιους άξονες.
Το σύνολο των πλακών του ορόφου οριοθετείται µε µία κυρτή πολυγωνική γραµµή. Εάν υπάρχουν ανωµαλίες στην περίµετρο, αυτές δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη δυσκαµψία της πλάκας
στο επίπεδό της. Σε κάθε ανωµαλία, η περιοχή µεταξύ του περιγράµµατος της πλάκας και της
κυρτής πολυγωνικής γραµµής που περιβάλει την πλάκα, δεν υπερβαίνει το 5% της επιφάνειας
του ορόφου.

ii.

iii.
iv.

Η δυσκαµψία των πλακών ορόφων µέσα στο επίπεδό τους θα είναι αρκετά µεγάλη σε
σύγκριση µε την οριζόντια δυσκαµψία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διαφραγµατική λειτουργία. Ο όρος αυτός, στις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα, κατά κανόνα ικανοποιείται.
Η λυγηρότητα λ του κτιρίου θα είναι λ=Lmax/Lmin≤4
Σε κάθε στάθµη θα πρέπει:
eox≤0.30rx & eoy≤0.30ry [εννοείται ότι ταυτόχρονα δεν θα είναι και εύστρεπτο, δηλαδή
min(rx, ry)≥ls ]

Παράδειγµα:
Στον όροφο που αντιστοιχεί το προηγούµενο 4στυλο παράδειγµα ισχύει:
min(rx, ry)=min(3.91,3.08)=3.08 m>ls=2.81 m άρα είναι στρεπτικά δύσκαµπτο (όσον αφορά το συγκεκριµένο όροφο). Είναι eox=0.94 m≤0.30rx=0.30×3.91=1.17 m, αλλά eoy=1.34 m>0.30ry=0.30×3.08=0.92 m
που δεν ικανοποιεί την αναγκαία συνθήκη, εποµένως το κτίριο στο οποίο ανήκει ο συγκεκριµένος όροφος
δεν είναι κανονικό σε κάτοψη.
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
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6.1.5.3 Κανονικότητα σε όψη [EC8 §4.2.3.3]
Για να ταξινοµηθεί ένα κτίριο ως κανονικό σε όψη, θα πρέπει να ικανοποιεί όλους τους παρακάτω όρους:
i.
Όλα τα συστήµατα ανάληψης οριζοντίων φορτίων, όπως πυρήνες, φέροντα τοιχώµατα ή
πλαίσια θα είναι συνεχή, χωρίς διακοπή, από τα θεµέλια έως την άνω επιφάνεια του κτιρίου,
ή, εάν υπάρχουν ζώνες εσοχών µε διαφορετικά ύψη, έως την άνω επιφάνεια της σχετικής
ζώνης του κτιρίου.Στα παρακάτω σκαριφήµατα φαίνονται µερικές περιπτώσεις κανονικών
και µη κανονικών κτιρίων σε όψη.
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κανονικό κτίριο σε όψη

κτίριο µη κανονικό σε όψη
(Αλλαγή διάστασης κολόνας)

κτίριο µη κανονικό σε όψη
(Έλλειψη συνέχειας κολόνας)

κτίριο µη κανονικό σε όψη
(Φυτευτό υποστύλωµα)

κτίριο κανονικό σε όψη
(Προσθήκη κολόνας σε υπόγειο)

κτίριο κανονικό σε όψη
(Το δώµα δεν προσµετράται σαν όροφος)
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ii.

Η µεταφορική δυσκαµψία και η µάζα των επιµέρους ορόφων θα παραµένουν σταθερές, ή θα
µειώνονται βαθµιαία, χωρίς απότοµες αλλαγές από τη βάση προς την κορυφή του κτιρίου.
∆υσκαµψία ενός ορόφου είναι ο λόγος της σεισµικής δύναµης που εξασκείται στον όροφο
προς τη σχετική µεταφορική µετατόπιση αυτού του ορόφου (ή ισοδύναµα, µε τη µετατόπιση
του κέντρου ελαστικής στροφής αυτού του ορόφου).
Με προσεγγιστικό τρόπο, η δυσκαµψία του ορόφου θα µπορούσε να λαµβάνεται το άθροισµα των δυσκαµψιών όλων των υποστυλωµάτων του ορόφου, δηλαδή το Σ(E⋅I/h3).
Ο EC8 δεν αναφέρει συγκεκριµένα όρια
αυξοµείωσης των δυσκαψιών και των µαζών, θα µπορούσαν όµως να λαµβάνονται
ως εξής3:
Αύξηση µάζας ∆Mi=(Mi+1-Mi)≤0.35Mi,
Μείωση µάζας ∆Mi=(Mi-Mi+1)≤0.50Mi, ενώ
σε κάθε µία από τις κύριες διευθύνσεις x,y
Αύξηση σχετικής δυσκαµψίας
∆Ki=(Ki+1-Ki)≤0.35Ki,
Μείωση σχετικής δυσκαµψίας
∆Ki=(Ki-Ki+1)≤0.50Ki,

Αυξοµοίωση µάζας και δυσκαµψίας

Παρατηρήσεις

3

•

Η διακύµανση του ποσοστού των δυσκαµψιών είναι πολύ ευαίσθητη και ο πιο κρίσιµος
παράγοντας είναι το ύψος του ορόφου, που υπεισέρχεται άµεσα ή έµµεσα στη δυσκαµψία κάθε υποστυλώµατος µε την 3η δύναµη. Έτσι για παράδειγµα δύο όροφοι µε ίδια υποστυλώµατα και ίδια φορτία που ο ένας έχεις ύψος 4.0 m και ο άλλος ύψος 3.0 m, αυτός των 4.0 m είναι πιο εύκαµπτος κατά το λόγο (4.0/3.0)3=2.4 και εποµένως το κτίριο θα
είναι µη κανονικό σε κάτοψη. Αν το ύψος του ορόφου είναι 6.0 m, τότε ο όροφος αυτός
είναι πιο εύκαµπτος κατά το λόγο (6.0/3.0)3=8. Οι όροφοι αυτοί λέγονται και µαλακοί όροφοι και η επιρροή τους δεν είναι µόνο δυσµενής στον καθορισµό της µη κανονικότητας
του κτιρίου σε κάτοψη, αλλά και σε όλη την εντατική και παραµορφωσιακή συµπεριφορά
του κτιρίου.

•

Ένα κτίριο όπου οι δύο επάλληλοι όροφοι έχουν τα ίδια τοιχώµατα και πλαίσια, αλλά ένας από τους δύο έχει λιγότερες πλάκες π.χ. περίπτωση παταριών, τότε τα φορτία αυτού
του ορόφου υπολείπονται των φορτίων του άλλου ορόφου. Αυτό µπορεί να έχει επίπτωση στο ποσοστό ανοµοιοµορφίας των µαζών, ώστε τελικά να χαρακτηρίζεται µη κανονικό
σε κάτοψη.

Ο κανόνας αυτός υπήρχε στον ΕΑΚ 2000
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Μη κανονικό κτίριο σε όψη, λόγω έντονης
διαφοράς δυσκαµψιών (µαλακός όροφος)

iii.

iv.

Μη κανονικό κτίριο σε όψη, λόγω έντονης
διαφοράς µαζών (περίπτωση παταριού)

Ειδικά σε πλαισιωτό σύστηµα ο λόγος της πραγµατικής αντοχής των υποστυλωµάτων και
δοκών προς τις αναγκαίες αντοχές από τους υπολογισµούς, σε κάθε όροφο δεν πρέπει να
διαφέρει σηµαντικά από τον αντίστοιχο λόγο υπεραντοχής του υπερκείµενου και του υποκείµενου ορόφου.
Σε επόµενο κεφάλαιο υπάρχουν οι σχετικοί όροι και οι επεξηγήσεις. Σε κάθε όροφο και σε
κάθε κατεύθυνση αθροίζονται οι ροπές αντοχής των υποστυλωµάτων κατά τις δύο κατευθύνσεις (+x, -x) και (+y, -y) ΣMc,Rd και ΣMb,Rd οι 2 αντίστοιχες των δοκών ΣMb,Rd.
Σε περίπτωση εσοχών ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες συνθήκες κανονικότητας σε κάθε
κατεύθυνση:
o Εάν διατηρείται η αξονική συµµετρία του φορέα, η εσοχή σε οποιονδήποτε όροφο
δεν θα είναι µεγαλύτερη από το 20% της διάστασης του προηγούµενου ορόφου στη
διεύθυνση της εσοχής.

Πρέπει
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Li − Li+1
≤ 0.20
Li
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o

o

Εάν δεν διατηρείται η αξονική συµµετρία του φορέα, η εσοχή σε οποιονδήποτε όροφο δεν θα είναι µεγαλύτερη από το 10% της διάστασης του προηγούµενου ορόφου
στη διεύθυνση της εσοχής και επιπλέον, η µικρότερη διάσταση ορόφου σε εσοχή δεν
θα είναι µεγαλύτερη από το 30% της διάστασης του ισογείου πάνω από τη θεµελίωση ή επάνω από την επιφάνεια άκαµπτου υπόγειου.

Πρέπει

Li − Li+1
≤ 0.10
Li

και

L − Lmin
≤ 0.30
L

Στην ειδική περίπτωση που έχουµε µία µονάχα εσοχή (ή εξοχή) και αυτή έχει ύψος
όχι µεγαλύτερο του 15% του συνολικού ύψους του κτιρίου, τότε θα πρέπει το µήκος
αυτής της εσοχής να µην είναι µεγαλύτερο του 50% της προηγούµενης διάστασης.
Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει επιπλέον το τµήµα του κατώτερου ορόφου που
περιλαµβάνεται στην προβολή του ορόφου σε εσοχή να αναλαµβάνει τουλάχιστον το
75% της τέµνουσας που θα αναπτυσσόταν στην ίδια ζώνη σε παρόµοιο κτίριο χωρίς
τη διεύρυνση του κάτω µέρους.

Πρέπει
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6.1.5.4 Κατηγορίες πλαστιµότητας [EC8 §5.2.1]
Οι αντισεισµικές κατασκευές επιλέγονται να ανήκουν από τον µελετητή µηχανικό να ανήκουν σε
µία από τις 3 κατηγορίες πλαστιµότητας,
(α) ΚΠΧ από τα αρχικά των λέξεων Κατηγορία Πλαστιµότητας Χαµηλή
(β) ΚΠΜ από τα αρχικά των λέξεων Κατηγορία Πλαστιµότητας Μέση
(γ) ΚΠΥ από τα αρχικά των λέξεων Κατηγορία Πλαστιµότητας Υψηλή
ΚΠΧ
Στην Κατηγορία Πλαστιµότητας Χαµηλή ανήκουν τα κτίρια που µελετώνται για χαµηλή ικανότητα απόδοσης ενέργειας και µικρή πλαστιµότητα, εφαρµόζοντας τους κανόνες του EC2 όσον αφορά την διαστασιολόγηση χωρίς βέβαια να λαµβάνει υπόψη τις µειώσεις των σεισµικών δυνάµεων, δηλαδή θα έχει πάντοτε συντελεστή συµπεριφοράς q=1. Η µόνη κατασκευαστική απαίτηση είναι η χρησιµοποίηση χάλυβα κατηγορίας B ή C (βλέπε τόµο Γ’ (ή 2ο µέρος) §1.2 ).
Στην κατηγορία αυτή συνιστάται4 να κατατάσσονται τα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές χαµηλής σεισµικότητας.
ΚΠΜ
Στην Κατηγορία Πλαστιµότητας Μέση ανήκουν τα κτίρια που µελετώνται για µεσαία ικανότητα
απόδοσης ενέργειας και µεσαία πλαστιµότητα, εφαρµόζοντας τους συγκεκριµένους υπολογιστικούς και κατασκευαστικούς κανόνες του EC8.
Στο Εθνικό Προσάρτηµα5 µπορεί να απαγορεύεται η χρησιµοποίηση µέσης πλαστιµότητας για
κατασκευές υψηλής επικινδυνότητας και να επιβάλλεται η χρησιµοποίηση υψηλής πλαστιµότητας.
ΚΠY
Στην Κατηγορία Πλαστιµότητας Υψηλή ανήκουν τα κτίρια που µελετώνται για υψηλή ικανότητα
απόδοσης ενέργειας και υψηλή πλαστιµότητα, εφαρµόζοντας πιο αυστηρούς υπολογιστικούς
και κατασκευαστικούς κανόνες της ΚΠΜ.
Στην κατηγορία αυτή απαγορεύεται η κατάταξη κτιρίων µε Πλαισιακό Σύστηµα και ψαθυρή τοιχοποιία.
Παρατηρήσεις
•

Οι παραπάνω ταξινοµήσεις αναφέρονται τόσο σε κατασκευές µε µονολιθικά σκυροδετούµενα στοιχεία, όσο και σε κατασκευές µε προκατασκευασµένα στοιχεία.

•

Πλαίσια µε ζυγώµατα ζώνες πλακών, χωρίς δοκούς, δεν αντιµετωπίζονται πλήρως από
τον EC8.

Στο Ελληνικό Προσάρτηµα [ELOT EN 1998-1:2005/ΝΑ 2.19] δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ΚΠΧ για ανωδοµές, εκτός από την περίπτωση χρησιµοποίησης σεισµικής µόνωσης.

4

5 Στο Ελληνικό Προσάρτηµα [ELOT EN 1998-1:2005/ΝΑ 2.19] δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ΚΠΜ για κτίρια σπουδαιότητας III ή IV, όταν
ανήκουν σε σεισµική ζώνη Z2 ή Z3. Εξαίρεση σ’ αυτό αποτελούν οι σκελετοί από προκατασκευασµένα τοιχία, ή προκατασκευασµένες κυψέλες.
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6.1.5.5 Βασικός συντελεστής πλαστιµότητας qo [EC8 §5.2.2.2]
Βασική τιµή του συντελεστή συµπεριφοράς qo,
ΚΠΜ

ΚΠΥ

Κανονικό
σε όψη

Μη κανονικό σε
όψη

Κανονικό
σε όψη

Μη κανονικό σε
όψη

Φορέας ανεστραµµένου εκκρεµούς (6)

1.5

1.2

2.0

1.6

Στρεπτικά εύκαµπτος φορέας (7)

2.0

1.6

3.0

2.4

Τοιχωµατικός φορέας µε ασύζευκτα τοιχώµατα [µερική περίπτωση (2)]

3.0

2.4

4.0au/a1

3.2au/a1

Πλαισιωτός φορέας (1), διπλό σύστηµα (3),
(4), σύστηµα συζευγµένων τοιχωµάτων (2)6

3.0au/a1

2.4au/a1

4.5au/a1

3.6au/a1

Τύπος Στατικού Συστήµατος

Οι τιµές του λόγου au/a1 µπορούν να υπολογιστούν µε push over ανάλυση ή να ληφθούν από το
επόµενο πίνακα:
Τιµές του πολλαπλασιαστικού συντελεστή au/a1
Τύπος στατικού συστήµατος

Πλαισιωτό σύστηµα(1) ή
διπλό σύστηµα ισοδύναµο µε
πλαισιωτό(3)

Είδος κτιρίου

Μη κανονικό
σε κάτοψη

au/a1

au/a1

Μονώροφο κτίριο

1.10

1.05

Πολυώροφο κτίριο µε δίστυλο
πλαίσιο προς την εξεταζόµενη
κατεύθυνση

1.20

1.10

Λοιπά πολυώροφα κτίρια

1.30

1.15

1.20

1.10

Με µόνο δύο τοιχώµατα στην
εξεταζόµενη κατεύθυνση

1.00

1.00

Υπόλοιπα

1.10

1.05

1.00

1.00

Σύστηµα πλάστιµων τοιχωµάτων(2)
∆ιπλό σύστηµα ισοδύναµο
µε σύστηµα τοιχωµάτων(4)

Κανονικό σε
κάτοψη

Σύστηµα µεγάλων ελαφρά
οπλισµένων τοιχωµάτων(5)

Σε σύστηµα ανεστραµµένου εκκρεµούς(6) ή σε στρεπτικά εύκαµπτο σύστηµα(7), δεν τίθεται θέµα λόγου au/a1
Παρατηρήσεις στους δύο παραπάνω πίνακες
•

Οι τιµές της βασικής τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς qo σε περίπτωση µη κανονικότητας σε όψη, έχουν προκύψει από τις αντίστοιχες τιµές µε κανονικότητα σε όψη πολλαπλασιασµένες επί 0.80.

•

Οι τιµές του πολλαπλασιαστικού συντελεστή au/a1 σε περίπτωση µη κανονικότητας σε κάτοψη, έχουν προκύψει από τις αντίστοιχες τιµές µε κανονικότητα σε όψη σύµφωνα µε τη
σχέση (1+au/a1)/2.

6 Προφανώς δεν αναφέρεται και σε µεγάλα ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα, επειδή η σύζευξη τόσο µεγάλων τοιχωµάτων πρακτικά δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους.
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Αν συνοψίσουµε όλα αυτά έχουµε τον επόµενο συνολικό πίνακα:
Βασικές τιµές του συντελεστή συµπεριφοράς qo
Κατηγορία πλαστιµότητας

Τύπος συστήµατος

ΚΠΜ
au/a1

ΚΠΥ
aqo

(6)

Εκκρεµές

1.0

1.5

2.0

(7)

Εύστρεπτο

1.0

2.0

3.0

(5)

Μεγάλα ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα

1.0

3.0

4.0

∆ύο τοιχώµατα στην εξεταζόµενη διεύθυνση

1.0

3.0

4.5

(4)

∆ιπλό σύστηµα ισοδύναµο µε τοιχωµατικό

Περισσότερα από δύο τοιχώµατα

1.1

3.0

4.5

Μονώροφο κτίριο

1.1

3.0

4.5

Πολυώροφο κτίριο µε δίστηλο πλαίσιο στην εξεταζόµενη διεύθυνση

1.2

3.0

4.5

Λοιπά πολυώροφα κτίρια

1.3

3.0

4.5

Ασύζευκτα τοιχώµατα στην
εξεταζόµενη διεύθυνση

1.2

3.0

4.0

Συζευγµένα τοιχώµατα στην
εξεταζόµενη διεύθυνση

1.2

3.0

4.5

(3)
&
(1)

(2)

Πλαισιωτό ή διπλό
σύστηµα ισοδύναµο
µε πλαισιωτό

Σύστηµα πλάστιµων
τοιχωµάτων

κανονικότητα σε όψη
– κανονικότητα σε κάτοψη:
qo=aqo⋅au/a1
κανονικότητα σε όψη
– µη κανονικότητα σε κάτοψη: qo=aqo⋅(1+au/a1)/2
µη κανονικότητα σε όψη – κανονικότητα σε κάτοψη:
qo=0.8⋅aqo⋅au/a1
µη κανονικότητα σε όψη – µη κανονικότητα σε κάτοψη: qo=0.8⋅aqo⋅ (1+au/a1)/2
Παραδείγµατα για διπλό σύστηµα ισοδύναµο µε τοιχωµατικό (4) και πολλά τοιχώµατα:
Κανονικό σε όψη – κανονικό σε κάτοψη:
για ΚΠΜ qo=3.0×1.1= 3.30,

για ΚΠΥ qo=4.5×1.1=

4.95

Κανονικό σε όψη – µη κανονικό σε κάτοψη:
για ΚΠΜ qo=3.0×1.05= 3.15,

για ΚΠΥ qo=4.5×1.05= 4.725

Μη κανονικό σε όψη – κανονικό σε κάτοψη:
για ΚΠΜ qo=0.8×3.0×1.1=

2.64,

για ΚΠΥ qo=0.8×4.5×1.1=

3.96

Μη κανονικό σε όψη – µη κανονικό σε κάτοψη:
για ΚΠΜ qo=0.8×3.0×1.05=
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για ΚΠΥ qo=0.8×4.5×1.05=
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6.1.5.6 Συντελεστής µορφής αστοχίας kw [EC8 §5.2.2.2]
Ο συντελεστής συµπεριφοράς q=kwqo≥1.5 όπου qο είναι ο βασικός συντελεστής πλαστιµότητας
που εξετάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο και kw είναι ο συντελεστής µορφής αστοχίας.
Kw=1.0 στην περίπτωση πλαισιωτού συστήµατος (1), ή διπλού συστήµατος ισοδύναµου µε πλαισιωτό (3), ενώ στην περίπτωση όλων των άλλων συστηµάτων που έχουν τοιχώµατα (2), (4),
(5), Kw=(1+ao)/3, όπου ao είναι ο λόγος όψεως των τοιχωµάτων µε ao=Σhw,i/Σlw,i. Σε κάθε περίπτωση πρέπει 0.50≤kw≤1.0.
Ο συντελεστής τοιχωµατικής µορφής αστοχίας kw είναι ≤1.0 εφόσον ao≤2.0, που σηµαίνει τοιχώµατα κατά µέσον όρο lw>hw/2, δηλαδή σε µονώροφο κτίριο ύψους hw=3.0 m για τοιχώµατα µε
µήκος lw>3.0/2=1.50 m, σε διώροφο κτίριο ύψους hw=2×3.0=6.0 m για τοιχώµατα µε µήκος
lw>6.0/2=3.0 m και αντίστοιχα για ανάλογο 4οροφο κτίριο για τοιχώµατα µε lw>6.0 m και για
10οροφο κτίριο για τοιχώµατα µε lw>15 m. ∆ηλαδή για συνήθη πολυώροφα κτίρια, χωρίς µεγάλα
ελαφρά οπλισµένα τοιχώµατα, είναι kw=1.0.
6.1.5.7 Συµπέρασµα
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους, µερικά συνοπτικά συµπεράσµατα είναι τα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Για συνήθη κτίρια, o συντελεστής συµπεριφοράς q είναι ίσος µε το βασικό συντελεστή συµπεριφοράς qo, δηλαδή είναι q=qo.
Για ΚΠΜ το q κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 1.50 και 3.90 ενώ, για ΚΠΥ κυµαίνεται µεταξύ
των τιµών 1.60 και 5.85
Σε σύστηµα ανεστραµµένου εκκρεµούς (6) η τιµή του q είναι ανεξάρτητη της κανονικότητας
σε κάτοψη, σε περίπτωση ΚΠΜ η τιµή του q είναι ανεξάρτητη και της κανονικότητας σε όψη
και είναι q=1.50, ενώ στην περίπτωση ΚΠΥ είναι q=1.60 ή 2.0
Σε εύστρεπτο σύστηµα (7) η τιµή του q είναι ανεξάρτητη της κανονικότητας σε κάτοψη, σε
περίπτωση ΚΠΜ η τιµή του q είναι 1.60 ή 2.0 και στην περίπτωση ΚΠΥ είναι 2.40 ή 3.0
Σε διπλό σύστηµα ισοδύναµο µε τοιχωµατικό (4), σε περίπτωση ΚΠΜ το q κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 2.40 και 3.30 και σε περίπτωση ΚΠΥ κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 3.60 και
4.95.
Σε σύστηµα πλάστιµων τοιχωµάτων (2), σε περίπτωση ΚΠΜ το q κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 2.88 και 3.60 και σε περίπτωση ΚΠΥ κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 3.60 και 5.40 7.
Σε πλαισιωτό (1) ή διπλό σύστηµα ισοδύναµο µε πλαισιωτό (3), ισχύουν οι µεγαλύτερες τιµές του συντελεστή συµπεριφοράς. Σε περίπτωση ΚΠΜ το q κυµαίνεται µεταξύ των τιµών
2.88 και 3.90 και σε περίπτωση ΚΠΥ κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 4.32 και 5.85. Βέβαια αντισεισµικό πλαισιωτό σύστηµα µε οπτοπινθοδοµές δεν επιτρέπεται.
Η µικρότερη τιµή του συντελεστή συµπεριφοράς είναι q=1.50, δηλαδή σε οποιοδήποτε σύνθετο ή όχι κτίριο µπορεί να επιλεγεί q=1.50 χωρίς καµία ταξινόµηση και κανένα έλεγχο κανονικότητας. Η περίπτωση αυτή δεν είναι µόνο υπέρ της ασφαλείας, αλλά καλύπτει και τις
περιπτώσεις ριζικής αλλαγής του φορέα του κτιρίου λόγω ανακαίνισης, αλλαγής χρήσης ή
οποιασδήποτε άλλου λόγου, κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου.
Η πρόταση? των συγγραφέων για q=1.0 αλλά µε υποχρεωτική κατασκευαστική ένταξη σε
κατηγορία ΚΠΜ ή ακόµη καλύτερα σε κατηγορία ΚΠΥ, σίγουρα αποτελεί καλή ασφαλή αντισεισµική επιλογή. Βέβαια, αν ο φορέας µορφωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει και q µεγαλύτερο από π.χ. 3.50, τότε η κατασκευή θα τείνει στην ύψιστη αντισεισµική ασφάλεια. [γενικά το παραπάνω χρειάζεται λίγο καλύτερη διατύπωση, χωρίς όµως να χάνεται ο ‘παλµός’].

Το σύστηµα πλάστιµων τοιχωµάτων (2) και το διπλό σύστηµα ισοδύναµο µε τοιχωµατικό (4), είναι τα πιο συνήθη της πράξης µε το q να
κυµαίνεται µεταξύ 2.40 και 5.40. Ο ΕΑΚ 2000 είχε ένα µόνο επίπεδο πλαστιµότητας και έδινε µία µόνο τιµή q=3.50 για όλα αυτά τα συστήµατα.
7
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6.1.6 Φάσµα σχεδιασµού οριζόντιων σεισµικών δράσεων
Για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισµικής δράσης το φάσµα σχεδιασµού, Sd(T), ορίζεται από
τις ακόλουθες εκφράσεις:
0 ≤ T < TB:

2 T 2.5 2
S d ( T ) = γI ⋅ agR ⋅ S ⋅ [ + ⋅ (
− )]
3 TB
q 3

TB ≤ T < TC:

S d ( T ) = γI ⋅ agR ⋅ S ⋅

TC ≤ T < TD:

S d ( T ) = max[ γI ⋅ agR ⋅ S ⋅

TD ≤ T:

S d ( T ) = max[ γI ⋅ agR ⋅ S ⋅

2.5
q

2.5 TC
⋅ , β ⋅ γI ⋅ agR ]
q T
2.5 TC ⋅ TD
⋅
, β ⋅ γI ⋅ agR ]
q
T2

Όπου β=0.20 η συνιστώµενη τιµή του EC8 και η ελληνική αποδεκτή τιµή.
Παράδειγµα 1ο: για κατηγορία σπουδαιότητας II ÆγI=1.0, τύπο εδάφους B Æ S=1.2, σεισµική ζώνη Z2
ÆagR=0.24 και q=4.5, για τιµές του Τ 0.1, 0.25, 1.0 και 3.0, λαµβάνουµε αντίστοιχες τιµές του Sd 0.171g,
0.16g, 0.08g και 0.048g
Στο παράδειγµα της §3.3.1 έχει προκύψει q=1.5 (επειδή …) κύρια ιδιοπερίοδος κατά x-x
T=0.425 sec Æ TC ≤ T < TD Æ Sd= γI*agR*S*2.5/q=1.0*0.24*1.2*2.5/3.3=0.480
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Φάσµα σχεδιασµού οριζόντιων δυνάµεων (α) για q=4.5, (β) για q=3.0 και (γ) για q=1.5
Ζώνη σεισµικότητας II, Τύπος εδάφους B, κατηγορία σπουδαιότητας ΙΙ

για agR=0.24, S=1.2, γI=1.0 έχουµε γI⋅agR⋅S=1.0×0.24×1,2=0.288 και για 4 διαφορετικά q έχουµε τις παρακάτω εξισώσεις:
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Για q=6.75 έχουµε 2.5/q=2.5/6.75=0.3703
0 ≤ T < 0.15: Sd(0)=0.288×2/3=0.192, Sd(0.15)=0.288×2.5/6.75=0.107 και εποµένως η ευθεία που ενώνει τα 2 σηµεία (0.0, 0.192), (0.15, 0.0107) Sd(T)=0.288×[2/3+T/0.15×(2.5/6.75-2/3)]=0.192-0.569T
0.15 ≤ T < 0.50: καµπύλη Sd(T)=0.107 σταθερό σε όλο το εύρος
0.50 ≤ T < 2.50: καµπύλη Sd(T)= max(γI⋅agR⋅S⋅2.5/q[TC/T], β⋅γI⋅agR)=max(0.107⋅0.50/T, 0.048) το σηµείο
καµπής στο Τ=1.11, δηλαδή µετά το Τ=1.11 έχουµε ευθεία
2.50 ≤ T < 4.0: καµπύλη Sd(T)=max(max(γI⋅agR⋅S⋅2.5/q[TCTD/T2], β⋅γI⋅agR)=max(0.107⋅1.25/T2, 0.048) το
σηµείο καµπής στο Τ=1.67 Æ όλο είναι ευθύγραµµο τµήµα
Για q=4.5 έχουµε 2.5/q=2.5/4.5=25/45=0.555555556
0 ≤ T < 0.15: Sd(0)=0.288⋅2/3=0.192, Sd(0.15)=0.288⋅25/45=0.16 και εποµένως η ευθεία που ενώνει τα 2
σηµεία (0.0, 0.192), (0.15, 0.16) Sd(T)=0.288⋅ [2/3+T/0.15⋅ (2.5/4.5-2/3)]=0.192-0.213T
0.15 ≤ T < 0.50: καµπύλη Sd(T)=0.16 σταθερό σε όλο το εύρος
0.50 ≤ T < 2.50: καµπύλη Sd(T)= max(γI⋅agR⋅S⋅2.5/q[TC/T], β⋅γI⋅agR)=max(0.16⋅0.50/T, 0.048) το σηµείο
καµπής στο Τ=1.67, δηλαδή µετά το Τ=1.67 έχουµε ευθεία
2.50 ≤ T < 4.0: καµπύλη Sd(T)=max(max(γI⋅agR⋅S⋅2.5/q[TCTD/T2], β⋅γI⋅agR)=max(0.16⋅1.25/T2, 0.048) το
σηµείο καµπής στο Τ=2.04 Æ όλο είναι ευθύγραµµο τµήµα
Για q=3.0 έχουµε 2.5/q=2.5/3.0=25/30=0.83333333333333
0 ≤ T < 0.15: Sd(0)=0.288⋅2/3=0.192, Sd(0.15)=0.288⋅0.83333333=0.24 και εποµένως η ευθεία που ενώνει τα 2 σηµεία (0.0, 0.192), (0.15, 0.24) Sd(T)=0.288*[2/3+T/0.15⋅(2.5/3.0-2/3)]=0.192+0.32T
0.15 ≤ T < 0.50: καµπύλη Sd(T)=0.24 σταθερό σε όλο το εύρος
0.50 ≤ T < 2.50: καµπύλη Sd(T)= max(γI*agR*S*2.5/q[TC/T], β*γI*agR)=max(0.24*0.50/T, 0.048) το σηµείο καµπής στο Τ=2.5 Æ δεν υπάρχει ευθύγραµµο τµήµα
2.50 ≤ T < 4.0: καµπύλη Sd(T)=max(max(γI*agR*S*2.5/q[TCTD/T2], β*γI*agR)=max(0.24*1.25/T2, 0.048)
Το σηµείο καµπής στο Τ=2.5 Æ άρα όλο το τµήµα ευθεία στο 0.048
Για q=1.5 έχουµε 2.5/q=2.5/1.5=25/15=0.83333333333333
0 ≤ T < 0.15: Sd(0)=0.288*2/3=0.192, Sd(0.15)=0.288*1.66666666666667=0.48 και εποµένως η ευθεία
που ενώνει τα 2 σηµεία (0.0, 0.192), (0.15, 0.48) Sd(T)=0.288*[2/3+T/0.15*(2.5/1.5-2/3)]=0.192+1.92T
0.15 ≤ T < 0.50: καµπύλη Sd(T)= 0.48 σταθερό σε όλο το εύρος
0.50 ≤ T < 2.50: καµπύλη Sd(T)= max(γI*agR*S*2.5/q[TC/T], β*γI*agR)=max(0.48*0.50/T, 0.048) το σηµείο καµπής στο Τ=5.0, δηλαδή δεν υπάρχει ευθύγραµµο τµήµα
2.50 ≤ T < 4.0: καµπύλη Sd(T)=max(max(γI*agR*S*2.5/q[TCTD/T2], β*γI*agR)=max(0.48*1.25/T2, 0.048)
Το σηµείο καµπής στο Τ=3.54 Æ άρα το τµήµα από Τ=3.54 έως Τ=4.0 ευθεία στο 0.048
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