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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με τον όρο “επανατακτικότητα” περιγράφεται η ικανότητα ενός οργανισμού ή ενός οικοσυστήματος να 

αντιστέκεται και να προσαρμόζεται σε απρόσμενες διαταραχές και να συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι 

να επιστρέψει σε μία κατάσταση παραπλήσια της αρχικής. Η εφαρμογή της ικανότητας αυτής 

συναντάται συχνά στη φύση, όπου τα οικοσυστήματα αυτόνομα ανακτούν τη χαμένη ισορροπία. Ένα 

από τα πιο γνωστά παραδείγματα συστήματος, το οποίο εφαρμόζει την ικανότητα αυτή, είναι ο ίδιος ο 

άνθρωπος και συγκεκριμένα η λειτουργία του ανοσοποιητικού του συστήματος. 

Ο άνθρωπος για αιώνες στοχεύει στην κατανόηση της ασφάλειας και τον λόγο που συμβαίνουν τα 

ατυχήματα. Από τη φύση του όμως, προσπαθεί να κατανοεί και να εξηγεί τα γενεσιουργά αίτια που 

προκαλούν τα  ατυχήματα και όχι το πώς θα μπορέσει να αποτρέψει τα ατυχήματα που προκαλούνται 

από αυτά. Ορμώμενος όμως από την ανάγκη για αύξηση της ασφάλειας, οδηγήθηκε στην 

επανατακτικότητα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει ακόμα και απρόσμενα γεγονότα. Η 

επανατακτικότητα έχει εφαρμογή σε πολλούς κλάδους της επιστήμης. Ένας από αυτούς είναι και ο 

κλάδος του πολιτικού μηχανικού. Ο όρος της επανατακτικότητας στον κλάδο του πολιτικού μηχανικού 

ερμηνεύεται ως η ικανότητα ενός δομικού έργου, το οποίο υποβάλεται σε ένα απρόβλεπτο 

περιστατικό, όχι μόνο να μην αστοχεί, αλλά σύντομα, μετά το περιστατικό, να βρίσκει ένα σημείο 

ισορροπίας και να συνεχίζει τη λειτουργία του έως ότου επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Η 

μεγάλη δυσκολία εφαρμογής της νοοτροπίας αυτής σε δομικά έργα έγκειται στο γεγονός ότι η 

ικανότητα αυτή είναι χαρακτηριστικό ζωντανών συστημάτων. Για να το πετύχει αυτό λοιπόν ο 

άνθρωπος χρειάζεται να βρίσκεται σε θέση να μπορεί να προβλέψει πιθανά ατυχήματα και αστοχίες και 

για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει πρώτα να κατανοήσει τη φύση των ατυχημάτων και του ρίσκου, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσει. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί προσπάθεια εφαρμογής του όρου της επανατακτικότητας σε δομικά 

έργα. Επιλέγεται ένας φορέας, ο οποίος αρχικά μορφώνεται κατάλληλα με τη χρήση επανατακτικών 

λύσεων (αποφεύγοντας την υπερδιαστασιολόγηση), ώστε να είναι ικανός να παραλάβει μελλοντικά, 

επιπρόσθετα φορτία, αλλά και να αποκτήσει καλύτερη λειτουργία σε πιθανές αστοχίες. Αφού 

ολοκληρωθεί η μόρφωση του φορέα ακολουθεί η πρόβλεψη των ατυχημάτων και η δημιουργία 

σεναρίων αστοχίας. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα σενάρια της αστοχίας λόγω καθίζησης και της 

αστοχίας λόγω απώλειας κάποιου υποστυλώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση, αφενός για 



την έρευνα της συμπεριφοράς του φορέα σε κάποιο ατύχημα και αφετέρου για να προταθούν κάποιες 

λύσεις για τη συνέχεια της λειτουργίας του φορέα και την επαναφορά του στην αρχική του 

κατάσταση. Οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν λύση μόνον σε κάποιο σενάριο αστοχίας, αντίθετα 

έχουν εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις. Τέλος γίνεται μία πρόβλεψη για την οικονομική επιβάρυνση 

που θα έχει η εφαρμογή της επανατακτικότητας, συγκριτικά με τον αρχικό φορέα, αλλά και για τα 

οφέλη που μπορεί να προσφέρει αυτή η λύση. 
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ABSTRACT 

The term “resilience” is described as the ability of an organism or an ecosystem to sustain and to 

adapt to unexpected disturbances and to maintain its functionality until it returns to a condition close 

to its original one. The application of this ability is commonly met in nature, where the ecosystems 

can independently regain the lost balance. An example of such an organism that uses this ability is the 

human body, specifically its immune system.  

Human kind had always tried to understand safety and the reason that accidents happen. It is in the 

human nature to try to understand and explain the phenomena that cause accidents and not to try to 

prevent accidents themselves. However, in the effort to increase safety, people were led to resilience 

in order to be able to prevent even unexpected events. Resilience can be applied in many fields of 

science. Such a field is Civil Engineering, where resilience is translated as the ability of a structure, 

when an unexpected event occurs, not only to avoid failure, but also, soon after the event, to find a 

balance state and continue its function until it is back to its original condition. The greatest difficulty in 

applying resilience in structural engineering, is that it refers to an ability of living organisms. To 

achieve that goal, people need to foresee possible accidents and failures, and to do that, they need to 

understand the nature of accidents and the related risk, so they can be able to prevent them. 

In this thesis, an attempt is made to apply resilience in structural engineering. The chosen structure is  

modified and re-designed, so it can withstand future added loads, using only resilient solutions 

(avoiding overdesign of the structure). In this way, it has better functionality in probable failures. In 

the next step, possible accidents and failure scenarios are examined. Specifically, the event of a 

footing settlement and of a column loss are investigated, which are used as the basis to study the 

behavior of the structure in an unexpected accident. Solutions are suggested for the structure to 

continue to function and to regain its original condition. Those solutions can be applied, not only to 

the examined scenarios, but also to solve other accidents too. Finally, an estimation of the extra cost 

from the application of the resilient solution is made, in comparison with the cost of the original 

structure. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................ 1 

1.1 Η έννοια και η νοοτροπία της Επανατακτικότητας .............................................................. 1 

1.2 Η επανατακτικότητα στον Πολιτικό μηχανικό ..................................................................... 3 

1.2.1 Η κατανόηση της Επανατακτικότητας και των ατυχημάτων ....................................... 5 

1.2.2 Η προσδοκία του ρίσκου ......................................................................................... 7 

1.2.3 Η επαναφορά μίας κατασκευής ............................................................................... 8 

1.2.4 Η μέτρηση της Επανατακτικότητας και ο πραγματικός στόχος της ............................. 9 

1.3 Προσωπική Οπτική πάνω στην Επανατακτικότητα ............................................................ 11 

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ................................................................. 15 

2.1 Περιγραφή του προβλήματος ......................................................................................... 15 

2.2 Φορτίσεις ...................................................................................................................... 18 

2.2.1 Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους κατασκευής .................................................................. 18 

2.2.2 Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους σωλήνων ..................................................................... 18 

2.2.3 Φορτίο λόγω Ανέμου ............................................................................................ 19 

2.2.4 Φορτίο λόγω Θερμοκρασίας .................................................................................. 20 

2.2.5 Φορτίο λόγω Σεισμού ........................................................................................... 20 

2.3 Συνδιασμοί Φορτίσεων ................................................................................................... 21 

2.3.1 Συνδιασμοί Αστοχίας ............................................................................................ 21 

2.3.2 Τυχηματικοί Συνδιασμοί ........................................................................................ 22 

2.4 Προσομοίωμα του φορέα στο πρόγραμμα SAP2000 ......................................................... 23 

2.5 Φάσεις του Φορέα ......................................................................................................... 26 

3 ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ - Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ............. 29 

3.1 Φάση I – Αρχικός Φορέας .............................................................................................. 29 

3.1.1 Χάλυβας S275 ...................................................................................................... 30 

3.1.2 Χάλυβας S355 ...................................................................................................... 31 

3.1.3 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 34 

3.2 Πρώτη μορφοποίηση του φορέα..................................................................................... 34 

3.2.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N .................................................................. 34 

3.2.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 37 

3.3 Δεύτερη μορφοποίηση του φορέα .................................................................................. 38 

3.3.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N .................................................................. 38 

3.3.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 41 

3.4 Ο τρισδιάστατος φορέας ................................................................................................ 41 



3.4.1 Ο τρισδιάστατος φορέας, η επιλογή των χιαστί συνδέσμων και τα διαγράμματα M, Q, 

N ......................................................................................................................... 41 

3.4.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 49 

3.5 Μορφοποίηση του φορέα με την προσθήκη χιαστί συνδέσμων .......................................... 49 

3.5.1 Προσθήκη επιπλέον χιαστί συνδέσμων στον δεύτερο όροφο της κατασκευής ........... 49 

3.5.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 51 

3.6 Τρίτη μορφοποίηση του φορέα ....................................................................................... 52 

3.6.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 52 

3.6.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 57 

3.7 Αλλαγή διατομών για την επίλυση των θερμοκρασιακών προβλημάτων ............................. 58 

3.7.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 58 

3.7.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 63 

3.8 Προσθήκη χιαστί συνδέσμου στη μέση του φορέα ........................................................... 63 

3.8.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 63 

3.8.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 67 

3.9 Φάση II – Επιπλέον φόρτιση του φορέα .......................................................................... 68 

3.9.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 68 

3.9.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 74 

3.10 Αλλαγή του τρόπου στήριξης του φορέα ......................................................................... 74 

3.10.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 74 

3.10.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 78 

3.11 Αλλαγή της διατομής του υποστυλώματος ....................................................................... 78 

3.11.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 78 

3.11.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 81 

3.12 Φάση III – Τρίτος όροφος στο φορέα ............................................................................. 81 

3.12.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 81 

3.12.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 86 

3.13 Τελευταία μορφοποίηση του φορέα ................................................................................ 86 

3.13.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N ................................................................... 86 

3.13.2 Συμπεράσματα ..................................................................................................... 92 

4 ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ - Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ .............................. 93 

4.1 Σενάριο Τοπικής Καθίζησης ............................................................................................. 93 

4.1.1 Πλαίσιο με πακτωμένη κεφαλοδοκό ....................................................................... 95 

4.1.2 Πλαίσιο με αρθρωτή κεφαλοδοκό .......................................................................... 97 

4.1.3 Μερική καθίζηση ενός πεδίλου ............................................................................. 102 

4.1.4 Συμπεράσματα και Επιδιόρθωση του φορέα ......................................................... 105 

4.2 Σενάριο Απώλειας Υποστυλώματος ................................................................................ 108 

4.2.1 Η στιγμή της απώλειας του υποστυλώματος ......................................................... 108 



4.2.2 Από τη απώλεια του υποστυλώματος μέχρι την πλήρη επισκευή του – Προσθήκη 

προσωρινών μέτρων στήριξης .............................................................................. 110 

4.2.3 Απώλεια λόγω Καθίζησης ..................................................................................... 112 

4.2.4 Επιλογή προσωρινών μέτρων στήριξης έναντι νέου υποστυλώματος ....................... 112 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................... 115 

5.1 Οικονομική Επιβάρυνση ................................................................................................ 115 

5.2 Τελικά Συμπεράσματα ................................................................................................... 117 

5.3 Περαιτέρω Έρευνα ....................................................................................................... 119 

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................. 121 

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .................................................................................................... 123 

7.1 Υπολογισμός Θεμελίωσης .............................................................................................. 123 

7.1.1 Φέρουσα ικανότητα ............................................................................................. 123 

7.1.2 Έλεγχοι Ανατροπής και Ολίσθησης ....................................................................... 124 

7.1.3 Προσομοίωση εδάφους με ελατήρια ..................................................................... 124 

 

 

 





 

ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η έννοια και η νοοτροπία της Επανατακτικότητας 

Ο άνθρωπος για αιώνες στοχεύει στην κατανόηση του όρου της ασφάλειας και του λόγου που 

συμβαίνουν τα ατυχήματα. Στην προσπάθειά του αυτή, έκανε πολλές έρευνες, πολλές αλλαγές στον 

τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων και προσπάθησε να προετοιμαστεί καλύτερα για τα 

μελλοντικά και τα απρόβλεπτα ατυχήματα. Μετά από πολλές δοκιμές, κατέληξε στον όρο της 

επανατακτικότητας. Σε όρους οικοσυστήματος και κοινωνιών, με τον όρο αυτό, της 

επανατακτικότητας, γίνεται προσπάθεια να εκφραστεί η ικανότητα ενός οικοσυστήματος ή μίας 

κοινωνίας αντίστοιχα, να ανταποκρίνεται και να αντιστέκεται σε μία καταστροφή ή μία σειρά 

καταστροφών, έχοντας υποστεί μικρές διαταραχές και την ικανότητά του να φτάνει γρήγορα σε μία 

κατάσταση ισορροπίας και μακροχρόνια να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Στόχος της 

επανατακτικότητας είναι ένα σύστημα να «ισορροπεί» ακόμα και σε απρόβλεπτες περιπτώσεις και 

κινδύνους και να διατηρεί πάντα την ασφαλή λειτουργία του. Τα πιο γνωστά επανατακτικά 

παραδείγματα, είναι ο άνθρωπος, και γενικότερα οι οργανισμοί στη φύση. Ο άνθρωπος, όταν βρεθεί 

αντιμέτωπος με έναν εξωτερικό ιό, κατευθείαν ξεκινά να λειτουργεί το ανοσοποιητικό του σύστημα και 

να αντιμετωπίζει τον ιό. Στη συνέχεια, βρίσκεται σε μία προσωρινή ισορροπία, στην οποία ίσως να έχει 

εμφανίσει παρενέργειες του ιού, αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, έως να 

επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Το παράδειγμα αυτό συνοψίζει την έννοια της 

επανατακτικότητας, και κάτι παρόμοιο συναντάτε στη φύση και τα δάση και γενικότερα στα 

οικοσυστήματα. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση μεγάλων φυσικών αλλά και τεχνιτών καταστροφών, οι συνέπειες 

των οποίων έχουν επηρεάσει πολύ την ζωή των ανθρώπων και του πλανήτη σε κάθε τομέα. Μεγάλες 

τέτοιες καταστροφές έχουν ως συνέπεια αλλαγές και καταστροφές τόσο στο περιβάλλον, τα 

οικοσυστήματα, τις χώρες, τις πόλεις και τις κατασκευές, όσο και στις κοινωνίες, την ψυχολογία των 

ανθρώπων, την τροφή και πολλά άλλα που μέχρι πρόσφατα έβρισκαν τους ανθρώπους και τις 

κοινωνίες απροετοίμαστους ενισχύοντας έτσι τις καταστροφές αυτές με το χάος που δημιουργούσαν. 

Η ανάγκη για αλλαγή και αντίδραση στις καταστροφές αυτές μοιάζει ολοένα και σημαντικότερη, έτσι 

ώστε να ελαττώσουμε τις συνέπειες τους όσο το δυνατόν γίνεται ή ακόμα και να φτάσουμε στο σημείο 

να μην μας επηρεάζουν. Εντάχθηκε για τον λόγο αυτό η έννοια της επανατακτικότητας, η οποία έχει 

διαδοθεί πολύ συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με 

συστήματα, με το οποίο στοχεύουμε να κάνουμε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίον 
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αντιμετωπίζουμε μέχρι σήμερα τα προβλήματα αυτά, για να βελτιώσουμε τον σύγχρονο τρόπο ζωής 

και το βιοτικό επίπεδο. 

Με τον όρο της επανατακτικότητας μιλάμε για την ιδιότητα ενός οποιουδήποτε συστήματος να μπορεί 

να απορροφήσει «εντάσεις» αλλά και να διατηρήσει τις λειτουργείες του κατά τη διάρκεια και μετά από 

αυτές τις εντάσεις. Στόχος της επανατακτικότητας λοιπόν είναι, ένα σύστημα μετά από μία απρόβλεπτη 

καταστροφή- ένταση, να μπορέσει να διατηρήσει τις λειτουργίες του σε κάθε περίπτωση, ακόμα και 

όταν συμβαίνει κάτι μη αναμενόμενο, αλλά ακόμα και αν δεν καταφέρει να ανταπεξέλθει ακριβώς όπως 

είναι επιθυμητό και προκληθούν καταστροφές, δυσλειτουργίες και ανισορροπία στο σύστημα αυτό, να 

μπορέσει να βρει γρήγορα και αυτόνομα ένα σημείο ισορροπίας και να επανέλθει σύντομα στην αρχική 

του κατάσταση. Είναι κατανοητό και λογικό, πως ένα σύστημα τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπο με 

ένα άγνωστο περιστατικό, να δυσκολευτεί να ανταποκριθεί, να φτάσει στα όριά του, και ίσως και 

μερικώς να καταρρεύσει. Αυτό που είναι επιθυμητό να εκφραστεί μέσα από τον όρο αυτό, είναι η 

ικανότητα ενός συστήματος, να μην καταρρεύσει πλήρως σε ένα τέτοιο γεγονός, και να μη φτάσει σε 

σημείο που πια δε θα επιδιορθώνεται, και ύστερα από το πέρας του περιστατικού αυτού, είτε 

αυτόνομα, είτε μέσω διαφόρων μεθόδων, και λύσεων να επιστρέψει στις αρχικές δυνατότητές του, και 

στην αρχική του συμπεριφορά. 

Ο στόχος αυτός λοιπόν επεκτάθηκε σε κάθε σύστημα που αφορά τη ζωή, και κάθε τομέα που 

ασχολείται με κάποιο από αυτά τα συστήματα. Σε όρους κλίματος, η επανατακτικότητα αφορά την 

ικανότητα του κοινωνικο-οικολογικού συστήματος να απορροφά και να διατηρεί τις ιδιότητες του λόγω 

κλιματικών αλλαγών αλλά και να ανταποκριθεί και να εξελιχθεί σε ένα πιο ανθεκτικό σύστημα το οποίο 

θα είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές αλλαγές του κλίματος χωρίς να υπάρχει μεγάλο 

αντίκτυπο. Για τον λόγο αυτό ακολουθούνται διάφορες στρατηγικές που αφορούν τόσο 

συγκεκριμένους τόπους, όσο και ολόκληρες χώρες οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της αντοχής και 

της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, της οικονομίας και των ανθρώπων. 

Αντίστοιχα η οικολογική επανατακτικότητα αφορά την ικανότητα ενός κοινωνικο-οικολογικού 

συστήματος να ανταποκρίνεται σε αλλαγές και καταστροφές που έχουν προκληθεί από φυσικές 

καταστροφές όπως μεγάλοι τυφώνες, μεγάλες πλημμύρες, τσουνάμι και πυρκαγιές, οι οποίες 

προκάλεσαν αλλαγές τόσο μεγάλες που ξεπέρασαν την προετοιμασία της εξεταζόμενης κοινωνίας- 

συστήματος και προκάλεσαν αποδιοργάνωση και χάος. Κάποιες στρατηγικές για τη μείωση τέτοιων 

φαινομένων είναι η μείωση της ρύπανσης, η μείωση της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών μη 

ανανεώσιμων πηγών, το τέλος της υπερβολικής αλίευσης και της υπερβολικής χρήσης της γης και των 

αποδασώσεων. Αυτά αφορούν φυσικά την πρόβλεψη και την προετοιμασία για τέτοιες καταστροφές 

και γίνονται επίσης συζητήσεις για το πώς να γίνει δυνατό μετά από κάποια από αυτές τις καταστροφές 

να επανέλθει το οικοσύστημα στην ισορροπία και να καταφέρει μελλοντικά να απορροφήσει και να 

αντιμετωπίσει τέτοιες καταστροφές και γεγονότα. 

Η ψυχολογική επανατακτικότητα που επίσης τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ερευνάται όλο και 

περισσότερο αφορά το άτομο αλλά και την κοινωνία σαν σύνολο ατόμων και πραγματεύεται την 

ικανότητα του κάθε ανθρώπου να ανταποκρίνεται σε διάφορες καταστάσεις που τον καταβάλλουν είτε 

αυτές είτε αυτές προέρχονται από κοινωνικά, είτε από ατομικά προβλήματα. Σκοπός της ψυχολογικής 

επανατακτικότητας, είναι το άτομο να μπορεί να επανέλθει από μία τέτοια κατάσταση και να μπορεί να 

συνεχίσει να είναι παραγωγικό και ενεργό μέλος της κοινωνίας. Θεωρείται πως ο κάθε άνθρωπος έχει 

την ικανότητα αυτή, ή ακόμα και αν δεν την έχει, μπορεί να την αποκτήσει. Όπως και στην αρχική 

έννοια της επανατακτικότητας, η ψυχολογική επανατακτικότητα δεν ερμηνεύεται ως την ικανότητα 

κάποιου να είναι ελεύθερος από αρνητικά συναισθήματα, αλλά ως η ικανότητά του να μπορεί να 

ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση. 
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Η επιχειρησιακή επανατακτικότητα τέλος, αφορά τη δυνατότητα μίας επιχείρησης να προβλέπει, να 

προετοιμάζεται, να αντιδρά και να ανταποκρίνεται σε δυσμενείς αλλαγές ή απότομες μεταβολές 

προκειμένου να επιβιώσουν και να είναι κερδοφόρες. Τα τελευταία χρόνια αυτός ο κλάδος έχει αρχίσει 

να διαδίδεται όλο και περισσότερο, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μειωμένο 

διάστημα ζωής, με αποτέλεσμα να επήγει η ανάγκη για αποτελεσματικές λύσεις, εύρεση και επίλυση 

προβλημάτων ασφάλειας, προετοιμασίας, ρίσκου και επιβίωσης. Μέσω της επανατακτικότητας στον 

τομέα αυτόν, θέλουμε να επιτύχουμε την κερδοφορία της επιχείρησης σε αναμενόμενες και μη 

δοκιμασίες, την προστασία και αντοχή και σε διάφορες κρίσεις και κάθε είδους καταστάσεις που σε 

άλλη περίπτωση θα κατέστρεφαν ή θα έθεταν την επιχείρηση σε κίνδυνο και την καλύτερη κατανόηση 

των κινδύνων και της αντιμετώπισής τους. Εφαρμόζοντας την επανατακτικότητα και προσπαθώντας να 

ακολουθήσουν την νοοτροπία αυτή, μία επιχείρηση έχει περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθεί, να 

κερδοφορήσει και να αναπτυχθεί. 

Αυτά είναι κάποια παραδείγματα εφαρμογής της επανατακτικότητας σε κάποιου από τους τομείς στους 

οποίους έχει ή συζητιέται να εφαρμοστεί. Αφού λοιπόν ο όρος αυτός έγινε κάπως πιο κατανοητός μέσα 

από τις εφαρμογές του στους άλλους τομείς, ο άνθρωπος θέλησε να μεταφέρει την νοοτροπία αυτή 

και στα έργα των μηχανικών, έτσι ώστε να επιτύχει μία σταθερότητα και στους κλάδους αυτούς. 

Στα έργα του μηχανολόγου μηχανικού, ως επανατακτικό, θα χαρακτηριστεί ένα μηχάνημα, ή κάποιο 

εξάρτημα μηχανήματος, το οποίο βρέθηκε αναπάντεχα σε κάποια κατάσταση, κατά την οποία ήταν 

αναμενόμενο να αστοχήσει, αλλά αυτό όχι μόνο δεν αστόχησε, αλλά συνέχισε να διατηρεί και τις 

κανονικές του λειτουργίες πλήρως, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ή να χρειαστεί κάποια 

λύση. Στο πεδίο του χημικού μηχανικού, γίνεται λόγος για επανατακτικές ουσίες, ενώσεις ή άτομα, τα 

οποία, ακόμα και όταν βρεθούν σε άγνωστο και δυσμενές περιβάλλον, συνεχίζουν τις φυσιολογικές 

τους λειτουργίες κανονικά, χωρίς να μεταβληθούν, να αλλάξουν τις ιδιότητές τους, ή να 

δυσλειτουργήσουν. Έτσι λοιπόν μία αντίστοιχη νοοτροπία, ήταν θεμιτό να εφαρμοστεί και στις 

κατασκευές του πολιτικού μηχανικού, έτσι ώστε να γίνουν πιο ασφαλείς, και να μπορούν να 

λειτουργούν πάντα ανεξάρτητα από τα γεγονότα που θα της συμβούν. 

1.2 Η επανατακτικότητα στον Πολιτικό μηχανικό 

Με το σκεπτικό της επανατακτικότητας, άρχισε ο άνθρωπος τις τελευταίες δεκαετίες να προσπαθεί να 

εφαρμόσει την νοοτροπία αυτή και στις κατασκευές, με σκοπό να καταφέρει, οι κατασκευές (ιδιαίτερα 

κτίρια μεγάλης σημασίας, όπως σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες) μετά από μία 

απρόβλεπτη καταστροφή να αντιδράσουν με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην υποστούν σημαντικές ζημιές, 

αλλά και να μπορούν να επισκευαστούν και να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία σύντομα. 

Σε αυτό αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ήτανη βάση του τρόπου σκέψης, για την 

επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Η επίλυση αυτή, γινόταν με διορθωτικούς συντελεστές συνήθως, οι 

οποίοι έχουν προέλθει από την μελέτη και την έρευνα διαφόρων προηγούμενων καταστροφών. Αυτός 

ο τρόπος επίλυσης όμως, που ήταν βασισμένος στην αποτροπή γνωστών καταστροφών και όχι στην 

πρόβλεψη, δεν επέτρεπε στην κατασκευή να ανταποκρίνεται σε κάθε καταστροφή, παρά μόνο στις 

γνωστές αυτές για τις οποίες είχε διαστασιολογηθεί. 

Σύμφωνα με την νοοτροπία της επανατακτικότητας αντίθετα, στόχος είναι η κατασκευή μετά από μία 

απρόβλεπτη καταστροφή να μην οδηγηθεί στην αστοχία, αλλά να καταφέρει να βρεθεί σε κάποιά 

κατάσταση ισορροπίας, στην οποία θα μπορεί να γίνεται μερική ή ολική χρήση της κατασκευής με 

ασφάλεια των χρηστών της, έως ότου να επισκευαστεί πλήρως και να επιστρέψει στην κανονική της 

λειτουργεία. Για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με την επανατακτικότητα, στόχος είναι, η πρόβλεψη 

ορισμένων γεγονότων και καταστάσεων. Γίνεται προσπάθεια μέσα από διάφορα σενάρια αστοχίας, να 

γίνει πρόληψη της αστοχίας αυτής, που θα δημιουργούνταν από κάποια καταστροφή ή από τη σειρά 
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κάποιων γεγονότων. Έτσι κατά την διαστασιολόγηση, ο στόχος είναι να περιοριστούν οι βλάβες σε 

σημεία εύκολα προσιτά για επιδιόρθωση, αλλά και να περιοριστούν με τρόπο τέτοιο ώστε να μην 

καταστήσουν την κατασκευή μετά την αστοχία μη λειτουργική και μη ασφαλή. Σκοπός της 

επανατακτικότητας είναι να γίνει πρόβλεψη σε μελλοντικές βλάβες της κατασκευής που αργότερα θα 

οδηγήσουν στην αστοχία και ανάλογη διαστασιολόγηση ή έρευνα κάποιας λύσης, ώστε να 

προληφθούν με τη βέλτιστη οικονομικά λύση και με σχεδιασμό τέτοιο, ο οποίος όχι μόνο θα βοηθάει 

στην πραγματοποίηση του στόχου αυτού, αλλά θα τη βοηθάει ακόμα να μπορεί να ανταποκριθεί σε 

κάποια άλλη απρόβλεπτη καταστροφή με ανάλογο τρόπο. 

Όλες οι προσπάθειες μέχρι σήμερα που στοχεύουν στην βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων 

πάντα οδηγούνταν από τη διαπίστωση και την συνέπεια. Αυτό σημαίνει πως μέχρι σήμερα, όλες οι 

πρακτικές εφαρμογές οδηγούνταν από γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν,  γνωρίζοντας 

τις συνέπειες τους, και τα οποία έχουν οδηγήσει στην κατασκευή γύρω από αυτά(συντελεστές 

ασφαλείας, χαρακτηριστικά φάσματα κ.ο.κ.). Με το πέρασμα των χρόνων όμως, η ζήτηση στο πεδίο 

της ασφάλειας και της λειτουργίας έχει αυξηθεί αρκετά. Η ζήτηση αυτή όμως, δεν ανταποκρίνεται στις 

επιθυμίες των επενδυτών και των κατασκευαστών καθώς το υψηλό κόστος για την επίτευξη της 

ζήτησης αυτής είναι πιο (έως αρκετά πιο) υψηλό. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η επένδυση 

στην ασφάλεια ως μέτρο πρόβλεψης και προστασίας για μελλοντικές ανάγκες είναι επιθυμητή από τους 

κατασκευαστές, οι περιπτώσεις αυτές όμως είναι δυστυχώς λίγες. 

Αν και είναι κατανοητό πως σε επιχειρησιακό επίπεδο ο οικονομικός παράγοντας οδηγεί την λήψη των 

αποφάσεων, σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο η γνώση, η κριτική σκέψη και η ανάλυση, θα 

έπρεπε να είναι αυτά που οδηγούν σε μία απόφαση και οι επιδράσεις της διαπίστωσης και της 

συνέπειας θα έπρεπε να είναι λιγότερες, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε αποφάσεις σύμφωνα με 

την πρόβλεψη και το μέλλον, και όχι το τυποποιημένο και το παρελθόν. Έτσι η έρευνα θα έπρεπε να 

κοιτάει στα προβλήματα που απομακρύνονται από τις άμεσες πρακτικές ανάγκες και να θέτει θέματα 

διαφορετικής και πιο πρωταρχικής φύσεως. Παρόλα αυτά, όπως τόνισε και ο Fischhoff (1975), η 

έρευνα, και συγκεκριμένα ο ερευνητής είναι καταδικασμένη να επηρεάζεται από τα γεγονότα του 

παρελθόντος και την συνέπεια, λόγω της φύσης και μόνο του ανθρώπου, η οποία αναπόφευκτα είναι 

να προσπαθεί να εξηγήσει και να κατανοήσει όλα αυτά που έχουν γίνει και να οδηγήσει το μέλλον με 

μαθήματα από το παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό, η εμπειρία και η κατανόηση όσων έχουν γίνει 

υπερτίθενται της πρόβλεψης και της προετοιμασίας, για το τι θα μπορούσε να μην συμπεριφερθεί 

όπως είναι επιθυμητό, και έτσι η αναγκαία φαντασία που χρειάζεται η ασφάλεια για να υπάρξει, 

χάνεται. 

Σε αντίθεση έρχεται σε όλα αυτά η επανατακτικότητα, γι’ αυτό και πολλές φορές γίνεται λόγος για 

αλλαγή νοοτροπίας όταν γίνεται αναφορά στην επανατακτικότητα και την πρακτική, ακαδημαϊκή 

εφαρμογή της. Όταν η έρευνα ξεφεύγει από την νοοτροπία της συνέπειας, αποφυγής και της 

επεξήγησης των όσων έχουν συμβεί, και ξεκινά ο άνθρωπος να σκέφτεται, να προβλέπει και να 

προλαμβάνει, τότε ξεκινά η επανατακτικότητα, σκοπός της οποίας είναι, να μπορεί ο άνθρωπος να 

παράγει επιτυχία και ασφάλεια, ακόμα και όταν τον απειλεί η αστοχία. Ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα της μεθόδου της συνέπειας που μέχρι σήμερα εφαρμόζεται, είναι ότι δεν λαμβάνεται 

υπόψιν κάποιο σοβαρό λάθος, το οποίο έχει προκληθεί από τον άνθρωπο. Έτσι μία κατασκευή που θα 

μπορούσε να είναι αψεγάδιαστη, και με το τωρινό σύστημα επίλυσης να μην αστοχούσε, με την 

εμφάνιση ενός ανθρώπινου λάθος, θα προκληθεί χάος στην κατασκευή, καθώς αυτή δεν είναι έτοιμη 

να υποδεχτεί κάποιο γεγονός το οποίο δεν έχει προβλεφθεί. Και καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας όσο 

και να ήταν επιθυμητό, ποτέ δεν θα γινόταν να εξαληφθεί τελείως, εδώ γίνεται πραγματικά κατανοητή 

η σημασία ενός νέου συστήματος, μίας νέας νοοτροπίας η οποία έχει το περιθώριο να φτάσει κοντά ή 

και στη μερική αστοχία, και παρόλα αυτά να έχει βρει κάποιο σημείο ισορροπίας, να είναι ασφαλής, να 

μπορεί να προσαρμοστεί στην αλλαγή, να είναι δηλαδή επανατακτική. 
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Αρχικά βήματα στην δημιουργία μίας θεωρίας και εργαλείων για την πρακτική εφαρμογή της 

επανατακτικότητας είναι: 

 η ανάλυση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της επανατακτικότητας μίας κατασκευής, στο 

περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται 

 η βελτίωση της επανατακτικότητας και της αλληλεπίδρασης μίας κατασκευής με το περιβάλλον 

στο οποίο βρίσκεται 

 η μοντελοποίηση, ανάλυση και πρόβλεψη βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων 

αλλαγών στην κατασκευή, (είτε αυτές είναι λόγω χρόνου, διάβρωσης, διαταραχής, είτε από 

κάποιο τυχαίο γεγονός) 

 ο σχεδιασμός μίας γραμμής ενεργειών και αποφάσεων, που αφορούν την κατασκευή μετά από 

κάποιο γεγονός, πάνω στην επανατακτικότητα, την ασφάλεια και τον κίνδυνο 

1.2.1 Η κατανόηση της Επανατακτικότητας και των ατυχημάτων 

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της επανατακτικότητας και πως αυτή θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί στις διάφορες κατασκευές που θα ήταν επιθυμητό, πρέπει πρώτα να γίνουν κατανοητά η 

πηγή της αστοχίας, τα ατυχήματα και ο τρόπος που αυτά συμβαίνουν. Αν και έχουν γίνει αρκετές 

έρευνες για την κατανόηση των ατυχημάτων, συγκριτικά πολύ λίγες έρευνες έχουν γίνει για τον τρόπο 

με τον οποίο θα γινόταν αποτελεσματικά να μειωθεί το ρίσκο και ο κίνδυνος ενός ατυχήματος. Για να 

επιτευχθεί να γίνει μία κατασκευή ασφαλής, θα χρειαστεί πρώτα να αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι 

και να κατασταθεί η κατασκευή σταθερή και κατ’ επέκταση επανατακτική σε αυτούς. Καθώς η ανάλυση 

των ατυχημάτων αποτελεί ήδη κλάδο έρευνας, είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξει και ένας κλάδος ο 

οποίος ως στόχο θα έχει την ασφάλεια ενός συστήματος, και αυτός ο κλάδος είναι η βάση για την 

επανατακτικότητα στον κλάδο του πολιτικού μηχανικού. Για να υπάρξει όμως ασφάλεια, πρέπει πρώτα 

να γίνει κατανοητή η έννοια του ατυχήματος και ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει. Θα γίνει έτσι 

αναφορά σε κάποια γνωστά μοντέλα ατυχημάτων για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας αυτής. 

Ως πρώτο και απλούστερο μοντέλο, θα εξεταστεί το μοντέλο του Heinrich (1931), το μοντέλο 

Domino(Domino model, Εικόνα 1.2.1), το οποίο έχει σκοπό την κατανόηση του γεγονότος, ότι ένα 

ατύχημα δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μία σειρά γεγονότων που συντέλεσαν αλυσιδωτά 

στην εμφάνιση του ατυχήματος. 

 

 



6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΑΡΗ   Ε.Μ.Π. - 2017 

Εικόνα 1.2.1: Απλό γραμμικό μοντέλο ατυχημάτων (μοντέλο Domino) [1] 

Αν και το απλό αυτό μοντέλο, βοήθησε αρκετά στην κατανόηση των ατυχημάτων και τον τρόπο με 

τον οποίο αυτά προκαλούνται, δυστυχώς ενίσχυσε την παρεξήγηση ότι τα ατυχήματα έχουν κάποια 

ρίζα και πως αν κανείς ψάξει τα γεγονότα ανάποδα από την σειρά με την οποία συνέβησαν, θα 

μπορέσει να την βρει. Επιπρόσθετα ένα σημαντικό πρόβλημα του μοντέλου αυτού είναι πως για την 

ενίσχυση της ασφάλειας ενός συστήματος, ουσιαστικά προτείνει την παρέμβαση στη γραμμική αυτή 

συνέχεια, είτε με την αφαίρεση κάποιου κομματιού, είτε με την αραίωση και την απομάκρυνση των 

κομματιών, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στο πως συμβαίνουν και 

αντιμετωπίζονται τα ατυχήματα. Έτσι ένα πιο σύνθετο μοντέλο, ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί. Το 

μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε κάποια χρόνια μετά από τον Reason (1990), το μοντέλο ελβετικό 

τυρί(Swiss cheese model, Εικόνα 1.2.2), σύμφωνα με το οποίο ένα ατύχημα είναι το αποτέλεσμα της 

σύνδεσης, μεταξύ μίας μη ασφαλούς πράξης και μεταγενέστερων παραγόντων, όπως την 

αποδυνάμωση της κατασκευής, η οποία παρομοιάζεται με τις τρύπες του ελβετικού τυριού. Με την 

ανάλυση του μοντέλου αυτού, διακρίθηκε ένας αριθμός από συντελεστές που συνέβαλλαν στην 

εμφάνιση κάποιου ατυχήματος, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι η μείωση της αντοχής ή η τοπική 

αστοχία σε διάφορα μέρη της κατασκευής. Έτσι πλέον το ατύχημα, δεν απεικονίζεται(εμφανίζεται) ως 

μία γραμμική ακολουθία γεγονότων, αλλά γίνεται σαφές ότι είναι ο συνδυασμός διαφόρων γεγονότων 

και καταστάσεων που οδήγησαν στην μερική ή την ολική αστοχία. Με το μοντέλο αυτό, γίνεται να 

συνδεθούν διάφοροι παράγοντες που συντέλεσαν στην αστοχία-ατύχημα, όπως είναι οι συνδέσεις, οι 

στηρίξεις, το περιβάλλον, ο άνθρωπος και πολλά άλλα. 

 

 

Εικόνα 1.2.2: Σύνθετο γραμμικό μοντέλο ατυχημάτων (μοντέλο Swiss Cheese) [1] 
  

Καθώς κάποια ατυχήματα δεν ακολουθούν ούτε το σύνθετο αυτό μοντέλο, είναι κατανοητό πως 

χρειάζεται και περεταίρω ανάλυση των μοντέλων αυτών, και η τροποποίησή τους. Πολλοί συγγραφείς 

έχουν αναφέρει πως το ατύχημα μπορεί να ερμηνευτεί ως ο συνδυασμός διαφόρων γεγονότων που 

συμβαίνουν παράλληλα και έτσι το ένα επηρεάζει το άλλο, υπάρχει δηλαδή αλληλεπίδραση μεταξύ των 

δύο αυτών γεγονότων. Η αλληλεπίδραση αυτή οδήγησε στην αντιμετώπιση των ατυχημάτων ως μη 

γραμμικά φαινόμενα που επιδρούν σε ένα σύστημα, όμως αυτό είναι κάτι που μπορεί αυτή τη στιγμή 

να αγνοηθεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και χρειάζεται κατανόηση, είναι η φύση και ο τρόπος με τον 

οποίο συμβαίνουν τα ατυχήματα και συγκεκριμένα να δώσουμε βάση στο ότι: 
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 τόσο η κανονική λειτουργεία, όσο και τα ατυχήματα είναι φαινόμενα που πρόκειται να 

εμφανιστούν και θα πρέπει να τα περιμένουμε. Έτσι κανένα από τα δύο δεν θα έπρεπε να 

αποδοθεί ή να εξηγηθεί με την αναφορά σε κάποια δυσλειτουργία συγκεκριμένου μέρους της 

κατασκευής. 

 το αποτέλεσμα μίας ενέργειας πολλές φορές διαφέρει από αυτό που θα ήταν θεμιτό, 

αναμενόμενο ή αυτό που χρειάζεται. 

Συνοψίζοντας, η αποδοχή ενός από αυτά τα μοντέλα, ακόμα και αν δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην 

πραγματικότητα, δεν βοηθάει μόνο στην κατανόηση των ατυχημάτων αλλά και στην αντιμετώπισή 

τους, στον τρόπο με τον οποίο θα ενισχυθεί η ασφάλεια ενός συστήματος, και κατ’ επέκταση, πως θα 

γίνει ένα σύστημα επανατακτικό. Στο απλό γραμμικό μοντέλο, μία λύση θα ήταν να μην επιτρέπεται 

στα κομμάτια να πέσουν, ή να έχουν μεταξύ τους επαρκή απόσταση ώστε ακόμα και αν πέσει κάποιο 

κομμάτι, να μην επηρεάσει την συμπεριφορά των υπολοίπων. Αντίστοιχα στο πιο σύνθετο μοντέλο, θα 

μπορούσαν να φτιαχτούν εμπόδια αρκετά ανθεκτικά, ώστε να μην μπορούν να αποκτήσουν τις τρύπες 

αυτές, που αργότερα θα προκαλέσουν το ατύχημα. Πρέπει να γίνει αποδεκτό πως ένα ατύχημα και 

αντίθετα η κανονική λειτουργία του συστήματός, είναι εξίσου φυσιολογικά να συμβούν και έτσι με την 

επανατακτικότητα, στόχος είναι η αντιμετώπιση των ατυχημάτων αυτών, και η ικανότητα της 

κατασκευής να προσαρμοστεί στα ατυχήματα, παρά στην αντοχή της κατασκευής σε οποιοδήποτε 

πιθανό ατύχημα. 

1.2.2 Η προσδοκία του ρίσκου 

Τώρα που η έννοια του ατυχήματος έχει γίνει πιο κατανοητή, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση του 

ρίσκου, και από την κατανόηση του τι έχει γίνει, θα γίνει προσπάθεια να αναγνωριστούν γεγονότα και 

καταστάσεις, τα οποία στο μέλλον μπορεί να θέσουν την κατασκευή σε κίνδυνο. Αν και υπάρχουν 

κάποια μοντέλα ρίσκου που αντιπροσωπεύουν το απλό και το σύνθετο μοντέλο ατυχημάτων που 

παρατάχτηκαν προηγουμένως, καθώς επίσης και κάποια που αντιπροσωπεύουν πιο σύνθετα μοντέλα 

ατυχημάτων, είναι πραγματικά δύσκολο με ένα μόνο μοντέλο να παρασταθεί η εκτίμηση του ρίσκου σε 

μία κατασκευή, καθώς τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να προσομοιώσουν τον τρόπο με τον 

οποίο ένα σύστημα σταδιακά από σταθερό γίνεται ασταθές, και τους παράγοντες που συντέλεσαν σε 

αυτό. Για τον λόγο αυτό η πραγματική πρόκληση του επανατακτικού σχεδιασμού, και της ασφάλειας 

μίας κατασκευής, είναι να αναγνωριστούν αυτές οι δυσκολίες και η πολυπλοκότητα που υπάρχει στον 

τομέα αυτό, και να γίνει προσπάθεια για τη δημιουργία μίας κατασκευής που θα μπορεί να 

ανταποκριθεί σε κάποια άγνωστη, ή τυχηματική διαταραχή. Φυσικά δεν γίνεται να γίνει σχεδίαση για 

την κάθε λεπτομέρεια, ή το κάθε γεγονός που μπορεί να συμβεί στην κατασκευή, όμως μέσω της 

αξιολόγησης του ρίσκου, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης όσο το δυνατόν πιο πολλών από τα πιθανά 

σενάρια που μπορεί να εμφανίσουν κάποιον κίνδυνο στην κατασκευή. Κυριότερο είναι η κατασκευή να 

μπορεί να ανταποκριθεί σε αλλαγές που θα της συμβούν χωρίς να αστοχήσει, ή να φτάσει σε σημείο 

στο οποίο δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει ή να επισκευαστεί. 

Τι γίνεται όμως όταν η κατασκευή αντιμετωπίσει κάποιο αναπάντεχο γεγονός, για το οποίο δεν έχει 

σχεδιαστεί; Ο όρος της επανατακτικότητας, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει την ικανότητα να 

μπορεί ένα σύστημα ή ένας οργανισμός να επανέλθει γρήγορα από μία ασθένεια, από μία αλλαγή ή 

από μία ατυχία. Όπως και με κάθε άλλο οργανισμό είναι εύκολα κατανοητό πως μια διαταραχή(όπως 

θα μπορούσε να είναι μία ασθένεια) αντιμετωπίζεται ευκολότερα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

εντοπιστεί. Έχοντας πει αυτό, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως αντίστοιχα σε μία κατασκευή όσο 

νωρίτερα εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, ή κάποια τοπική αστοχία και όσο γρηγορότερα αντιμετωπιστεί και 

γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές, τόσο το καλύτερο είναι για την κατασκευή. Φυσικά όπως 

συμβαίνει και τους ζωντανούς οργανισμούς, η οποιαδήποτε αλλαγή, ή προσαρμογή, ακόμα και όταν 

αυτή είναι για να αντιμετωπιστεί μία δυσμενή κατάσταση, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, και να 
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προκαλέσει και η ίδια κάποια διαταραχή. Έτσι όταν οι αρνητικές επιπτώσεις στην κατασκευή, λόγω της 

επαναφοράς είναι σε πολύ μικρό επίπεδο ή μπορούν να περιοριστούν σε κάποιο κομμάτι μόνο της 

κατασκευής, μπορεί τότε να θεωρηθεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της επαναφοράς είναι μειωμένες και 

ότι η επανατακτικότητα είναι υψηλότερη. Έτσι ο ορισμός της επανατακτικότητας, θα μπορούσε να 

μεταβληθεί, στην ικανότητα ενός φορέα να αντιδρά και να επαναφέρεται από μία διαταραχή σε πρώιμο 

στάδιο, με ελάχιστη επίδραση στην σταθερότητα του φορέα, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην 

πραγματική του έννοια. Κατ’ επέκταση ο επανατακτικός σχεδιασμός είναι οι διάφορες μέθοδοι και οι 

αρχές που ακολουθούνται για να αποτραπεί η αστάθεια στον φορέα και να μπορεί να διατηρηθεί η 

ασφάλεια. 

Όσον αφορά το αναλυτικό κομμάτι της επανατακτικότητας, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως αντί 

να ψάχνονται οι αιτίες, επιθυμητό είναι να ψάχνονται οι συμπτώσεις, και αντί να θεωρούνται οι 

συμπτώσεις ως εξαίρεση, είναι επιθυμητό να θεωρούνται ως κάτι φυσιολογικό και αναπόφευκτο. Έτσι 

πολλές φορές βγαίνει το συμπέρασμα πως ένα ατύχημα συνέβη όχι γιατί κάτι πήγε λάθος, αλλά γιατί 

έτυχε να συμπέσουν ένας αριθμός γεγονότων μαζί. Για το κομμάτι της πρόβλεψης της 

επανατακτικότητας, θα μπορούσε να ακολουθηθεί κάποιο από τα μοντέλα προσδοκίας του ρίσκου και 

το κυριότερο είναι να καταλάβει κανείς, πως για να αναλυθεί, πότε ένας φορέας θα γίνει ασταθής, 

χρειάζεται τον συνδυασμό διαφόρων εργαλείων και μεθόδων, μαζί με αρκετή φαντασία. 

1.2.3 Η επαναφορά μίας κατασκευής 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μέρος της νοοτροπίας της επανατακτικότητας είναι και η 

επαναφορά μίας κατασκευής μετά από μία καταστροφή. Σκοπός είναι μία κατασκευή μετά από μία 

καταστροφή, όχι μόνο να αντισταθεί χωρίς να καταρρεύσει από την καταστροφή αυτή, αλλά επίσης να 

μπορεί να επανέλθει σε ένα σημείο, στο οποίο να ισορροπεί, να μπορεί να δεχτεί φορτία και να είναι 

έτοιμη για λειτουργεία, εντός μίας συγκεκριμένης περιόδου, που συνήθως εξαρτάται από την σημασία 

της κατασκευής, αλλά και το πόσο επανατακτική είναι. Έτσι, μία επανατακτική ανάλυση, θα πρέπει να 

στοχεύει τόσο στο πως θα καταπονηθεί μία σύνθετη κατασκευή αλλά και μετά την καταπόνηση πως 

θα επανέλθει από την καταπόνηση αυτή ή με ποιόν τρόπο θα μπορούσε να καταπονηθεί ακόμα 

περισσότερο. 

Αφού το κομμάτι της πρόβλεψης, τόσο λόγω κάποιας καταστροφής, όσο και λόγω κάποιου 

ατυχήματος, έχει ήδη μελετηθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, σε αυτό το κεφάλαιο, είναι επιθυμητό να 

δοθεί πιο πολύ βάση στην επαναφορά μίας κατασκευής και στον τρόπο και χρόνο με το οποίο αυτό θα 

συμβεί. Κανείς θα παρατηρούσε, ότι όσον αφορά την επαναφορά μίας κατασκευής αναφέρθηκαν δύο 

παράγοντες, αυτοί ήταν η σημαντικότητα και ο χρόνος επαναφοράς. Για να εξηγηθούν αυτά λίγο 

καλύτερα, θα χωριστούν οι κατασκευές σε κατηγορίες(Πίνακας 1.2.1) και ο χρόνος σε φάσεις(Πίνακας 

1.2.2) με τιμές ενδεικτικές. 

 

Κατηγορία 1 Συνέχεια 100% λειτουργίας εντός 4 ωρών 

Κατηγορία 2 

Συνέχεια 90% λειτουργίας εντός 72 ωρών 

95% εντός 30 ημερών 

100% εντός 4 μηνών 

Κατηγορία 3 

Συνέχεια 90% λειτουργίας εντός 72 ωρών 

95% εντός 30 ημερών 

100% εντός 3 χρόνων 
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Πίνακας 1.2.1: Κατηγορίες κτηρίων σύμφωνα με την επανατακτικότητα 

 

Φάση 1η 1 έως 7 μέρες Αρχική αντίδραση και εκκίνηση των διαδικασιών επαναφοράς 

Φάση 2η 7 έως 60 μέρες Επαναφορά της λειτουργίας της κατασκευής 

Φάση 3η 2 έως 36 μήνες Μακροχρόνια επαναφορά 

Πίνακας 1.2.2: Φάσεις επαναφοράς για ένα κτήριο κατηγορίας 2 

Στην κατηγορία 1 του πίνακα(Πίνακας 1.2.1), θα ενταχθούν κατασκευές άμεσης ανάγκης, χρήσης και 

λειτουργίας, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα πυροσβεστικά και αστυνομικά τμήματα καθώς και κοινωνικά 

κέντρα βοήθειας πολιτών. Αντίστοιχα στην κατηγορία 2, θα υπάρχουν κτήρια τα οποία είναι μεγάλης 

σημασίας, αλλά όχι άμεσης ανάγκης, όσο κάποια άλλα. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα 

σχολεία, οι δημόσιες υπηρεσίες, αεροδρόμια, ακόμα και δρόμοι. Τέλος στην 3η κατηγορία θα 

υπάρχουν οι κατασκευές εκείνες που δεν είναι εξίσου σημαντικές με άλλες, όπως σπίτια και μαγαζιά. 

Αντίστοιχα με την κατηγορία του κάθε κτηρίου οι χρόνοι επαναφοράς και των διαφόρων φάσεων 

αλλάζουν, έτσι εδώ παρουσιάστηκαν οι φάσεις της κατηγορίας 2 που είναι μία μέση κατηγορία. Η 

κατηγορία 1, θα χρειαζόταν την εκτέλεση των φάσεων σε συντομότερα διαστήματα από αυτά της 

κατηγορίας 2, ενώ η κατηγορία 3 θα είχε μεγαλύτερη ανοχή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στον 

πίνακα(Πίνακας 1.2.2), είναι πως δεν αναμένεται μία κατασκευή, από την καταστροφή να πάει άμεσα 

στην λειτουργία, και πως ακόμα και για ένα κτήριο κατηγορίας 1 θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, όμως 

αυτός ο πίνακας βοηθάει λίγο περισσότερο στην κατανόηση της επανατακτικότητας και την πλευρά 

της που αφορά την επαναφορά, και επίσης βοηθάει στην ύπαρξη ενός έτοιμου χρονοδιαγράμματος 

εργασιών, πριν γίνει η οποιαδήποτε καταστροφή, ώστε να είναι κανείς προετοιμασμένος. Φυσικά για 

να είναι δυνατόν το χρονοδιάγραμμα αυτό να τηρηθεί, κανείς καταλαβαίνει πως οι μηχανισμοί που θα 

χρησιμοποιηθούν για το χρονικό διάστημα που η κατασκευή χρειάζεται για να επανέλθει στην 

λειτουργία θα πρέπει να είναι σε έναν βαθμό προσχεδιασμένοι και πολλές φορές και 

προκατασκευασμένοι έτσι ώστε να μην βρεθεί κανείς, απέναντι στην καταστροφή, απροετοίμαστος, 

αλλά επίσης θα χρειάζεται να είναι τέτοιοι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε 

φαινόμενο. Έτσι το τελευταίο κομμάτι που αφορά τον επανατακτικό σχεδιασμό, είναι ο τρόπος με τον 

οποίο θα αντιμετωπιστεί η καταστροφή και ο κατάλληλος σχεδιασμός, ώστε ο μηχανισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί να επιτρέψει την γρήγορη επαναφορά της κτηριακής λειτουργίας αλλά και να μπορεί 

βραχυπρόθεσμα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θα έχει η κατασκευή, ώστε να είναι ασφαλής για 

τους χρήστες της. Τέλος πρέπει να τονιστεί πως για να βρίσκεται η κατασκευή σε θέση να επανέρθει, 

κατά το σχεδιασμό της, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε οι ζημιές να είναι 

περιορισμένες λόγω των καταστροφών, όπως επίσης να είναι επικεντρωμένες σε σημεία τέτοια ώστε οι 

ζημιές αυτές να είναι εύκολα επιδιορθώσιμες αλλά και οι επιδιορθώσεις να μπορούν να γίνουν γρήγορα, 

ώστε να επανέλθει η κατασκευή στην λειτουργία. Μεγάλη σημασία ακόμα έχει ο μηχανικός που έχει 

αναλάβει την επαναφορά να έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει γρήγορα τα προβλήματα που απειλούν 

την κατασκευή αλλά και τους μηχανισμούς που θα χρειαστεί να κινητοποιήσει για την καταπολέμηση 

των προβλημάτων αυτών και την γρήγορη επαναφορά της κατασκευής. Όπως ειπώθηκε και 

προηγουμένως η επανατακτικότητα βασίζεται πολύ, τόσο στις βαθιές γνώσεις, όσο και στην φαντασία 

του μηχανικού. 

 

1.2.4 Η μέτρηση της Επανατακτικότητας και ο πραγματικός στόχος της 

Αφού ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να σχεδιάζει κανείς, σύμφωνα με την επανατακτικότητα, 

αναλύθηκε, τέλος είναι επιθυμητό να μετρηθεί πόσο επανατακτική κατάφερε να γίνει η κατασκευή, 
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έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν οι διάφορες λύσεις αν υπάρχουν, αλλά και να ερευνηθεί αν 

τελικά αξίζει το επιπλέον κόστος ή όχι. Για να ερευνηθεί αυτό, θα εξεταστεί ένα απλοϊκό μεν, αλλά 

πολύ κατανοητό διάγραμμα(Εικόνα 1.2.3) μέσα από το οποίο θα εντοπιστούν τα σημαντικά σημεία της 

κατασκευής και της επανατακτικότητας και θα γίνει κατανοητός, ποιός είναι ο πραγματικός στόχος του 

σχεδιασμού αυτού.  

 

 

Εικόνα 1.2.3: Διάγραμμα του Δείκτη της Επανατακτικότητας συναρτήσει του χρόνου [5] 

Ο ορισμός, η νοοτροπία και ο σχεδιασμός της επανατακτικότητας βρίσκονται ακόμα σε πολύ πρώιμο 

στάδιο και πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να το προσεγγίσουν με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους στη θεωρία, δεν υπάρχει μονάχα ένας τύπος που να αποδίδει τον όρο R(δείκτης 

επανατακτικότητας). Ακόμη, ο δείκτης αυτός καθώς και ο τύπος που τον εκφράζει είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με τον φορέα, τον τρόπο που αυτός έχει κατασκευαστεί, ακόμα και το μέγεθος του 

εξεταζόμενου τμήματος(θα μπορούσε να εξετάζεται ένα μόνο δοκάρι, θα μπορούσε να εξετάζεται και 

μία ολόκληρη γειτονιά). Όλα αυτά κάνουν πολύ δύσκολη την παράθεση ενός μονάχα τύπου(εξαρτάται 

από τον ερευνητή, την κατασκευή, το μέγεθος, και άλλα) και έτσι θα μπορούσε για την κατανόηση 

του διαγράμματος, να προσομοιαστεί το διάγραμμα αυτό, με την αντοχή του εξεταζόμενου φορέα, 

αντί για τον δείκτη της επανατακτικότητας(στην βιβλιογραφία θα παρατεθούν κομμάτια βιβλιογραφίας 

που εμπεριέχουν το κομμάτι αυτό, και τους τύπους αναλυτικά). Αν λοιπόν θεωρηθεί πως το R 

συμβολίζει την αντοχή του εξεταζόμενου φορέα, παρατηρούμε πως στο σημείο td,i(destruction,initial) 

ξεκινά το περιστατικό(καταστροφή) το οποίο ξεκινά να ρίχνει την αντοχή του φορέα κατακόρυφα, έως 

το σημείο td,f(destruction finish) στο οποίο θεωρείται πως το περιστατικό σταματά. Στο σημείο αυτό 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ευθεία Rmin, καθώς και το σημείο στο οποίο έφτασε η αντοχή 

μετά την καταστροφή. Η ευθεία αυτή απεικονίζει το ελάχιστο δυνατό όριο αντοχής που μπορεί να 

φτάσει ο φορέας, διότι πέρα από αυτό(πιο κάτω) θεωρείται πως ο φορέας έχει υποστεί ζημιές σε 

μεγάλο βαθμό, αρκετές για να βγει το συμπέρασμα πως πλέον δεν επισκευάζεται, ή πως τουλάχιστον 

πλέον δεν μπορεί να θεωρηθεί επανατακτικός και να επανέλθει ποτέ κοντά στην αρχική του 

λειτουργία. Για θέματα κατανόησης και μόνο διότι δεν χρειάζεται κάπου για την επανατακτικότητα θα 
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αναφερθεί πως η ευθεία Rmax, υποδεικνύει την μέγιστη αντοχή που μπορεί να φτάσει ο φορέας αυτή 

τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψιν και την υπεραντοχή του, η ευθεία Ropt είναι ένα καλό και επιθυμητό 

όριο αντοχής, ενώ η καμπύλη δείχνει την αναμενόμενη αντοχή του φορέα. Αφού λοιπόν τελειώσει η 

καταστροφή, παρατηρούνται τρεις καμπύλες, οι οποίες ξεκινούν από το σημείο της αντοχής στην 

οποία έφτασε ο φορέας και φτάνουν σε χρόνο Tref σε διαφορετικό σημείο η καθεμία. Ο χρόνο Tref 

όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, είναι το χρονικό σημείο όπου έχουν πια τελειώσει οι επισκευές του 

φορέα και είναι έτοιμος για λειτουργία, όπου το διάστημα μεταξύ Tref και td είναι ο χρόνος 

επαναφοράς. Όσον αφορά τις καμπύλες τώρα, θα αναλυθούν όλες μία προς μία αναλυτικά. Η καμπύλη 

I, η οποία έχει ονομαστεί ύπερ-επανατακτική απεικονίζει έναν φορέα, ο οποίος μετά την καταστροφή 

μέσα στον χρόνο επαναφοράς, έχει αποκτήσει ξανά την αρχική του αντοχή ή και ακόμα μεγαλύτερη, 

δηλαδή ο φορέας πρακτικά είναι όπως ήταν πριν την καταστροφή σε θέμα αντοχής, ή και ακόμα πιο 

ανθεκτικός. Η καμπύλη αντίθετα με τον αριθμό II ονομάζεται μη-επανατακτική και απεικονίζει έναν 

φορέα ο οποίος μετά την καταστροφή δεν έλαβε καμία επισκευή, γι’ αυτό και η αντοχή του, δεν 

αυξήθηκε καθόλου. Ιδιαίτερη σημασία θα δινόταν σε αυτό το σημείο στην καμπύλη II η οποία αντί να 

παραμένει σταθερή, στη διάρκεια του χρόνου πέφτει. Για να το αιτιολογηθεί αυτό, θα γίνει παραπομπή 

λίγο πιο πίσω, στο απλό γραμμικό μοντέλο ατυχημάτων(Εικόνα 1.2.1), σύμφωνα με το οποίο όταν 

πέσει το ένα κομμάτι πέφτουν και τα υπόλοιπα. Όταν γίνει η καταστροφή, η αντοχή του φορέα πέφτει 

κατακόρυφα· με τον καιρό λοιπόν(χρόνος επαναφοράς) οι παραμικρές εντάσεις που δέχεται ο φορέας, 

ακόμα και το ίδιο βάρος, δεν βρίσκουν μία υγιή κατασκευή, αλλά μία, με πολύ μειωμένη αντοχή, 

προκαλώντας έτσι με τη σειρά τους καινούργιες ζημιές, ρίχνοντας κι άλλο την αντοχή του φορέα και 

προκαλώντας νέες ζημιές και έτσι σαν τα κομμάτια του Domino που το ένα ρίχνει το άλλο, εκθετικά η 

αντοχή πέφτει και συνεχίζοντας έτσι φτάνει κάποια στιγμή στην κατάρρευση (γίνεται κατανοητό πως η 

αιτία είναι αυτή και πως δεν έγινε άμεση κατάρρευση από το γεγονός ότι η κατασκευή χρειάστηκε 

χρόνο επαναφοράς για να φτάσει κοντά σε αυτό το σημείο και η μείωση της καμπύλης δεν ήταν 

άμεση, και το φαινόμενο Domino φαίνεται στην εκθετική μείωση της καμπύλης). Τέλος η καμπύλη με 

τον αριθμό III απεικονίζει έναν απλό επανατακτικό φορέα, ο οποίος δεν κατέρρευσε αλλά δεν 

κατάφερε και να φτάσει στο σημείο αντοχής στο οποίο ήταν, ακόμα και μετά τις επισκευές και την 

επαναφορά.  

Από το διάγραμμα αλλά και όσα ειπώθηκαν προηγουμένως λοιπόν, είναι κατανοητό πως ο δείκτης της 

επανατακτικότητας, θα είναι συναρτήσει της αντοχής μετά την καταστροφή και του χρόνου που 

χρειάζεται για την επαναφορά. Επίσης διαπιστώνεται πως όσο λιγότερος είναι ο χρόνος αυτός που 

χρειάζεται για την επαναφορά τόσο πιο επανατακτική θα είναι η κατασκευή, όπως επίσης και όσο 

μεγαλύτερη η αντοχή μετά, τόσο αυξάνεται και ο δείκτης αυτός. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς, 

πως ο δείκτης της επανατακτικότητας, είναι ανάλογος της αντοχής μίας κατασκευής μετά από μία 

καταστροφή και αντιστρόφως ανάλογος του χρόνου που χρειάζεται για την επαναφορά του. 

Συνοψίζοντας έτσι, θα κατέληγε κανείς, πως ο πραγματικός στόχος της επανατακτικότητας, είναι 

μεγάλη αντοχή ακόμα και σε αστοχία και μικρό διάστημα επαναφοράς, και έτσι όσα ειπώθηκαν 

παραπάνω είναι τα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να επιτύχει το σκοπό αυτό και να σχεδιάσει μία 

κατασκευή με έναν ικανοποιητικό δείκτη επανατακτικότητας. Είναι κατανοητός λοιπόν ο λόγος που 

πέρα από τα εργαλεία και τις γνώσεις, σημαντικό ρόλο έχει επίσης και η φαντασία του μηχανικού για 

την επανατακτικότητα, καθώς όσο μεγαλύτερη φαντασία και όσα περισσότερα σενάρια εξετάσει 

κανείς, τόσο πιο προετοιμασμένος θα είναι, για μία καταστροφή και για την γρήγορη επαναφορά από 

αυτήν. 

1.3 Προσωπική Οπτική πάνω στην Επανατακτικότητα 
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Η επανατακτικότητα μέχρι σήμερα, αν και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και προσπάθειες για την 

εφαρμογή της, παραμένει μία έννοια πολύ γενική και αόριστη, που δεν έχει βρει ακόμα πρακτική 

εφαρμογή καθώς στη πραγματικότητα, όπως θα γίνει κατανοητό και παρακάτω, η εφαρμογή της είναι 

δύσκολη, απαιτεί εναλλακτικό τρόπο σκέψης, μακριά από τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται τα 

δομικά έργα μέχρι σήμερα και πολλές φορές οικονομικά επικίνδυνο. Στόχος της νοοτροπίας αυτής 

είναι, με όσο το δυνατόν οικονομικότερες επιλογές και αλλαγές να πολλαπλασιαστεί η αντοχή του 

φορέα σε απρόσμενα περιστατικά αλλά και να δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος ακόμα και μετά 

από κάποια απρόσμενη αστοχία θα καταφέρει να ξαναβρεί εσωτερική ισορροπία και να μπορεί να 

λειτουργεί, έστω και μερικώς, έως να επιδιορθωθεί τελείως. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως 

πολλές φορές συγχέεται ο όρος της επανατακτικότητας, με αυτόν της υπεραντοχής, της 

υπερδιαστασιολόγησης και γενικά της δημιουργίας μιας κατασκευής, η οποία θα είναι άτρωτη σε 

οποιαδήποτε εξωτερική και απρόσμενη διαταραχή,  και πράγματι αυτά τα δύο τα χωρίζουν μικρές 

διαφορές. Η μεγάλη διαφορά της υπεραντοχής με την επανατακτικότητα είναι πως στόχος της 

υπεραντοχής είναι, η κατασκευή να παραμείνει αμετάβλητη σε μία καταστροφή, χωρίς να 

παρουσιαστούν ζημιές λόγω του ότι μπορεί να υποστεί πολύ μεγαλύτερες εντάσεις από αυτές που 

αρχικά ήταν αναμενόμενες. Κατά την επανατακτικότητα αντίθετα στόχος είναι σε ένα απρόσμενο 

περιστατικό αν δε γίνεται να αποφευχθεί, να επιτραπεί στην κατασκευή να εμφανίσει ζημιές, οι οποίες 

όμως να είναι περιορισμένες και κατευθυνόμενες σε σημεία που αναμένονται να εμφανιστούν, εύκολα 

προσιτά, και εύκολα επισκευάσιμα. Στόχος είναι χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, να μπορεί να 

αντιμετωπιστεί μία οποιαδήποτε καταστροφή και να μπορεί να επανέλθει η κατασκευή στην αρχική της 

λειτουργία το συντομότερο δυνατό. Σημαντικό είναι επίσης κατά την καταστροφή, αλλά και κατά την 

επισκευή της κατασκευής, να διατηρείται πάντα και σταθερά η ασφάλεια των χρηστών της και των 

ανθρώπων κοντά σε αυτήν. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αυτά που θα μπορούσαν άλλοτε να 

επιτευχθούν με την υπερδιαστασιολόγηση και την υπεραντοχή, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν 

τώρα με την επανατακτικότητα, με τρόπο τέτοιο ώστε η οικονομική επιβάρυνση να βρίσκεται μόνο 

στις επισκευές της.  

Ο διαφορετικός αυτός τρόπος αντιμετώπισης των μελλοντικών προβλημάτων της κατασκευής, 

στοχεύει στην ανάλυση διαφόρων σεναρίων, μέσα από τα οποία γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης της 

αντίδρασης της κατασκευής σε διάφορες διαταραχές, εντόπισης των σημείων στα οποία η κατασκευή 

είναι ευάλωτη και η εύρεση των τρόπων που οι διαταραχές αυτές την επηρεάζουν. Μέσα από αυτά τα 

σενάρια, και την ανάλυσή τους, είναι επιθυμητή η πρόβλεψη της μελλοντικής καταστροφής, 

ενισχύοντας τοπικά μόνο, ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης για τις μελλοντικές βλάβες που 

αναμένονται, ο τρόπος με τον οποίο θα επανέρθει η κατασκευή στην αρχική της κατάσταση, αλλά και 

η εκτίμηση των φθορών που θα υποστεί η κατασκευή(με τον όρο της φθοράς, αναφερόμαστε στις 

καταστροφές εκείνες που μπορεί να θεωρούνται μικρές έως αμελητέες και οποίες δεν είναι σημαντικές 

αρκετά ώστε από μόνες τους να προκαλέσουν αστοχία της κατασκευής) έτσι ώστε να γίνει πρόβλεψη 

και προετοιμασία για μελλοντική αστοχία λόγω συσσώρευσης φθορών και πιθανότατα επιδιόρθωση 

πλήρως ή μερικώς, και ώστε να μειωθούν όσο γίνεται. 

Λόγω της αοριστίας που αυτός ο όρος φέρει μαζί του, υπάρχει πάντα η απορία αν κανείς ακολουθεί τον 

σωστό τρόπο, αν διαλέγει την καλύτερη λύση, αν παίρνει σωστές αποφάσεις, αν πράγματι βελτίωσε 

την λειτουργία και την συμπεριφορά της κατασκευής που εξετάζει, αν κατάφερε να την κάνει 

επανατακτική ή αν θα μπορούσε να κάνει και κάτι παραπάνω. Καθώς όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με 

την επανατακτικότητα, στόχος είναι η αποφυγή του κλασσικού τρόπου διαστασιολόγησης που 

βασίζεται στη συνέπεια, και σε παραδείγματα αστοχίας που έχουν εμφανιστεί μέχρι την εξεταζόμενη 

στιγμή και η πρόβλεψη του μέλλοντος, η πρόβλεψη των διαταραχών που θα συμβούν και των 

καταστροφών της κατασκευής, κανείς γρήγορα θα καταλάβει, πως ο τρόπος που γίνεται προσπάθεια 

να εφαρμοστεί η επανατακτικότητα αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολος, χρονοβόρος και χάνεται ο 

αυτοματισμός, τον οποίο έχουμε προσπαθήσει να επιτύχουμε στο πέρασμα του χρόνου. Παρόλα αυτά 
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είναι μία διαδικασία που αξίζει να γίνει σε ιδιαίτερα σε κτήρια υψηλής σημασίας, έτσι ώστε να 

διατηρούν την λειτουργία και την ασφάλεια τους, ακόμα και στις δυσμενέστερες συνθήκες. 

Αυτή η εργασία, αποτελεί μία προσπάθεια πρακτικής προσέγγισης της νοοτροπίας της 

επανατακτικότητας και την καλύτερη επεξήγησή της, όσον αφορά το πως εφαρμόζεται, και το τι είναι. 

Αφού η έννοια έγινε κατανοητή, γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί, όσο πιο κοντά στον ορισμό της 

γίνεται, δηλαδή όλα όσα ειπώθηκαν και στην εισαγωγή, να πραγματοποιηθούν. Καθώς ο τρόπος με τον 

οποίο θα γίνει η εφαρμογή βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο και αποτελεί μία πολύ γενική και 

αόριστη έννοια, η έρευνα που γίνεται στην παρούσα εργασία, είναι μία προσέγγιση, της μεθοδολογίας 

που αναμένεται ότι πρέπει να ακολουθηθεί και μία προσπάθεια κατανόησης της έννοιας και του 

σχεδιασμού αυτού καλύτερα. Αφού δοθεί ο αρχικός φορέας, θα γίνει αρχικά η προσαρμογή του, με 

τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι οι εντάσεις καλύτερα κατανεμημένες στο φορέα, και τα σημεία των 

βλαβών να είναι καθοδηγημένα σε σημεία που είναι εύκολα προσιτά και εύκολα αντικαταστάσιμα. Στη 

συνέχεια, θα γίνει μία δεύτερη μορφοποίηση, προσπαθώντας με αυτή να μετατραπεί ο φορέας μία πιο 

ανθεκτική μορφή. Ο στόχος της δεύτερης αυτής μορφοποίησης θα είναι ο φορέας να γίνει ανθεκτικός 

απέναντι σε πιθανά σενάρια αστοχίας, και να αποφευχθεί η πιθανή ολική αστοχία του, σε κάποια από 

αυτές τις περιπτώσεις. Στη συνέχεια θα δοθεί λύση, για την επανακατασκευή, και επιδιόρθωση του 

φορέα σε κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθώντας φυσικά πάντα να διατηρείται η λειτουργία 

του φορέα στο μέγιστο δυνατό, αφού και αυτό αποτελεί κομμάτι της επανατακτικότητας. Τέλος καλό 

θα ήταν να γίνει έλεγχος κάποιου ακόμα απρόβλεπτου σεναρίου, έτσι ώστε να δοκιμαστεί ο φορέας σε 

κάτι για το οποίο δεν είναι διαστασιολογημένος, και το οποίο δεν έχει προβλεφθεί. Στόχος της 

διαδικασίας αυτής, είναι ο φορέας να αποκτήσει μία μορφή, η οποία θα είναι ανθεκτική σε αστοχίες και 

θα μπορεί να βρει την ισορροπία αυτόνομα μετά από αυτές, λόγω της γεωμετρίας, της λειτουργίας της, 

και της επιλογής των διατομών, και επίσης να γίνει η συσσώρευση λύσεων για καταστάσεις μερικής 

αστοχίας, οι οποίες θα βοηθήσουν μελλοντικά στην λύση καταστροφών από γεγονότα τα οποία δεν 

είναι αναμενόμενα. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να μην ανεβάσουν το συνολικό κόστος της κατασκευής 

πάρα πολύ, καθώς πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και ο προϋπολογισμός που έχει δοθεί για το 

έργο, και ο βέλτιστος τρόπος για την εκμετάλλευση των χρημάτων αυτών. 

Όπως θα φανεί κα παρακάτω, η διαδικασία αυτή χρειάζεται την επίβλεψη του μελετητή σε κάθε 

στάδιο, καθώς επίσης χρειάζεται και την φαντασία και γνώση του, για την επίλυση των προβλημάτων 

που θα εμφανιστούν. Όλα αυτά καθιστούν τη διαδικασία αυτή, στο στάδιο στο οποίο τουλάχιστον 

βρίσκεται για την ώρα, αδύνατο να πραγματοποιηθεί από κάποιο υπολογιστικό πρόγραμμα, και να γίνει 

αυτόματα. Παρόλα αυτά, σίγουρα θα μπορούσαν στο μέλλον να γίνουν βελτιώσεις στα υπολογιστικά 

προγράμματα που υπάρχουν, έτσι ώστε να βοηθούν τον μελετητή στην λήψη των αποφάσεων, και να 

του δίνουν μία έτοιμη εργαλειοθήκη για την επίλυση των προβλημάτων που θα εμφανιστούν. Η 

προσωπική άποψη, είναι πως είναι μία διαδικασία που βελτιώνει πολύ τη συμπεριφορά και τη 

λειτουργία ενός φορέα, και ιδιαίτερα σε έργα μεγάλης σημασίας αξίζει να γίνει, κυρίως για το λόγω, ότι 

έτσι επιτυγχάνεται η ασφάλεια των χρηστών της, σε κάθε κατάσταση του φορέα ακόμα και σε 

περιπτώσεις, σημαντικών και καταστροφικών γεγονότων. Είναι μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο και 

κόστος, τα οποία όμως, όσο πιο πολύ εφαρμόζει κανείς τον σχεδιασμό αυτό, τόσο πιο πολύ θα 

μειώνονται, λόγω της εμπειρίας που θα αποκτά. Ο χρόνος που απαιτεί ο σχεδιασμός αυτός για να 

πραγματοποιηθεί, αξίζει, και μπορεί μακροχρόνια να βελτιώσει την συμπεριφορά των κατασκευών 

πολύ, απέναντι στους χρήστες τις, και να βελτιώσει το επίπεδο αίσθησης ασφάλειας, μπροστά σε 

μεγάλες καταστροφές. 
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2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

2.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Το μοντέλο το οποίο θα μελετηθεί στην παρούσα εργασία είναι ένα λιμενικό έργο, το οποίο λειτουργεί 

ως σωληνοδιάδρομος(pipe rack) με σκοπό να μεταφέρει διάφορων τύπων υγρά σε όλο το λιμάνι. 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να βελτιωθεί το έργο με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνει πιο ανθεκτικό, πιο 

λειτουργικό, πιο έτοιμο για μελλοντικές ανάγκες που θα παρουσιαστούν και πιο ασφαλές σε κινδύνους, 

χωρίς να ανέβει πολύ το κόστος κατασκευής του, δηλαδή πιο επανατακτικό. Αρχικά θα ερευνηθεί ο 

παρόντας φορέας ώστε να εντοπιστούν τυχών προβλήματα που υπάρχουν και θα ξεκινήσει έτσι η 

ανακατασκευή του. Αφού εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, θα ακολουθήσει η λύση του, και ο τρόπος με 

τον οποίον θα επιτευχθεί η λύση αυτή με έξυπνο και επανατακτικό τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να 

υπερδιαστασιολογηθεί. 

Παρακάτω θα παρατεθούν ο αρχικός φορέας που τέθηκε υπό εξέταση, οι φορτίσεις που θα δεχτεί και 

οι συνδιασμοί που έγιναν μεταξύ τους, τα διάφορα χαρακτηριστικά τόσο του φορέα όσο και του 

εδάφους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο φορέας αυτός μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα SAP2000 και 

που έγινε το προσομοίωμα του. Ο φορέας περιλαμβάνει αρχικά ένα πλαίσιο πάνω και μέσα στο οποίο 

εδράζονται δύο όροφοι, ο πρώτος ανοίγματος 6.32 μέτρα και ο δεύτερος 12.64 μέτρα, ύψους 3.45 και 

3.75 μέτρα αντίστοιχα. Στον χώρο, η κατασκευή δημιουργείται από 17 όμοια πλαίσια τα οποία 

παρατίθενται ανά 6 μέτρα δημιουργώντας έτσι έναν φορέα συνολικού μήκους 96 μέτρων, πλάτους 

12.64 μέτρων και ύψους 7.2 μέτρων. Η κατασκευή εδράζεται σε ύψος 4 μέτρων από την στάθμη της 

θάλασσας, πάνω σε κακής ποιότητας έδαφος (σεισμικής κατηγορίας D), για το οποίο έγινε η παραδοχή 

πως είναι Αλούβιο, τα χαρακτηριστικά του οποίου θα δοθούν στη συνέχεια. 

Το αρχικό σχήμα του φορέα είναι το εξής(Εικόνα 2.1.1): 

Ενώ το τρισδιάστατο σχήμα είναι όπως ακολουθεί(Εικόνα 2.1.2): 
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Εικόνα 2.1.1: Φάση I – Αρχικός Φορέας 
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Εικόνα 2.1.2: Τρισδιάστατος φορέας 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του φορέα είναι: 

1. Χάλυβας S275 με χαρακτηριστικά: 

 Young’s Modulus E= 210000000 kPa (μέτρο του Young) 

 Poisson’s ratio ν= 0.3 (λόγος του Poisson) 

 Yield strength Fy= 275000 kPa (τάση διαρροής) 

 Ultimate strength Fu= 430000 kPa (τάση θραύσης) 

 Density d= 7.85 Mg/m3 (πυκνότητα) 

 Steel expansion factor ast= 1.2x10-5/oC (θερμικός συντελεστής) 

2. Χάλυβας S355 με χαρακτηριστικά: 

 Young’s Modulus E= 210000000 kPa (μέτρο του Young) 

 Poisson’s ratio ν= 0.3 (λόγος του Poisson) 

 Yield strength Fy= 355000 kPa (τάση διαρροής) 

 Ultimate strength Fu= 510000 kPa (τάση θραύσης) 

 Density d= 7.85 Mg/m3 (πυκνότητα) 

 Steel expansion factor ast= 1.2x10-5/oC (θερμικός συντελεστής) 

3. Σκυρόδεμα C40/50 με χαρακτηριστικά: 

 Characteristic compressive strength at 28 days fck= 40000 kPa (χαρακτηριστική τιμή 

θλιπτικής αντοχής 28 ημερών) 

 Average compressive strength at 28 days fcm= 48000 kPa (μέση τιμή θλιπτικής 

αντοχής 28 ημερών) 

 Average tension strength fctm= 3500 kPa (μέση τιμή εφελκυστικής αντοχής) 

 Average Young’s Modulus Ecm= 35000000 kPa (μέση τιμή μέτρου του Young) 

 Poisson’s ratio ν= 0.2 (λόγος του Poisson) 

 Density d= 2.5 Mg/m3 (πυκνότητα) 

4. Έδαφος Αλούβιο με χαρακτηριστικά: 

 Clay to Sandy soil (Έδαφος αργιλικό έως αμμώδες) 

 Density d= 1.8 Mg/m3 (πυκνότητα) 

 Soil Friction angle φ= 25ο (γωνία τριβής εδάφους) 

 Soil Cohesion c= 10 kPa (συνοχή) 

 Young’s Modulus E= 120000 kPa (μέτρο του Young) 

 Poisson’s ratio ν= 0.25 (λόγος του Poisson) 

 Shear Modulus G= 48000 kPa (μέτρο διάτμησης) 

 Shear wave Velocity Vs= 165 m/s (ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων) 

 Soil Category D (Κατηγορία εδάφους στο σεισμό) 
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Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SAP2000(v19), ενώ για επιμέρους πράξεις το 

πρόγραμμα Microsoft Excel. Τα στοιχεία του φορέα θεωρήθηκαν Beam Elements με διάφορες διατομές 

ποιότητας χάλυβα S275. Οι συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων θεωρήθηκαν ως πλήρως πακτωμένες ενώ 

οι στηρίξεις της κατασκευής στο έδαφος προσομοιωθήκαν με αρθρώσεις. Αρχικά ο φορέας μελετάτε 

μόνο σαν δισδιάστατο πλαίσιο, έως ότου να βρεθεί ένα πλαίσιο που να ικανοποιεί τις ανάγκες του, και 

στη συνέχεια μελετάται και ως τρισδιάστατος φορέας.  

2.2 Φορτίσεις 

Η κατασκευή αυτή λόγω της τοποθεσίας της, αλλά και της μορφής της, δέχεται πέντε βασικές 

φορτίσεις, οι οποίες είναι τα: 

1. Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους κατασκευής 

2. Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους σωλήνων που τρέχουν κατά μήκος της κατασκευής 

3. Φορτίο λόγω Ανέμου που ωθεί τους εκτεθειμένους σωλήνες 

4. Φορτίο λόγω Θερμοκρασίας 

5. Φορτίο λόγω Σεισμού 

Αναλυτικότερα η καθεμία είναι: 

2.2.1 Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους κατασκευής 

Το ίδιο βάρος της κατασκευής λόγω του προβλήματος που έχει τεθεί, μεταβάλεται συνεχώς, καθώς οι 

διατομές θα αλλάξουν πάρα πολλές φορές, μεταβάλλοντας έτσι και το βάρος. Για το λόγο αυτό, κάθε 

φορά που η διατομή αλλάζει θα παρατίθεται σε έναν πίνακα η καινούργια διατομή με τα 

χαρακτηριστικά της και το ίδιο βάρος που έχει ανά μέτρο, καθώς και ανά 6 μέτρα. Το βάρος κάθε 

σωλήνα θεωρείται ως ένα σημειακό φορτίο το οποίο ασκείται στο σημείο όπου συνδέεται ο σωλήνας 

με την κατασκευή. 

2.2.2 Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους σωλήνων 

Το ίδιο βάρος λόγω των σωλήνων όπως φάνηκε και από την Εικόνα 2.1.1 προέρχεται από πολλούς 

διαφορετικούς σωλήνες, όχι μόνο διαφορετικών διατομών, αλλά και διαφορετικών υλικών. Ο κάθε 

σωλήνας θεωρείται γεμάτος, χωρίς να δημιουργεί άλλες πιέσεις πέρα του ίδιου βάρους, και το υγρό 

προσθέτει και αυτό βάρος στην κατασκευή. Επίσης όπως ειπώθηκε και προηγουμένως τα πλαίσια αυτά 

επαναλαμβάνονται ανά 6 μέτρα για τα επόμενα 96 μέτρα. Έτσι το μήκος επιρροής του κάθε πλαισίου 

θα είναι 3 μέτρα σωλήνων από την κάθε πλευρά, άρα συνολικά 6 μέτρα. Στον πίνακα(Πίνακας 2.2.1) 

ακολουθούν τα ίδια βάρη του κάθε σωλήνα, άδειου και γεμάτου ανά μέτρο και έτσι το κάθε πλαίσιο θα 

παραλάβει φορτίο ίδιου βάρους λόγω των σωλήνων και του υγρού την αντίστοιχη τιμή 

πολλαπλασιασμένη με το 6. 

 

Διάμετρος 
Σωλήνα 

Πάχος 
Βάρος μονάδας 

υγρού, γυγρ 
Βάρος μονάδας 
σωλήνα, γσωλ 

Βάρος μονάδας 
σκυροδέματος, 

γσκυρ 

inch mm mm kN/m3 kN/m3 kN/m3 

6 152.4 6 10 78.5 25 

8 203.2 6 10 78.5 25 

10 254.0 6 10 78.5 25 
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12 304.8 6 10 78.5 25 

16 406.4 8 10 78.5 25 

18 457.2 10 10 78.5 25 

21 533.4 10 10 78.5 25 

36 914.4 12 10 78.5 25 

 

Διάμετρος Σωλήνα 
Βάρος 
Υγρού 

Βάρος 
Σωλήνα 

Βάρος 
Σκυροδέματος* 

Συνολικό βάρος  

χωρίς 
σκυρόδεμα 

με 
σκυρόδεμα 

inch mm kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m 

6 152.4 0.155 0.217 3.563 0.371 3.934 

8 203.2 0.287 0.292 4.161 0.579 4.740 

10 254.0 0.460 0.367 4.760 0.827 5.587 

12 304.8 0.673 0.442 5.358 1.115 6.473 

16 406.4 1.197 0.786 6.555 1.983 8.538 

18 457.2 1.501 1.103 7.153 2.604 9.757 

21 533.4 2.070 1.291 8.051 3.361 11.412 

36 914.4 6.227 2.671 12.540 8.897 21.437 

*η εξωτερική επίστρωση του σκυροδέματος, θεωρείται για όλους τους σωλήνες ίδιου πάχους 150mm 

 

Διάμετρος Σωλήνα 
Συνολικό βάρος στα 6 μέτρα  

χωρίς 
σκυρόδεμα 

με 
σκυρόδεμα 

inch mm kN kN 

6 152.4 2.226 23.604 

8 203.2 3.474 28.440 

10 254.0 4.962 33.522 

12 304.8 6.69 38.838 

16 406.4 11.898 51.228 

18 457.2 15.624 58.542 

21 533.4 20.166 68.472 

36 914.4 53.382 128.622 

Πίνακας 2.2.1: Φορτία λόγω ίδιου βάρους σωλήνων 

 

2.2.3 Φορτίο λόγω Ανέμου 

Για τα φορτία του ανέμου, γίνεται η παραδοχή πως υπάρχει άνεμος ανεμοπίεσης 3-3.5 kPa. Το φορτίο 

ληφθεί ίσο με 3.5 kPa υπέρ της ασφαλείας, το οποίο ωθεί τους εκτεθειμένους σωλήνες. Λόγω της 

ύπαρξης του δρόμου, αλλά και του πρανούς από την δεξιά πλευρά της κατασκευής, θεωρούμε πως ο 

άνεμος μπορεί να την ωθήσει μόνο από την μία πλευρά, αριστερά, με φορά από τα αριστερά προς τα 

δεξιά. Επίσης από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, εξαιτίας του γεγονότος ότι η κατασκευή αυτή είναι 

διάτρητη και η επιφάνεια επιβολής του ανέμου είναι αμελητέα(ο άνεμος στην άλλη διεύθυνση ωθεί 

μόνο τον σκελετό της κατασκευής, δηλαδή τον κορμό των μεταλλικών διατομών) και έτσι αμελείται. 



20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΑΡΗ   Ε.Μ.Π. - 2017 

Για το λόγο αυτό καταλήγουμε πως ο άνεμος για κάθε πλαίσιο δρα σαν μία συγκεντρωμένη δύναμη 

στους δύο αριστερούς κόμβους, με τιμή ίση με το εμβαδόν επιρροής, θεωρώντας ως σωλήνα 

αναφοράς το μεγαλύτερο σωλήνα που βρίσκεται σε κάθε όροφο(δηλαδή τον σωλήνα 36 ιντσών) επί 

την αντίστοιχη ανεμοπίεση που είναι και για τους δύο ορόφους 3.5 kPa. Έτσι η τελική τιμή του 

ανέμου, προέρχεται από την (Εξίσωση 2.2.1). 

 

Fwind= DpipeL’Pwind (Εξίσωση 2.2.1) 

 

Fwind= σημειακή δύναμη ανέμου 

Dpipe= μέγιστη διάμετρος εκτεθειμένου σωλήνα 

L’= μήκος επιρροής 

Pwind= τιμή της ανεμοπίεσης 

 

στην οποία μετά από αντικατάσταση προκύπτει για: 

 Dpipe= 0.9144 m 

 L’= 6 m 

 Pwind= 3.5 kPa 

Fwind= (0.9144m)(6m)(3.5kN/m2)= 19.194 kN σημειακό φορτίο για κάθε όροφο το οποίο ασκείται 

πάνω στον κόμβο. 

2.2.4 Φορτίο λόγω Θερμοκρασίας 

Λόγω της τοποθεσίας του έργου, στην κατασκευή θεωρείται πως ασκείται ομοιόμορφο φορτίο 

θερμοκρασίας τιμής ±25oC το οποίο ασκείται σε όλα τα μέλη της κατασκευής. Το ± υποδεικνύει πως η 

κατασκευή μπορεί να βρεθεί σε θερμοκρασία 25oC υψηλότερα από τη θερμοκρασία κατασκευής της, 

αλλά και 25oC χαμηλότερα από τη θερμοκρασία κατασκευής. 

2.2.5 Φορτίο λόγω Σεισμού 

Για τον σχεδιασμό των φορτίων λόγω σεισμού, θα χρησιμοποιηθεί το φάσμα του Ευροκώδικα 8, για 

περιοχή Ζώνης 1 σεισμικής επικινδυνότητας, έργο κατηγορίας σπουδαιότητας ΙΙΙ και έδαφος 

κατηγορίας D. Ο σεισμός θεωρείται πως μπορεί να έρθει από όλες τις κατευθύνσεις τόσο οριζόντια όσο 

και κατακόρυφα και σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζεται η 

κύρια διεύθυνση του σεισμού με τις δευτερεύουσες ακολουθεί την παρακάτω (Εξίσωση 2.2.2). 

 

exE= ±exE(1) ±0.3exE(2) ±0.3exE(3) (Εξίσωση 2.2.2) 

όπου τα (1),(2),(3) αντιπροσωπεύουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ των διευθύνσεων 

 

Για οριζόντιο σεισμό ισχύει (δηλαδή στις διευθύνσεις x,y): 

 agR= 0.16 g (Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 1) 

 γI= 1.2 (κατηγορία σπουδαιότητας) 
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 TB= 0.2 sec, TC= 0.8 sec, TD= 2.5 sec, S= 1.35 (κατηγορία εδάφους) 

 q= 1.5 (συντελεστής συμπεριφοράς) 

Ο συντελεστής συμπεριφοράς είναι αρκετά χαμηλός. Ο λόγος για αυτό είναι πως η ανάλυση που θα 

ακολουθήσει θα είναι ελαστική και όχι πλαστική, έτσι ο συντελεστής αυτός δεν θα εμφανιστεί πρακτικά 

στους ελέγχους, αλλά θα παραμείνει απλά ως υπεραντοχή του φορέα. 

Για κατακόρυφο σεισμό ισχύουν (δηλαδή στη διεύθυνση z): 

 agR(v)= 0.9x agR(h)= 0.9x 0.16= 0.144 g (Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας 1) 

 γI= 1.2 (κατηγορία σπουδαιότητας) 

 TB= 0.05 sec, TC= 0.15 sec, TD= 1 sec (κατηγορία εδάφους) 

 q= 1 (συντελεστής συμπεριφοράς) 

2.3 Συνδιασμοί Φορτίσεων 

Καθώς ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι όχι μόνο να βελτιωθεί η κατασκευή στην σωστή της 

λειτουργία κατά την αστοχία, αλλά και κατά διάφορα τυχηματικά γεγονότα, ώστε να γίνει 

επανατακτική υπάρχουν δύο ειδών συνδιασμοί φορτίσεων, οι συνδιασμοί αστοχίας και οι τυχηματικοί 

συνδιασμοί. Αρχικά θα παρατεθούν οι συνδιασμοί που χρησιμοποιήθηκαν στην αστοχία και στη 

συνέχεια οι συνδιασμοί που βασίζονται σε τυχηματικά γεγονότα. 

2.3.1 Συνδιασμοί Αστοχίας 

Στους συνδυασμούς αστοχίας ανήκουν όλοι εκείνοι οι συνδιασμοί που μπορούν να προκαλέσουν 

αστοχία στην κατασκευή από φορτία που είναι γνωστά ότι θα υπάρξουν, πιθανότατα και εντονότερα 

από όσο είναι αναμενόμενο, για το λόγο αυτό τα φορτία αυτά πολλαπλασιάζονται και με συντελεστές 

ασφαλείας, ανάλογα με το είδος της φόρτισης στο οποίο ανήκουν. Η μορφή των συνδυασμών της 

αστοχίας ακολουθεί την (Εξίσωση 2.3.1): 

 

1.35G +1.5Q1 +1.5ψ2ΣQ2 (Εξίσωση 2.3.1) 

 

όπου: 

G= το ίδιο βάρος της κατασκευής και το ίδιο βάρος των σωλήνων   

Qi= τα κινητά φορτία(εδώ ο άνεμος και η θερμοκρασία), όπου i το κάθε κινητό ξεχωριστά 

ψ2= συντελεστής δευτερεύοντος κινητού φορτίου(θεωρείται πως δεν γίνεται να ασκούνται και τα δύο 

κινητά ταυτοχρόνως με την ίδια ένταση) με τιμή ίση με 0.6 

Στην κατηγορία των φορτίων αστοχίας ανήκουν οι συνδιασμοί: 

1. Ίδια βάρη και κινητό φορτίο μόνο ο άνεμος 

1.35G +1.5W 

2. Ίδια βάρη και κινητό φορτίο μόνο η θερμοκρασία 

Η θερμοκρασία όπως έγινε κατανοητό και παραπάνω, ασκείται τόσο με το θετικό της πρόσημο 

όσο και με το αρνητικό, έτσι στους συνδυασμούς που εμφανίζεται η θερμοκρασία θα πρέπει 

να υπάρχει τόσο ο συνδυασμός της θετικής όσο και της αρνητικής θερμοκρασίας. 
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 1.35G +1.5T 

 1.35G -1.5T 

3. Ίδια βάρη και κύριο κινητό φορτίο ο άνεμος 

 1.35G +1.5W +0.91.5T 

 1.35G +1.5W -0.91.5T 

4. Ίδια βάρη και κύριο κινητό φορτίο η θερμοκρασία 

 1.35G +1.5T +0.91.5W 

 1.35G -1.5T +0.91.5W 

2.3.2 Τυχηματικοί Συνδιασμοί 

Στους τυχηματικούς συνδυασμούς, ανήκουν όλοι οι συνδιασμοί που προέρχονται από φορτία τα οποία 

δεν εμφανίζονται συχνά, η παρουσία τους δηλαδή είναι τυχαία, και για το λόγο αυτό, τα φορτία αυτά 

δεν εμφανίζονται με συντελεστές ασφαλείας. Η μορφή των τυχηματικών συνδυασμών ακολουθεί την 

(Εξίσωση 2.3.2): 

 

1G +1Q1 +1ψ2ΣQ2 (Εξίσωση 2.3.2) 

 

όπου: 

G= το ίδιο βάρος της κατασκευής και το ίδιο βάρος των σωλήνων   

Qi= τα τυχηματικά φορτία(εδώ ο σεισμός και η μετατόπιση), όπου i το κάθε τυχηματικό φορτίο 

ξεχωριστά 

ψ2= συντελεστής δευτερεύοντος τυχηματικού φορτίου(θεωρείται πως δεν γίνεται να ασκούνται και τα 

δύο τυχηματικά ταυτοχρόνως με την ίδια ένταση) με τιμή ίση (εδώ θα χρησιμοποιηθεί για το σεισμό 

μόνο, όπου έχουμε χωρική επαλληλία) με 0.3. 

Στην κατηγορία των φορτίων αστοχίας ανήκουν οι συνδιασμοί: 

1. Ίδια βάρη και σεισμός κατά X 

 1G +1S(x) +0.3S(y) +0.3S(z)  

 1G +1S(x) +0.3S(y) -0.3S(z)  

 1G -1S(x) +0.3S(y) +0.3S(z)  

 1G -1S(x) +0.3S(y) -0.3S(z)  

Παρατήρηση: παραπάνω αναφέρθηκε πως τα πρόσημα των σεισμών για όλες τις διευθύνσεις 

εναλλάσσονται σε ±, όμως ο σεισμός κατά y εδώ δεν το έκανε αυτό. Ο λόγος είναι πως η κατασκευή 

κατά τη διεύθυνση y είναι συμμετρική και έτσι η εναλλαγή του προσήμου δεν θα προκαλούσε κάποια 

διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνεται η κατασκευή τον σεισμό αυτό, και έτσι ο συνδυασμός για - 

S(y) και + S(y) θα ήταν ακριβώς ο ίδιος. Για το λόγο αυτό επιλέγεται ο σεισμός +S(y) μόνο και 

παραλείπεται ο άλλος. 

2. Ίδια βάρη και σεισμός κατά Y 

 1G +1S(y) +0.3S(x) +0.3S(z) 
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 1G +1S(y) -0.3S(x) +0.3S(z) 

 1G +1S(y) +0.3S(x) -0.3S(z) 

 1G +1S(y) -0.3S(x) -0.3S(z) 

3. Ίδια βάρη και σεισμός κατά Z 

 1G +1S(z) +0.3S(x) +0.3S(y) 

 1G +1S(z) -0.3S(x) +0.3S(y) 

 1G -1S(z) +0.3S(x) +0.3S(y) 

 1G -1S(z) -0.3S(x) +0.3S(y) 

Με αυτά ολοκληρώνεται το σύνολο των συνδυασμών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και 

διαστασιολόγηση του φορέα, το οποίο είναι ένα σύνολο 19 συνδυασμών. 

Στη συνέχεια υπάρχουν άλλοι τρεις τυχηματικοί συνδιασμοί, οι οποίοι θα μελετηθούν αργότερα, μετά 

την διαστασιολόγηση του φορέα και θα αποτελέσουν σενάρια αστοχίας, έτσι παρατίθενται εδώ ως 

τυχηματικοί συνδιασμοί, δεν είναι όμως από αυτούς που θα επηρεάσουν την διαστασιολόγηση. 

4. Ίδια βάρη και καθίζηση 

1G +1D 

5. Ίδια βάρη, καθίζηση και κινητά φορτία 

 1G +1D +1T 

 1G +1D -1T 

 1G +1D +1W 

 1G +1D +1T +0.6W 

 1G +1D -1T +0.6W 

 1G +1D +1W +0.6T 

 1G +1D +1W -0.6T 

6. Ίδια βάρη, θραύση και κινητά φορτία 

 1G +1T 

 1G -1T 

 1G +1W 

 1G +1T +0.6W 

 1G -1T +0.6W 

 1G +1W +0.6T 

 1G +1W -0.6T 

2.4 Προσομοίωμα του φορέα στο πρόγραμμα SAP2000 

Αφού έγινε η ανάλυση των φορτίσεων και των συνδυασμών τους, τόσο για τα φορτία της αστοχίας, 

όσο και για τα τυχηματικά, στη συνέχεια θα γίνει η μεταφορά του φορέα στο πρόγραμμα SAP2000.  

Για την επίλυση του φορέα και την ανάλυση του, έγιναν οι εξής παραδοχές: 
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 Ο φορέας θεωρείται αμφιαρθρωτός 

 Τα ίδια βάρη των σωλήνων ασκούνται σημειακά στο σημείο που ο κάθε σωλήνας συνδέεται με 

την κατασκευή 

 Το φορτίο του ανέμου ασκείται ως σημειακό φορτίο στον κόμβο που συνδέεται το 

υποστύλωμα με τον κάθε όροφο 

 Το φορτίο του ανέμου ασκείται μόνο από την μία πλευρά της κατασκευής 

 Η ανάλυση που γίνεται είναι ελαστική 

 Θεωρείται πως οι ικανοτικοί έλεγχοι λόγω του σεισμού ικανοποιούνται και δεν εξετάζονται 

 Θεωρείται πως οι συνδέσεις των κόμβων επαρκούν για να θεωρηθούν συνδέσεις ροπής 

 Η διαστασιολόγηση, η ανάλυση και η επάρκεια των διατομών που χρησιμοποιούνται, δεν 

εξετάζονται με προσωπική επίλυση, αλλά βασίζονται στους ελέγχους επάρκειας μεταλλικών 

διατομών που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα 

 Οι σωλήνες λόγω διαφοράς θερμοκρασίας δεν επιβαρύνουν επιπλέον τον φορέα, και δεν 

επηρεάζουν την παραμόρφωσή του 

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικότερα η μορφοποίηση του φορέα στο πρόγραμμα, καθώς και η 

τοποθέτηση των φορτίσεων. 

 

 

Εικόνα 2.4.1: Ο δισδιάστατος φορέας με τις στηρίξεις 
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Εικόνα 2.4.2: Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους σωλήνων – Φάση I – Αρχικός Φορέας 

 

 

 

Εικόνα 2.4.3: Φορτίο λόγω Ανέμου 
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Εικόνα 2.4.4: Φορτίο λόγω Θερμοκρασίας 

 

Το φορτίο του σεισμού, τοποθετείται με την χρήση του φάσματος του Ευροκώδικα 8 απευθείας στο 

πρόγραμμα και στη συνέχεια γίνονται οι συνδιασμοί του. 

 

2.5 Φάσεις του Φορέα 

Ο φορέας χωρίζεται σε τρεις φάσεις φόρτισης, η καθεμία από τις οποίες αποτελεί και μία επιπλέον 

φόρτιση για το φορέα. Αν και ο αρχικός φορέας, είχε προβλεφθεί να ανταποκρίνεται στα φορτία που 

φαίνονται στην Εικόνα 2.1.1, υπήρχε επιθυμία και για προσθήκη επιπλέον σωλήνων, καθώς και την 

προσθήκη ενός ακόμα ορόφου. Ο φορέας έτσι τελικά διακριτοποιείται στις: 

1. Φάση I – Αρχικός Φορέας  

όπου περιλαμβάνει τα αρχικά μόνο φορτία, και τη διάταξη που χρειάζεται για να μπορεί ο 

φορέας να ανταποκριθεί σε αυτή τη φόρτιση 

2. Φάση II – Επιπλέον φόρτιση του φορέα 

όπου περιλαμβάνει τον αρχικό φορέα μαζί με όλα τα επιπλέον φορτία σωληνώσεων που είναι 

επιθυμητό να προστεθούν καθώς και την τελική διάταξη που χρειάζεται για την επίτευξη 

αυτού του φορέα 
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Εικόνα 2.5.1: Φάση II – Επιπλέον φόρτιση του φορέα 

 

3. Φάση III – Τρίτος όροφος στο φορέα 

όπου περιλαμβάνεται ο φορέας της φάσης ΙΙ μαζί με την προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου. Για 

τον νέο αυτό όροφο, τα φορτία των σωλήνων, οι οποίοι θα εδραστούν πάνω του, είναι 

άγνωστα, και έτσι λαμβάνεται ένας μέσος όρος των φορτίων των σωλήνων(από το μικρότερο 

έως και τον μεγαλύτερο συμπεριλαμβανομένου) και ο οποίος είναι σε τιμή παραπλήσιος του 

σωλήνα διαμέτρου 18inch. Έτσι θεωρείται πως ο σωλήνας αυτός φορτίζει τον τρίτο όροφο της 

κατασκευής, και ο οποίος τοποθετείται σε αποστάσεις τέτοιες ώστε να υπάρχει επαρκής 

απόσταση μεταξύ τους. Ο φορέας αυτός είναι ο πιο επιβαρυμένος από τους τρεις, και για το 

λόγο ότι αποτελεί μία επιθυμία και δεν είναι στα αρχικά σχέδια του φορέα, θα γίνει 

προσπάθεια με επανατακτικές μεθόδους να φτάσουμε στην αντοχή του φορέα ακόμα και σε 

αυτά τα φορτία χωρίς να γίνει υπερδιαστασιολόγηση ή κάποια σοβαρή μεταβολή του φορέα 

της φάσης ΙΙ. Σε αυτή τη φάση φαίνεται και η τελική διάταξη του φορέα. 
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Εικόνα 2.5.2: Φάση III – Τρίτος όροφος στο φορέα 

 



 

ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

3 ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ - Η 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Φάση I – Αρχικός Φορέας 

Αφού οι φορτίσεις σύμφωνα με τις οποίες θα διαστασιολογηθεί ο φορέας είναι γνωστές και έχουν 

ενταχθεί στο πρόγραμμα μαζί με τους συνδυασμούς τους, αρχικά θα γίνει η διαστασιολόγηση, και στη 

συνέχεια θα εντοπιστούν σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αλλαχθούν ώστε να γίνει πιο 

επανατακτικός. Στη συνέχεια θα παραταχθούν, δύο λύσεις που είναι πιθανές, μία για χάλυβα S275 και 

μία για χάλυβα S355, και θα συγκριθούν μεταξύ τους. 

*τα διάφορα χρώματα, συμβολίζουν το ποσοστό αξιοποίησης της ελαστικής αντοχής της κάθε 

διατομής (Εικόνα 3.1.1) 

 

Εικόνα 3.1.1: Ποσοστό αξιοποίησης διατομών 
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3.1.1 Χάλυβας S275 

Για τον χάλυβα ποιότητας S275 μετά την ανάλυση επιλέχθηκαν οι διατομές HEA 340 και HEA 400 

(Πίνακας 3.1.1) 

 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

Ακτίνα 

Συναρμογής 

r 

Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 

340 
105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

HEA 

400 
125 300 390 11 19 27 159.0 45070 8564 

Πίνακας 3.1.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S275 

 

 

Εικόνα 3.1.2:  Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(προέρχεται από όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων) 
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Εικόνα 3.1.3: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

3.1.2 Χάλυβας S355 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 

320 
97.6 300 310 9.0 15.5 27 124.4 22930 6985 

HEA 

340 
105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Πίνακας 3.1.2: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 
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Εικόνα 3.1.4: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστερος συνδυασμός, ο άνεμος με αύξηση της 

θερμοκρασίας) 

 

 

Εικόνα 3.1.5: Διάγραμμα ροπών λόγω ανέμου με αύξηση της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.1.6: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω ανέμου με αύξηση της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.1.7: Διάγραμμα αξονικών λόγω ανέμου με αύξηση της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.1.8: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω ανέμου με αύξηση της θερμοκρασίας 

 

3.1.3 Συμπεράσματα 

Από τους δύο φορείς, αλλά και από το είδος της κατασκευής είναι κατανοητό πως η κατασκευή είναι 

ευαίσθητη στην αστοχία και όχι τόσο στη λειτουργικότητα. Για το λόγω αυτό προτιμάται ο φορέας με 

ποιότητα χάλυβα S355 στον οποίο το όριο της αστοχίας της κάθε διατομής είναι υψηλότερο και οι 

διατομές δε χρειάζεται να είναι εξίσου μεγάλες με αυτές της ποιότητας S275. Παρατηρείται πως στη 

δεύτερη περίπτωση οι μετατοπίσεις του δυσμενέστερου σημείου είναι μεγαλύτερες. Ο λόγος που 

συμβαίνει αυτό είναι πως οι διατομές λόγω του ότι διαστασιολογούνται σε αστοχία και όχι σε 

λειτουργικότητα, και το όριο της αστοχίας στη δεύτερη περίπτωση είναι μεγαλύτερο από την πρώτη, 

το μέγεθος των διατομών άλλαξε σημαντικά, με αποτέλεσμα για τα ίδια μήκη, οι διατομές με το 

μικρότερο εμβαδόν να παραμορφώνονται περισσότερο. Παρόλα αυτά επειδή η κατασκευή δεν 

χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και οι παραμορφώσεις αυτές υπάρχουν σε κάθε πλαίσιο, οπότε οι 

σωλήνες να μην παραμορφώνονται πάρα πολύ, θεωρείται προσωρινά, πως δεν υπάρχει πρόβλημα, και 

συνεχίζεται η διαστασιολόγηση με τον χάλυβα S355. Τέλος παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση 

εντάσεων στο σημείο όπου συνδέεται το κεκλιμένο πλαίσιο με την πάνω δοκό της κατασκευής, πράγμα 

που σε επόμενη διαστασιολόγηση θα γίνει προσπάθεια να αλλάξει. 

 

3.2 Πρώτη μορφοποίηση του φορέα 

3.2.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Όπως έγινε κατανοητό από τον προηγούμενο φορέα, είναι σημαντική η αλλαγή του σημείου όπου 

συνδέεται η κεκλιμένη δοκός με την οριζόντια, έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κατανομή των 

εντάσεων, αλλά και καλύτερη λειτουργεία ολόκληρης της κατασκευής. Για το λόγο αυτό, η κεκλιμένη 
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δοκός προεκτείνεται έως την άρθρωση, ο υπόλοιπος φορέας παραμένει ο ίδιος και ξαναγίνεται η 

διαστασιολόγηση. 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 

300 
88.3 300 290 8.5 14.0 27 112.5 18260 6310 

HEA 

320 
97.6 300 310 9.0 15.5 27 124.4 22930 6985 

HEA 

340 
105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Πίνακας 3.2.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 

 

 

Εικόνα 3.2.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστερος συνδυασμός, η αύξηση της θερμοκρασίας) 
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Εικόνα 3.2.2: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.2.3: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.2.4: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.2.5: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

3.2.2 Συμπεράσματα 

Παρατηρείται καλύτερη κατανομή των αξονικών δυνάμεων, ενώ οι ροπές και οι τέμνουσες παραμένουν 

παρόμοιες. Παρατηρείται επίσης πως παρόλο που οι διατομές σε αυτήν την περίπτωση είναι μικρότερες 
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από πριν, οι παραμορφώσεις δεν είναι δυσμενέστερες, αλλά καλύτερες από την προηγούμενη 

περίπτωση. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι πως προηγουμένως οι παραμορφώσεις του σημείου 

αυτού, προέκυπταν τόσο από την καμπύλη στην οριζόντια δοκό, όσο και από τον εφελκυσμό της 

κεκλιμένης δοκού. Μετά την πρώτη μορφοποίηση που έγινε, οι παραμορφώσεις προέρχονται μόνο από 

τον εφελκυσμό της κεκλιμένης δοκού, έτσι ακόμα και αν αυτή είναι μεγαλύτερή από πριν, το τελικό 

αποτέλεσμα παραμένει μικρότερο. Παρόλο που η μορφοποίηση αυτή βοήθησε αρκετά το φορέα 

συγκριτικά με τον προηγούμενο, παρατηρείται πως λόγο της μορφής του, ακόμα το ορθογωνικό 

πλαίσιο(πάνω αριστερά), εντείνεται πολύ, εξαιτίας της έλλειψης κάποιας στήριξης στο σημείο των 

δυσμενέστερων παραμορφώσεων, το οποίο στηρίζεται ουσιαστικά μονάχα στην δεξιά άρθρωση, 

εντείνωντας έτσι πολύ το πλαίσιο αυτό. Για να διορθωθεί το πρόβλημα αυτό, θα γίνει και δεύτερη 

τροποποίηση στη μορφή του φορέα, επεκτείνοντας την κεκλιμένη δοκό έως την άλλη άρθρωση, έτσι 

ώστε να γίνει καλύτερη κατανομή των εντάσεων του φορέα. 

3.3 Δεύτερη μορφοποίηση του φορέα 

3.3.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Σε αυτήν την φάση της μορφοποίησης του φορέα επεκτείνεται η κεκλιμένη δοκός εώς να φτάσει και 

να συνδεθεί στην κατώτερη άρθρωση. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται προσπάθεια καλύτερης κατανομής 

των εντάσεων του φορέα και μείωση των παραμορφώσεων του δυσμενέστερου σημείου, καθώς 

επίσης και η μείωση των διατομών που χρησιμοποιούνται, μέσω της καλύτερης λειτουργίας του 

φορέα. 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 

320 
97.6 300 310 9.0 15.5 27 124.4 22930 6985 

Πίνακας 3.3.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 
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Εικόνα 3.3.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστερος συνδυασμός, η αύξηση της θερμοκρασίας) 

 

 

Εικόνα 3.3.2: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.3.3: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.3.4: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.3.5: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

3.3.2 Συμπεράσματα 

Παρατηρείται πως όσον αφορά τις μετατοπίσεις και τις παραμορφώσεις, δεν υπάρχει σημαντική 

διαφορά σε σύγκριση με την προηγούμενη μορφή του φορέα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως μετά 

την διαστασιολόγηση κάποιες διατομές άλλαξαν με αντίστοιχες μικρότερες, και επιτρέπουν έτσι στο 

φορέα να παραμορφωθεί περισσότερο. Παρόλα αυτά παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στη λειτουργία 

του φορέα και μέγεθος των διατομών που χρειάζεται για την κατασκευή. Τέλος παρατηρείται πως δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα διαγράμματα εντάσεων του φορέα συγκριτικά με τις 

προηγούμενες μορφές του φορέα, πέρα από το διάγραμμα των αξονικών δυνάμεων. Αφού λοιπόν ο 

φορέας έχει βελτιωθεί στατικά και παραμένει οικονομικός, θα προχωρήσει η ανάλυση στο τρισδιάστατο 

πλαίσιο, έτσι ώστε να εισαχθούν και οι υπόλοιποι συνδιασμοί. 

3.4 Ο τρισδιάστατος φορέας 

3.4.1 Ο τρισδιάστατος φορέας, η επιλογή των χιαστί συνδέσμων και τα διαγράμματα M, 

Q, N 

Η κατασκευή του τρισδιάστατου φορέα θα γίνει παραθέτοντας παράλληλα πλαίσια της τελευταίας 

μορφής του φορέα, τα οποία συνδέονται με κεφαλοδοκούς πακτωμένες στα πλαίσια αυτά και όχι 

αρθρωμένες. Ενδιάμεσα επίσης τοποθετούνται συνολικά τέσσερις χιαστί σύνδεσμοι(τοποθετούνται 

χιαστί ανά 30 μέτρα). Τα πλαίσια κατά την άλλη διεύθυνση θεωρούνται πακτωμένα. Τέλος για την 

διαστασιολόγηση των χιαστί συνδέσμων, θα δοκιμαστούν τρεις διαφορετικές διατομές τύπου διπλό L, 

διπλό U και κοίλη τετραγωνική διατομή(Κ.Τ.Δ.). Το εμβαδόν των χιαστί συνδέσμων, εισάγεται στο 

πρόγραμμα με συντελεστή 0.5, έτσι ώστε στον σεισμό να λειτουργεί συνολικά ένα χιαστί, όπως 

συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αρχικά δοκιμάζεται η διατομή του διπλού L. 

 



42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΑΡΗ   Ε.Μ.Π. - 2017 

 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 

240 
60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 

HEA 

340 
105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

HEA 

360 
112 300 350 10.0 17.5 27 142.8 33090 7887 

HEB 

360 
142 300 360 12.5 22.5 27 180.6 43190.0 10140 

L 

200x20 
59.9 200 200 20 20 18 76.35 2851 2851 

U 200 25.3 75 200 8.5 11.5 6 32.2 1910 148 

Quad 

120x6.3 
22.2 120 120 6.3 6.3 - 28.2 603 603 

Πίνακας 3.4.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 

 

Εικόνα 3.4.1: Ο τρισδιάστατος φορέας 
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Εικόνα 3.4.2: Χιαστί σύνδεσμος διατομής 2 L 200x20 

 

Η διατομή αυτή αν και μοιάζει αρκετά λειτουργική, κατά τον ασθενή άξονα παρουσιάζει σημαντικό 

πρόβλημα καθώς κατά τον άξονα αυτόν το εμβαδόν που χρησιμοποιείται είναι πολύ μικρό. Για τον 

λόγο αυτό, η διατομή επηρεάζεται αρκετά από την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία τείνει να 

διαστείλει τον χιαστί σύνδεσμο, και επειδή κατά τον ασθενή άξονα διατίθεται ελάχιστο εμβαδόν, η 

διατομή παρουσιάζει μεγάλο λυγισμό και για να επαρκεί χρειάζεται αρκετά μεγάλη διατομή. Έτσι 

δοκιμάζεται η διατομή διπλού U ώστε να ενισχυθεί ο ασθενής άξονας. 
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Εικόνα 3.4.3: Χιαστί σύνδεσμος διατομής 2 U 200 

 

Η διατομή αυτή, λειτουργεί καλύτερα από την προηγούμενη, για τον λόγο αυτό χρειάζεται και 

λιγότερο εμβαδόν για να επαρκεί. Παρόλα αυτά, θα δοκιμαστεί και η κοίλη τετραγωνική(Κ.Τ.Δ.) για 

δύο λόγους. Ο πρώτος είναι πως λόγω του τύπου της διατομής, έχει καλύτερη συμπεριφορά στον 

λυγισμό εκτός επιπέδου, ενώ ο δεύτερος είναι πως λόγω του τύπου της διατομής προσφέρει 

δυσκαμψία σε όλες τις διευθύνσεις, ακόμα και στην διεύθυνση του ασθενή άξονα, το οποίο θεωρείται 

πιο επανατακτική από τις δύο άλλες επιλογές.  
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Εικόνα 3.4.4: Χιαστί σύνδεσμος κοίλης τετραγωνικής διατομής 120x6.3 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτός ο τύπος διατομής χρειάζεται λιγότερο εμβαδόν από τις άλλες δύο 

διατομές και όπως ειπώθηκε και προηγουμένως προσφέρει δυσκαμψία σε όλες τις διευθύνσεις, και έτσι 

επιλέγεται αυτή από τις τρεις, ως πιο επανατακτική από τις άλλες επιλογές. 
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Εικόνα 3.4.5: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.4.6: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.4.7: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.4.8: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.4.9: Διάγραμμα ροπών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 

 

 

Εικόνα 3.4.10: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 
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Εικόνα 3.4.11: Διάγραμμα αξονικών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 

 

3.4.2 Συμπεράσματα 

Πολλές δοκοί του φορέα επηρεάζονται αρκετά από το σεισμό κατά Y, και οι υπόλοιπες από την αύξηση 

της θερμοκρασίας, για αυτόν τον λόγω παρατέθηκαν και τα διαγράμματα αυτών των δύο φορτίσεων. 

Καθώς στο σημείο αυτό δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή για να βελτιωθεί η συμπεριφορά του φορέα 

στη φόρτιση της θερμοκρασίας, θα γίνει προσπάθεια με την προσθήκη περισσότερων χιαστί 

συνδέσμων, να βελτιωθεί η συμπεριφορά απέναντι στον σεισμό κατά Y. 

3.5 Μορφοποίηση του φορέα με την προσθήκη χιαστί συνδέσμων 

3.5.1 Προσθήκη επιπλέον χιαστί συνδέσμων στον δεύτερο όροφο της κατασκευής 

Καθώς είναι επιθυμητή η ενίσχυση του φορέα στην διεύθυνση Y, τοποθετείται χιαστί σύνδεσμος στην 

οροφή της κατασκευής. Έτσι ενισχύεται η κατασκευή και στη διεύθυνση Y και στη διεύθυνση X και 

γίνεται πιο δύσκαμπτη, ώστε να προβλεφθούν και πιθανόν ανάγκες του φορέα στη διεύθυνση X. 

 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 

240 
60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 
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HEA 

340 
105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

HEA 

360 
112 300 350 10.0 17.5 27 142.8 33090 7887 

HEB 

360 
142 300 360 12.5 22.5 27 180.6 43190.0 10140 

Quad 

120x8 
27.6 120 120 8 8 - 35.2 726 726 

Quad 

150x8 
35.1 150 150 8 8 - 44.8 1491 1491 

Πίνακας 3.5.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5.1: Η μορφοποίηση του φορέα στο χώρο 
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Εικόνα 3.5.2: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και ο 

σεισμός κατά Y) 

 

3.5.2 Συμπεράσματα 

Παρατηρείται πως η κεκλιμένη δοκός και η αριστερή άνω δοκός, αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό λόγω 

αύξησης της θερμοκρασίας εξαιτίας του μεγάλου μήκους λυγισμού που έχουν και την ευαισθησία σε 

λυγισμό στον ασθενή άξονα. Για το λόγω αυτό, γίνεται μία μορφοποίηση ακόμα, με σκοπό τη μείωση 

του μήκους λυγισμού των δύο αυτών δοκών. 
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3.6 Τρίτη μορφοποίηση του φορέα 

3.6.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Στη φάση αυτή της μορφοποίησης του φορέα, προστίθενται 3 δοκοί, έτσι ώστε να μειωθούν τα μήκη 

λυγισμού τόσο στην άνω αριστερή δοκό, όσο και στην κεκλιμένη κατά το μισό. Η δοκός που 

προστίθεται στο ύψος του πρώτου ορόφου και ενώνει το υποστύλωμα με το δεύτερο όροφο δε γίνεται 

να ενωθεί στον κόμβο του πρώτου ορόφου, καθώς εκεί υπάρχει σωλήνας, ο οποίος δεν είναι 

επιθυμητό να μετακινηθεί, και έτσι χρειάζεται κάποιο χώρο καθ’ ύψος ώστε ο σωλήνας αυτός να έχει 

επαρκεί χώρο για να τοποθετηθεί και να εγκατασταθεί. 

 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 

240 
60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 

HEA 

320 
97.6 300 310 9 15.5 27 124 22930 6990 

HEA 

340 
105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Quad 

120x8 
27.6 120 120 8 8 - 35.2 726 726 

Quad 

150x8 
35.1 150 150 8 8 - 44.8 1491 1491 

Πίνακας 3.6.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 
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Εικόνα 3.6.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και ο 

σεισμός κατά Y) 

 

 

Εικόνα 3.6.2: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και ο 

σεισμός κατά Y) στον τρισδιάστατο φορέα 
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Εικόνα 3.6.3: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.6.4: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.6.5: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.6.6: Διάγραμμα ροπών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 
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Εικόνα 3.6.7: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 

 

 

Εικόνα 3.6.8: Διάγραμμα αξονικών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 
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Εικόνα 3.6.9: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.6.10: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω σεισμού κατά Y 

 

3.6.2 Συμπεράσματα 

Αν και η λειτουργία του φορέα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες μορφές του, υπάρχουν ακόμα 

κάποια προβλήματα στο φορέα, τα οποία χρειάζονται επίλυση. Το πρώτο είναι πως λόγω των 
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πρόσθετων δοκών υπάρχει απότομη ένταση των δοκών σε κάποια σημεία(στα σημεία σύνδεσης των 

πρόσθετων δοκών). Το δεύτερο είναι πως η κεκλιμένη δοκός συνεχίζει να αξιοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό λόγω της θερμοκρασίας, που υποδεικνύει πως η λύση που δόθηκε, βοήθησε, αλλά δεν έλυσε το 

πρόβλημα. Τέλος παρατηρείται πως υπάρχει σημαντική βελτίωση στις παραμορφώσεις του φορέα, και 

τις μετατοπίσεις του δυσμενέστερου κόμβου, και στην αύξηση της θερμοκρασίας και στον σεισμό κατά 

Y. 

3.7 Αλλαγή διατομών για την επίλυση των θερμοκρασιακών προβλημάτων 

3.7.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Ο φορέας ακόμα και μετά τις αλλαγές που έγιναν παραμένει σε κάποια σημεία να επηρεάζεται 

σημαντικά από τη φόρτιση της θερμοκρασίας(κεκλιμένη δοκός). Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πως  

η διατομή στην κεκλιμένη δοκό, επηρεάζεται πολύ από τον λυγισμό στον ασθενή άξονα, ένα πρόβλημα 

που οφείλεται στις διατομές τύπου Ι(αλλάζουν κατηγορία στον ασθενή άξονα). Για να επιλυθεί το 

πρόβλημα αυτό αλλάζει η διατομή της κεκλιμένης δοκού και από τύπου Ι, γίνεται διατομή κοίλη 

τετραγωνική(Κ.Τ.Δ.). 

 

Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 240 60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 

HEA 320 97.6 300 310 9 15.5 27 124 22930 6990 

HEA 340 105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Quad 

120x8 
27.6 120 120 8 8 - 35.2 726 726 

Quad 

150x8 
35.1 150 150 8 8 - 44.8 1491 1491 

Quad 

260x12.5 
95.8 260 260 12.5 12.5 - 122 12365 12365 

Πίνακας 3.7.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 



ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ - Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 59 

 ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Εικόνα 3.7.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και ο 

σεισμός κατά Y) 

 

 

Εικόνα 3.7.2: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 



60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΑΡΗ   Ε.Μ.Π. - 2017 

 

Εικόνα 3.7.3: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.7.4: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.7.5: Διάγραμμα ροπών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 

 

 

Εικόνα 3.7.6: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 
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Εικόνα 3.7.7: Διάγραμμα αξονικών λόγω σεισμού κατά τη διεύθυνση Y 

 

 

Εικόνα 3.7.8: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.7.9: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω σεισμού κατά Y 

 

3.7.2 Συμπεράσματα 

Ο φορέας παρουσιάζει σημαντική βελτίωση συγκριτικά με τις προηγούμενες μορφές του, ιδίως στην 

φόρτιση της αύξησης της θερμοκρασίας. Παρόλα αυτά η φόρτιση του σεισμού κατά Y, εξακολουθεί να 

εντείνει σημαντικά τον φορέα και να αξιοποιεί κάποιες διατομές σε μεγάλο βαθμό. Για το λόγο αυτό θα 

προστεθεί ένας ακόμα χιαστί σύνδεσμος στη μέση της κεκλιμένης δοκού, τόσο για να υπάρχει 

μεγαλύτερη δυσκαμψία στο σεισμό στη διεύθυνση Y, αλλά και για να μειώσει το μήκος λυγισμού, στην 

ασθενή διεύθυνση, της κεκλιμένης δοκού περισσότερο. 

3.8 Προσθήκη χιαστί συνδέσμου στη μέση του φορέα 

3.8.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Ο φορέας εξακολουθεί να εντείνεται σημαντικά λόγω της φόρτισης του σεισμού κατά Y και για το 

λόγω αυτό τοποθετείται ένας ακόμα χιαστί σύνδεσμος, ο οποίος ενεργεί στη διεύθυνση αυτή, και ο 

οποίος μειώνει και το μήκος λυγισμού του ασθενή άξονα της κεκλιμένης δοκού στη μέση. 
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HEA 240 60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 

HEA 320 97.6 300 310 9 15.5 27 124 22930 6990 

HEA 340 105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Quad 

120x8 
27.6 120 120 8 8 - 35.2 726 726 

Quad 

150x8 
35.1 150 150 8 8 - 44.8 1491 1491 

Quad 

260x12.5 
95.8 260 260 12.5 12.5 - 122 12365 12365 

Πίνακας 3.8.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 

 

Εικόνα 3.8.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και ο 

σεισμός κατά Y) στον τρισδιάστατο φορέα 
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Εικόνα 3.8.2: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.8.3: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.8.4: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.8.5: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.8.6: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω σεισμού κατά Y 

 

 

Εικόνα 3.8.7: Αντιδράσεις στηρίξεων λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

3.8.2 Συμπεράσματα 

Η προσθήκη του χιαστί συνδέσμου συνέβαλε αρκετά στην βελτίωση της συμπεριφοράς του φορέα στο 

σεισμό κατά Y, πράγμα που είναι εμφανές και από την βελτίωση των μετατοπίσεων του 
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δυσμενέστερου κόμβου. Παρατηρείται όμως πως ο φορέας εμφανίζει εφελκυστική αντίδραση στην 

άνω άρθρωση, που οφείλεται στην μεγάλη δράση της αύξησης της θερμοκρασίας πάνω στον φορέα, 

όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας. Η εφελκυστική 

αντίδραση, είναι αρκετά χαμηλή σε τιμή και έτσι βγαίνει το συμπέρασμα πως στην περίπτωση αυτή 

δεν εμφανίζεται πρόβλημα, καθώς το βάρος των γαιών πάνω από τη θεμελίωση θα υπερισχύει της 

αντίδρασης και έτσι το πέδιλο δεν θα ανασηκώνεται. 

3.9 Φάση II – Επιπλέον φόρτιση του φορέα 

3.9.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Στα αρχικά σχέδια του φορέα υπήρχε η επιθυμία για προσθήκη επιπλέον σωλήνων στην κατασκευή. Η 

προσθήκη αυτή, αν και ήταν επιθυμία, ήταν κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στο σχεδιασμό του 

φορέα, ο οποίος περιοριζόταν στον φορέα της φάσης Ι(Φάση I – Αρχικός Φορέας) και καθώς στόχος 

της εργασίας αυτής είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας, ο οποίος να μπορεί να προσαρμοστεί σε τυχών 

αλλαγές, θα γίνει ο έλεγχος αν ο φορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές και αν χρειάζεται 

να γίνουν αλλαγές ώστε να τον οδηγήσουν σε μία μορφή, που να ικανοποιεί τις αλλαγές αυτές. 

Παρακάτω παρατίθεται η φόρτιση μετά την προσθήκη των επιπλέον σωλήνων(Εικόνα 3.9.1) καθώς και 

τα διαγράμματα M, Q, N και οι παραμορφώσεις. Οι στηρίξεις από αρθρώσεις, άλλαξαν σε πακτώσεις, 

καθώς υπήρχε αναπόφευκτη αστοχία με τις αρθρώσεις και χρειαζόταν σημαντική αύξηση στο εμβαδόν 

των διατομών για να αντιμετωπιστεί η αστοχία αυτή, πράγμα που φεύγει από τον επανατακτικό 

σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίον είναι επιθυμητό ο φορέας να μπορεί να προσαρμοστεί, και όχι να 

αλλαχθεί ή να υπερδιαστασιολογηθεί εξαρχής. Με την αλλαγή αυτή, ένα μεγάλο μέρος των ροπών 

αναλαμβάνεται από τη στήριξη, βοηθώντας έτσι τον φορέα, ο οποίος πλέον εντείνεται από μικρότερες 

ροπές και η αλλαγή αυτή αποτελεί λύση που δεν επιβαρύνει οικονομικά το σχεδιασμό της κατασκευής 

σε αντίθεση με την αύξηση των διατομών. 
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Εικόνα 3.9.1: Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους σωλήνων – Φάση II – Επιπλέον φόρτιση του φορέα 
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 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 240 60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 

HEA 340 105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

HEB 340 134 300 340 12 21.5 27 171 36660 9690 

Quad 

160x8 
37.6 160 160 8 8 - 48 1831 1831 

Quad 

260x12.5 
95.8 260 260 12.5 12.5 - 122 12365 12365 

Πίνακας 3.9.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 

 

Εικόνα 3.9.2: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και ο 

σεισμός κατά Y) 
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Εικόνα 3.9.3: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και ο 

σεισμός κατά Y) στον τρισδιάστατο φορέα 
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Εικόνα 3.9.4: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.9.5: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.9.6: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.9.7: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.9.8: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω σεισμού κατά Y 

 

 

Εικόνα 3.9.9: Αντιδράσεις στηρίξεων λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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3.9.2 Συμπεράσματα 

Αν και η αλλαγή των αρθρώσεων αποτελεί μία λύση που επιτρέπει στον φορέα να δεχτεί τα επιπλέον 

φορτία χωρίς οικονομική επιβάρυνση, παρατηρείται πως η εφελκυστική αντίδραση της άνω πάκτωσης, 

που προκαλείται λόγω της αύξησης του φορτίου, πλέον είναι επαρκώς μεγάλη, ώστε να ξεπερνά το 

βάρος των γαιών και να ανασηκώνει το πέδιλο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάλυσης παρατηρείται πως η 

αύξηση της θερμοκρασίας παρόλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, εξακολουθεί να εντείνει σημαντικά το 

φορέα και να προκαλεί προβλήματα, ώσπου έφτασε να δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα, όπως 

αυτό της ανασήκωσης του πεδίλου. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό υπάρχουν δύο λύσεις. Η 

πρώτη είναι να τοποθετηθούν πάσσαλοι, οι οποίοι θα σταματούν την ανασήκωση αυτή και θα 

επιτρέπουν στο πέδιλο να λειτουργεί κανονικά, όμως είναι μία λύση που επιβαρύνει οικονομικά την 

κατασκευή, και η οποία χρειάζεται μόνο στην περίπτωση τοποθέτησης των επιπλέον αυτών φορτίων, 

που σημαίνει πως αν αυτό δεν συμβεί, θα αποτελεί μία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση χωρίς αξία. 

Για το λόγο αυτό η λύση αυτή απορρίπτεται και προτείνεται η δεύτερη λύση, η οποία είναι η αλλαγή 

της άνω πάκτωσης μόνο σε κύλιση, έτσι ώστε να επιτρέπει στον φορέα κάποια μετατόπιση στο σημείο 

αυτό και να μην τον εντείνει σε τόσο μεγάλο βαθμό η θερμοκρασία. 

3.10 Αλλαγή του τρόπου στήριξης του φορέα 

3.10.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Η αλλαγή της άνω πάκτωσης σε κύλιση, είναι ένα μέτρο αντιμετώπισης της μεγάλης έντασης που 

προσδίδει η αύξηση της θερμοκρασίας στο φορέα και της ανασήκωσης του πεδίλου, και αποτελεί την 

οικονομικότερη λύση. Ο λόγος που επιλέγεται να αντικατασταθεί μόνο η άνω στήριξη με κύλιση και όχι 

και η κάτω σε άρθρωση ξανά(αφού ο φορέας δεν θα εντείνεται τόσο πολύ πια από τη θερμοκρασία, 

και η άρθρωση στην κάτω στήριξη θα επαρκούσε) είναι πως το στοιχείο της υπερστατικότητας του 

φορέα, είναι ένα στοιχείο που δεν είναι επιθυμητό να απενταχθεί, καθώς αποτελεί στοιχείο 

επανατακτικότητας. Η υπερστατικότητα επιτρέπει στις στηρίξεις του φορέα να μεταβληθούν ή να 

καταστραφούν μερικώς, χωρίς να τον οδηγούν στην αστοχία και για τον λόγο αυτό, κάνουν τον φορέα 

επανατακτικό. Οι τελικές στηρίξεις του φορέα λοιπόν είναι, κάτω πάκτωση και άνω κύλιση, ενώ στην 

άλλη διεύθυνση η κάτω παραμένει άρθρωση, ενώ η άνω θεωρείται άρθρωση(Εικόνα 3.10.1). Η αλλαγή 

της άρθρωσης σε κύλιση, είναι μία πολύ ευμενής αλλαγή, και έτσι οι τρεις επιπλέον δοκοί αφαιρούνται, 

διότι δε χρειάζονται. 
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 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 240 60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 

HEA 340 105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

HEB 360 142 300 360 12,5 22.5 27 181 43190 10140 

Quad 

140x8 
32.6 140 140 8 8 - 44.8 1195 1195 
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Quad 

260x12.5 
95.8 260 260 12.5 12.5 - 122 12365 12365 

Πίνακας 3.10.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 

 

Εικόνα 3.10.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και 

ο σεισμός κατά Y) 
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Εικόνα 3.10.2: Διάγραμμα ροπών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.10.3: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.10.4: Διάγραμμα αξονικών λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.10.5: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 

 

Εικόνα 3.10.6: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω σεισμού κατά Y 
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Εικόνα 3.10.7: Αντιδράσεις στηρίξεων λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

3.10.2 Συμπεράσματα 

Υπάρχει εμφανής βελτίωση του φορέα και της λειτουργίας του μετά την αλλαγή της πάκτωσης σε 

κύλιση, καθώς επίσης το πρόβλημα της ανασήκωσης του πεδίλου, έχει πλέον λυθεί ακόμα και με τα 

επιπλέον φορτία. Παρόλα αυτά μετά την μορφοποίηση αυτή, το υποστύλωμα αναλαμβάνει ένα μεγάλο 

κομμάτι των εντάσεων, ιδιαίτερα της θερμοκρασίας, και ως διατομή τύπου I, εμφανίζει πρόβλημα στον 

λυγισμό κατά τον ασθενή άξονα, και χρειάζεται διατομή HEB 360 για να μην αστοχεί. Το γεγονός ότι 

το υποστύλωμα από HEA 340, έπρεπε να γίνει HEB 360 αποτελεί μία αρκετά μη οικονομική λύση και 

έτσι προτείνεται η αλλαγή του τύπου της διατομής σε κοίλη τετραγωνική, ώστε να λειτουργεί επαρκώς 

και στους δύο άξονες. 

3.11 Αλλαγή της διατομής του υποστυλώματος 

3.11.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N  

Το υποστύλωμα λόγω της θερμοκρασίας κυρίως, αλλά και των άλλων φορτίσεων πλήττεται ιδιαίτερα 

από τον λυγισμό εκτός επιπέδου, λόγω του τύπου διατομής του, με αποτέλεσμα να απαιτεί διατομή 

αρκετά μεγάλου εμβαδού. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, η διατομή του υποστυλώματος αλλάζει από 

τύπου I σε κοίλη τετραγωνική διατομή(Κ.Τ.Δ.), που έχει καλύτερη συμπεριφορά και εντός και εκτός 

επιπέδου. 
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Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 240 60.3 240 230 7.5 12 21 76.8 7760 2770 

HEA 340 105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Quad 

140x8 
32.6 140 140 8 8 - 44.8 1195 1195 

Quad 

260x12.5 
95.8 260 260 12.5 12.5 - 122 12365 12365 

Quad 

350x12.5 
131 350 350 12.5 12.5 - 167 31541 31541 

Πίνακας 3.11.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 

 

 

Εικόνα 3.11.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και 

ο σεισμός κατά Y) στον τρισδιάστατο φορέα 
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Εικόνα 3.11.2: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η αύξηση της θερμοκρασίας και 

ο σεισμός κατά Y) 

 

 

Εικόνα 3.11.3: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω αύξησης της θερμοκρασίας 

 



ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ - Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 81 

 ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

3.11.2 Συμπεράσματα 

Ο φορέας σε αυτό το σημείο, έχει βελτιωθεί σε βαθμό, που αρκετά οικονομικά να λειτουργεί πολύ 

καλύτερα συγκριτικά με τη φάση Ι(Φάση I – Αρχικός Φορέας), αλλά παρόλα αυτά να είναι σε θέση να 

αναλάβει και τα επιπλέον φορτία που ίσως χρειαστεί. Έτσι με αυτή τη μορφή του φορέα τελειώνει και 

η φάση ΙΙ(Φάση II – Επιπλέον φόρτιση του φορέα) και στη συνέχεια θα γίνει η ανάλυση για τη φάση 

ΙΙ(Φάση III – Τρίτος όροφος στο φορέα). Η κεφαλοδοκός από HEA 240 αλλάζει σε HEA 280, για να 

μην αξιοποιείται σε τόσο μεγάλο βαθμό.  

3.12 Φάση III – Τρίτος όροφος στο φορέα 

3.12.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N 

Στην τρίτη φάση του φορέα, προστίθεται ένας ακόμα όροφος, ο οποίος φορτίζεται με σωλήνες 

διαμέτρου 18inch ανά διαστήματα τέτοια ώστε να έχουν επαρκή απόσταση μεταξύ τους. Σε αυτή τη 

φάση, θα αντικατασταθεί η κάτω πάκτωση με την αντίστοιχη θεμελίωση(μία πεδιλοδοκός κατά μήκος 

όλου του φορέα) που θα τοποθετηθεί εκεί και ελατήρια που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του 

εδάφους(περισσότερη ανάλυση για την θεμελίωση και τα ελατήρια θα γίνει σε επόμενο κεφάλαιο) ένα 

στροφικό, ένα κατά Z και ένα κατά X. Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα προσεγγίζουν περισσότερο 

τα πραγματικά. Το θεμέλιο ενώνεται στο κέντρο βάρους του, με το κατώτατο σημείο της κατασκευής, 

μέσω συνδέσμου ελατηρίου(Link) άπειρης δυσκαμψίας. 

 

 

Εικόνα 3.12.1: Φορτίο λόγω ίδιου Βάρους σωλήνων – Φάση III – Τρίτος όροφος στο φορέα 
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Διατομή 

Βάρος 

Διατομής 

W 

Πλάτος 

b 

Ύψος 

h 

Πάχος 

Κορμού 

s 

Πάχος 

Πέλματος 

t 

r 
Εμβαδόν 

A 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ισχυρός 

άξονας) 

Iy 

Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 280 76.4 280 270 8 13 24 97.3 13670 4760 

HEA 340 105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Quad 

140x8 
32.6 140 140 8 8 - 44.8 1195 1195 

Quad 

260x12.5 
95.8 260 260 12.5 12.5 - 122 12365 12365 

Quad 

350x12.5 
131 350 350 12.5 12.5 - 167 31541 31541 

Πίνακας 3.12.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 
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Εικόνα 3.12.2: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η μείωση της θερμοκρασίας και 

ο σεισμός κατά Y) στον τρισδιάστατο φορέα 

 

 

 

Εικόνα 3.12.3: Διάγραμμα ροπών λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.12.4: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.12.5: Διάγραμμα αξονικών λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.12.6: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 

 

3.12.2 Συμπεράσματα 

Ο φορέας όπως είναι εμφανές και από το διάγραμμα της αξιοποίησης(Εικόνα 3.12.2) αστοχεί μετά την 

προσθήκη του τρίτου ορόφου. Καθώς η υπερδιαστασιολόγηση ή η αλλαγή των διατομών δεν αποτελεί 

λύση, αναζητάται μία επανατακτική λύση, έτσι ώστε ο αρχικός φορέας να παραμείνει ο ίδιος, αλλά να 

μπορεί να ανταπεξέλθει και στην τρίτη φάση. Προστίθενται 2 δοκοί έτσι ώστε να ενιχυθεί η δοκός που 

αστοχεί, και να γίνει καλύτερη κατανομή των φορτίων στον φορέα. Όπως και προηγουμένως οι δοκοί 

αυτοί τοποθετούνται ψηλότερα από τους κόμβους, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για τοποθέτηση και 

εγκατάσταση σωλήνων. 

3.13 Τελευταία μορφοποίηση του φορέα 

3.13.1 Ο φορέας και τα διαγράμματα M, Q, N  

Για την αποφυγή της αστοχίας στην άνω αριστερή δοκό, αλλά και την αποφυγή της 

υπερδιαστασιολόγησης, επιλέγεται μία επανατακτική λύση, η οποία δεν επηρεάζει το φορέα στις 

προηγούμενες μορφές του, αλλά μόνο στην περίπτωση της τρίτης φάσης. Επιλέγεται η αγορά δύο 
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επιπλέον δοκών, μόνο στην περίπτωση όμως αγοράς και των υπόλοιπων δοκών για την κατασκευή του 

τρίτου ορόφου. Έτσι αποτελεί ένα έξοδο που δεν επιβαρύνει την αρχική κατασκευή, και ίσως να είναι 

λίγο ακριβότερο από την υπερδιαστασιολόγηση, αλλά επειδή δεν είναι σίγουρη η κατασκευή του 

ορόφου αυτού, η υπερδιαστασιολόγηση, αποτελεί μη επιθυμητή λύση. 
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Κορμού 
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άξονας) 
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Ροπή 

Αδράνειας 

(ασθενής 

άξονας) 

Iz 

 kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4 

HEA 280 76.4 280 270 8 13 24 97.3 13670 4760 

HEA 340 105 300 330 9.5 16.5 27 133.5 27690 7436 

Quad 

140x8 
32.6 140 140 8 8 - 44.8 1195 1195 

Quad 

260x12.5 
95.8 260 260 12.5 12.5 - 122 12365 12365 

Quad 

350x12.5 
131 350 350 12.5 12.5 - 167 31541 31541 

Πίνακας 3.13.1: Πίνακας διατομών για χάλυβα S355 
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Εικόνα 3.13.1: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών(δυσμενέστεροι συνδιασμοί, η μείωση της θερμοκρασίας και 

ο σεισμός κατά Y) 
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Εικόνα 3.13.2: Διάγραμμα ροπών λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.13.3: Διάγραμμα τεμνουσών λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.13.4: Διάγραμμα αξονικών λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 
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Εικόνα 3.13.5: Μετατόπιση του δυσμενέστερου κόμβου λόγω μείωσης της θερμοκρασίας 

 

3.13.2 Συμπεράσματα 

Η λύση αυτή αποδείχτηκε να είναι πολύ αποτελεσματική, καθώς ο φορέας αποφεύγει την αστοχία, 

ακόμα και με τον επιπλέον όροφο, και η οικονομική επιβάρυνση είναι μικρή, αν τελικά ο όροφος αυτός 

δεν είναι επιθυμητός. Παρατηρείται επίσης βελτίωση των παραμορφώσεων του φορέα μετά από την 

αλλαγή αυτή, αφού οι παραμορφώσεις στην διεύθυνση του άφονα Z, μειώνονται σημαντικά. Αφού 

ολοκληρώθηκε και αυτή η φάση του φορέα, η διαστασιολόγηση έχει τελειώσει και η μορφή αυτή του 

φορέα με αυτές τις διατομές, προτείνεται ως η βέλτιστη λύση για την κατασκευή του φορέα και η πιο 

επανατακτική. Τέλος δοκιμάστηκε ο φορέας και σε σεισμό μεγαλύτερο του αναμενόμενου, διπλάσιο, 

και τριπλάσιο του αναμενόμενου, και παρατηρήθηκε πως η κατασκευή δεν παρουσιάζει κάποια βλάβη, 

έτσι θεωρείται πως από την πλευρά της φόρτισης του σεισμού, ο σχεδιασμός αυτός έναντι σεισμού 

είναι πολύ καλός. 
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4 ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ - Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η δεύτερη φάση της επανατακτικότητας αφορά σενάρια αστοχίας. Τα σενάρια αυτά, όπως έγινε 

κατανοητό και από τον όρο της επανατακτικότητας, είναι κατασκεύασμα της φαντασίας του 

μηχανικού, σε συνδυασμό με πιθανά σενάρια τυχηματικής αστοχίας τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψιν 

κατά τη διαστασιολόγηση. Σε αυτήν την εργασία θα μελετηθούν δύο κύρια σενάρια τυχηματικής 

αστοχίας, το πρώτο θα είναι Σενάριο Καθίζησης και το δεύτερο θα είναι Σενάριο Θραύσης. Οι λύσεις 

που θα δοθούν για τα σενάρια αυτά, θα πρέπει να είναι οικονομικές και επανατακτικές, δηλαδή δε θα 

βασίζονται στην υπερδιαστασιολόγηση για την επίλυσή τους, αλλά στην προσαρμογή του φορέα με 

τρόπους τέτοιους ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αστοχίες αυτές. Τα σενάρια εξετάζονται στον 

φορέα με τους τρεις ορόφους, γιατί όχι μόνο είναι ο πιο δυσμενής από όλες τις φάσεις, αλλά και γιατί 

ένα κομμάτι του φορέα(όπως είναι η θεμελίωση που θα εξεταστεί παρακάτω) αναγκαστικά έχει 

διαστασιολογηθεί για τον φορέα με τους τρεις ορόφους. 

4.1 Σενάριο Τοπικής Καθίζησης 

Το έργο αυτό βρίσκεται στο λιμάνι και εδράζεται πάνω σε κακής ποιότητας έδαφος σε ύψος 4 μέτρα 

πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό λοιπόν, υποτίθεται πως έρχεται 

κάποια παλίρροια, η οποία ανεβάζει την στάθμη της θάλασσας. Αν και το έργο βρίσκεται αρκετά βαθιά 

μέσα στο λιμάνι, και έτσι προστατεύεται από κύματα που θα μπορούσαν να το χτυπήσουν, το έδαφος 

κάτω από το λιμάνι, πάνω στο οποίο εδράζεται και η κατασκευή, δεν προστατεύεται εξίσου καλά. Έτσι 

λοιπόν σχηματίζεται ένα σενάριο πως καθώς ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας βρίσει ένα αδύναμο 

σημείο του εδάφους και εισχωρεί, προκαλώντας αναδιάταξη των κόκκων του εδάφους και οδηγώντας 

έτσι στην καθίζηση. Αν η καθίζηση αυτή επηρεάσει όλον τον φορέα, και τα 97 μέτρα δηλαδή(μήκος 

της πεδιλοδοκού) δεν θα υπάρξει σημαντικό πρόβλημα, καθώς αν και θα υπάρξει διαφορά στο φορέα 

λόγω μίας μικρής κλίσης που θα δημιουργηθεί, θα συνεχίσει να παραμένει σταθερός, αφού πέρα από 

τη μικρή αυτή κλίση, δε θα επιβαρυνθεί από κάποιο πρόσθετο φορτίο. Παρόλα αυτά αν η καθίζηση δεν 

επηρεάσει όλο το φορέα, αλλά ένα κομμάτι του μόνο, θα δημιουργήσει μία τρύπα σε ένα σημείο της 

πεδιλοδοκού, η οποία λόγω των φορτίων του φορέα, θα οδηγηθεί στην θραύση και την αστοχία αφού 

στο σημείο αυτό θα λυγίσει, και πιθανότατα σε μεγάλο βαθμό. Η αστοχία της πεδιλοδοκού είναι κάτι 

μη επιδιορθώσιμο με εύκολα και γρήγορα μέσα, καθώς απαιτεί την επανακατασκευή της και πέρα από 

αυτό από τη στιγμή που θα αστοχήσει και ανάλογα με το βαθμό της αστοχίας αυτής, θα επηρεάσει το 
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φορέα σε άγνωστο βαθμό, και μπορεί να τον οδηγήσει και στην ολική αστοχία(αλυσιδωτά η θραύση 

της πεδιλοδοκού σε ένα σημείο, θα αναγκάσει το φορέα να κατανέμει τα φορτία στα υπόλοιπα σημεία 

της πεδιλοδοκού, τα οποία αν έχουν και αυτά επηρεαστεί από την καθίζηση με τη σειρά τους θα 

αστοχήσουν, και αλυσιδωτά έτσι να αστοχήσει ολόκληρη η πεδιλοδοκός). 

Για να αποφευχθεί λοιπόν ένα τέτοιο δυσμενές σενάριο λαμβάνεται η απόφαση διαίρεσης της 

πεδιλοδοκού σε μικρότερα μεμονωμένα θεμέλια, τα οποία χωρίζονται με αρμούς, έτσι ώστε αν συμβεί 

τοπική καθίζηση να επηρεάσει μόνο ένα τμήμα της κατασκευής, ακόμα και αν το οδηγήσει στην 

αστοχία, αλλά και στην περίπτωση ολικής καθίζησης σε όλο το μήκος της κατασκευής, να την 

επηρεάσει σαν να ήταν ακόμα ολόκληρη πεδιλοδοκός. Οι αρμοί αυτοί τοποθετούνται ανά 6 μέτρα στα 

μονά πλαίσια, ενώ στα πλαίσια που ενώνονται με χιαστί σύνδεσμο, τοποθετούνται ανά 12 

μέτρα(Εικόνα 4.1.1). Η τοπική καθίζηση έτσι επηρεάζει κάθε πλαίσιο ξεχωριστά και δε μπορεί να 

προκαλέσει ολική κατάρρευση. Παρακάτω θα αναζητηθεί η μέγιστη καθίζηση που μπορεί να λάβει ένα 

μεμονωμένο πέδιλο, με μηδενική καθίζηση από τα διπλανά πέδιλα(φανταστικό σενάριο, καθώς δε 

γίνεται να συμβεί στην πραγματικότητα), καθώς είναι δυσμενέστερο σενάριο συγκριτικά με αυτό της 

κατανομής της καθίζησης και στα γειτονικά πέδιλα, χωρίς να αστοχήσει κανένα μέρος του φορέα. Η 

μέγιστη καθίζηση θα εξεταστεί για διάφορες παροχές των σωλήνων του φορέα, από 0% που είναι η 

πλήρης διακοπή της παροχής υγρού στους σωλήνες έως 100% που είναι η κανονική και πλήρης 

λειτουργία τους, καθώς είναι λογικό πως όσο μειώνεται η παροχή και ο φορέας δε δέχεται πια τόσο 

μεγάλα πρόσθετα μόνιμα φορτία, θα έχει μεγαλύτερη ανοχή και θα μπορεί να παραλάβει μεγαλύτερες 

καθιζήσεις. 

 

 

Εικόνα 4.1.1: Διάγραμμα του φορέα, όπου οι γκρίζες γραμμές παριστάνουν τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι 

αρμοί 
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4.1.1 Πλαίσιο με πακτωμένη κεφαλοδοκό 

Πρώτο εξετάζεται το πλαίσιο που βρίσκεται στη μέση του φορέα. 

 

 

Εικόνα 4.1.2: Ο παραμορφωμένος φορέας για πακτωμένη κεφαλοδοκό 

 



96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΑΡΗ   Ε.Μ.Π. - 2017 

 

Εικόνα 4.1.3: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών στον τρισδιάστατο φορέα λόγω καθίζησης για πακτωμένη 

κεφαλοδοκό(δυσμενέστερος συνδυασμός, η καθίζηση με μείωση της θερμοκρασίας) 

 

Η μέγιστη καθίζηση που μπορεί να συμβεί στον φορέα είναι 5,1 εκατοστά, διότι μετά από αυτό 

υπάρχει αστοχία της κεφαλοδοκού. Παρατηρείται πως το πλαίσιο δεν έχει επηρεαστεί από την 

καθίζηση ακόμα, γιατί είναι πολύ μικρή, και περιοριστικός παράγοντας, είναι η αστοχία της 

κεφαλοδοκού. Για το λόγο αυτό, η σύνδεση της κεφαλοδοκού με τα πλαίσια αλλάζει από σύνδεση 

ροπής και γίνεται αρθρωτή. Η αλλαγή αυτή δεν προκαλεί κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά του φορέα 

σε Οριακή Κατάσταση Αστοχίας(ΟΚΑ), και θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος που 

αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή. 
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4.1.2 Πλαίσιο με αρθρωτή κεφαλοδοκό 

Εξετάζεται σε αυτό το σημείο το ίδιο πλαίσιο, για να επιβεβαιωθεί πως η αλλαγή που έγινε, είναι 

ουσιαστική. 

 

 

Εικόνα 4.1.4: Ο παραμορφωμένος φορέας για αρθρωτή κεφαλοδοκό 
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Εικόνα 4.1.5: Διάγραμμα αξιοποίησης των διατομών στον τρισδιάστατο φορέα λόγω καθίζησης για αρθρωτή 

κεφαλοδοκό(δυσμενέστερος συνδυασμός, η καθίζηση με μείωση της θερμοκρασίας) 

 

Η μέγιστη καθίζηση που μπορεί να συμβεί στο φορέα αυτή τη φορά, είναι 16,1 εκατοστά, 11 εκατοστά 

δηλαδή περισσότερα από πριν, καθώς μετά υπάρχει αστοχία του υποστυλώματος του πλαισίου. Η 

αλλαγή αυτή λοιπόν βοηθάει στη σωστή λειτουργία του φορέα και ιδιαίτερα στο σενάριο αυτό. 
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Εικόνα 4.1.6: Διάγραμμα Καθίζησης-Παροχής για πακτωμένη και αρθρωτή κεφαλοδοκό 

 

Παρακάτω παρατίθεται και ένα διάγραμμα της αστοχίας του φορέα, αφού ξεπεραστεί η μέγιστη 

ασφαλής καθίζηση, και αρχίσει η αστοχία(Εικόνα 4.1.7). 
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Εικόνα 4.1.7: Διάγραμμα αξιοποίησης για καθίζηση: a) 20cm, b) 40cm, c) 60cm, d) 100cm, e) 150cm, 

f) 200cm 
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Η ίδια διαδικασία αναζήτησης της μέγιστης καθίζησης γίνεται ενδεικτικά και για τα παρακάτω πλαίσια, 

έτσι ώστε να υπάρχει μία πλήρης εικόνα της αντοχής του φορέα στη φόρτιση αυτή(έχει ήδη γίνει το 

πλαίσιο 4), και στο διάγραμμα παρακάτω(Εικόνα 4.1.9) φαίνεται η μέγιστη καθίζηση για κάθε πλαίσιο 

από αυτά. 

 

 

Εικόνα 4.1.8: Πλαίσιο αναζήτησης της μέγιστης καθίζησης 

 

 

Εικόνα 4.1.9: Διάγραμμα Καθίζησης-Παροχής για τα Πλαίσια 1-4 
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Παρατηρείται πως όλα τα πλαίσια, μπορούν να παραλάβουν καθίζηση περίπου 16 εκατοστά, 

ανεξάρτητα από το ποσοστό της παροχής των σωλήνων. Αυτό δείχνει πως ο φορέας δεν αστοχεί λόγω 

του πρόσθετου φορτίου, αλλά λόγω της κατασκευής, του ίδιου βάρους της, της θερμοκρασίας και 

φυσικά λόγω της καθίζησης. Παρόλα αυτά, παρατηρείται πως το πλαίσιο 1 δεν ακολουθεί την καθίζηση 

των υπολοίπων πλαισίων, αλλά ακολουθεί ένα διάγραμμα όπως ήταν το αναμενόμενο, δηλαδή όσο 

αυξάνεται το φορτίο, μειώνεται η καθίζηση. Για να αιτιολογηθεί το διάγραμμα αυτό, θα γίνει αναφορά 

σε ένα άλλο φαινόμενο καθίζησης, της τοπικής καθίζησης, η οποία δεν επηρεάζει ένα ολόκληρο 

πλαίσιο. 

4.1.3 Μερική καθίζηση ενός πεδίλου 

Όπως και προηγουμένως θα ληφθεί η πλέον δυσμενέστερη περίπτωση η οποία είναι η μερική καθίζηση 

ενός πεδίλου, η οποία δεν επηρεάζει το γειτονικό έδαφος, και για την καθίζηση αυτή θα αναζητηθεί η 

μέγιστη τιμή για κάθε παροχή. Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης αυτής προέρχεται από το γεγονός πως 

η μερική καθίζηση προκαλεί στροφή του πεδίλου, αφού μόνο ένα κομμάτι βρίσκεται εκτός εδάφους. 

Στην περίπτωση των πεδίλων που στηρίζουν ένα μόνο πλαίσιο, το φαινόμενο αυτό δεν προκαλεί 

μεγάλη διαφορά στο πλαίσιο, σε σύγκριση με την περίπτωση της απλής καθίζησης, γιατί η στροφή που 

δημιουργείται είναι αρκετά μικρή για να το επηρεάσει, και έτσι συμπεριφέρεται σαν να δεχόταν μία 

καθίζηση, ίση με την τιμή της καθίζησης στο σημείο που ενώνεται το πλαίσιο με το πέδιλο, ανεξάρτητα 

της στροφής. Παρόλα αυτά, ιδιαίτερη προσοχή, θα έπρεπε να δοθεί στα πέδιλα εκείνα που ενώνουν 

δύο πλαίσια, και συνδέονται με χιαστί συνδέσμους. Στα πλαίσια αυτά, η στροφή επηρεάζει τον φορέα, 

διότι το πέδιλο λόγω της καθίζησης ανασηκώνεται και δημιουργεί διαφορική καθίζηση μεταξύ των δύο 

πλαισίων και λόγω των χιαστί συνδέσμων που δεν το επιτρέπουν, τον εντείνουν περισσότερο. 

Παρακάτω εξετάζονται δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά καθίζηση που υπάρχει μόνο στο 1/3 του 

συνολικού μήκους του πεδίλου, ενώ η δεύτερη αφορά καθίζηση που υπάρχει στα 2/3. 

 

  

Εικόνα 4.1.10: Επιβολή καθίζησης στο 1/3 και στα 2/3 του πεδίλου των 12 μέτρων 
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Εικόνα 4.1.11: Διάγραμμα αξιοποίησης για μερική καθίζηση πεδίλου(δυσμενέστερος συνδυασμός, η καθίζηση με 

μείωση της θερμοκρασίας) 
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Εικόνα 4.1.12: Διάγραμμα Καθίζησης-Παροχής για μερική καθίζηση 1/3 και 2/3 του πεδίλου 

 

Το διάγραμμα αυτό, όπως ήταν εξαρχής αναμενόμενο, παρουσιάζει την καθίζηση αντιστρόφως 

ανάλογη της παροχής, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η παροχή, τόσο λιγότερη καθίζηση μπορεί ο 

φορέας να δεχτεί, χωρίς να αστοχήσει κανένα μέλος του. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι πως ο 

φορέας λειτουργεί ακόμα σε μικρές καθιζήσεις(το όριο όπως βρέθηκε παραπάνω είναι 16 εκατοστά) και 

έτσι ακόμα επηρεάζουν τον φορέα περισσότερο τα φορτία και όχι η καθίζηση. Όταν όμως 

δημιουργείται η στροφή λόγω της καθίζησης, το ένα από τα δύο υποστυλώματα (και η αντίστοιχη 

δοκός του χιαστί συνδέσμου) θλίβεται, και σε συνδυασμό με την θλίψη που ήδη δέχεται από τα 

φορτία, αστοχεί. Επίσης παρατηρείται πως η καθίζηση στα 2/3 του πεδίλου έχει ελάχιστα καλύτερη 

συμπεριφορά, από την καθίζηση στο 1/3 του πεδίλου. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πως στη 

δεύτερη περίπτωση, η καθίζηση και η ανασήκωση του πεδίλου, κατανέμονται καλύτερη και 

δημιουργούν μικρότερη στροφή συγκριτικά με την πρώτη περίπτωση, επηρεάζοντας έτσι το φορέα 

λιγότερο, και δίνοντας του έτσι λίγη περισσότερη ανθεκτικότητα. 

Γυρνώντας λοιπόν στην Εικόνα 4.1.9, ο λόγος που το πρώτο θεμέλιο αναλαμβάνει καθίζηση 

αντιστρόφως ανάλογη με την παροχή, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα θεμέλια, εξηγείται από το 

φαινόμενο αυτό. Το πρώτο θεμέλιο δεν είναι συμμετρικό όπως τα υπόλοιπα θεμέλια. Για το λόγο αυτό, 

όταν ασκείται το φορτίο της καθίζησης, λόγω της ασυμμετρίας προκαλεί στο θεμέλιο μία στροφή, η 

οποία με τη σειρά της προκαλεί το φαινόμενο που παρατηρήθηκε προηγουμένως. Επειδή η στροφή σε 

αυτήν την περίπτωση προκαλείται από πολύ μικρή ασυμμετρία συγκριτικά με το παράδειγμα 

προηγουμένως(στην περίπτωση του πρώτου θεμελίου λείπουν 2,5 μέτρα από τα 12 μέτρα συνολικού 

θεμελίου που αντιστοιχεί σε αναλογία 20% του πεδίλου), 20% του συνολικού πεδίλου, πολύ 

μικρότερος βαθμός από το 33% προηγουμένως, η στροφή που δημιουργείται είναι πολύ μικρότερη και 

έτσι επηρεάζει σε πολύ μικρότερο βαθμό. Παρόλα αυτά η επιρροή της ασυμμετρίας εμφανίζεται και 

είναι ο λόγος που το πρώτο πλαίσιο αντέχει μικρότερη καθίζηση από τα άλλα για 100% παροχή των 

σωλήνων. 
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4.1.4 Συμπεράσματα και Επιδιόρθωση του φορέα 

Όπως παρατηρήθηκε, η τιμή της καθίζησης σε συνδυασμό με την παροχή των σωλήνων, σε κάποιες 

περιπτώσεις, μπορεί να είναι κρίσιμο κριτήριο για την αστοχία ή όχι του φορέα. Για το λόγο αυτό τη 

στιγμή που θα ξεκινήσει η καθίζηση, κόβεται η παροχή των σωλήνων τελείως, στο 0%, και αφού η 

καθίζηση ολοκληρωθεί, γίνεται ο υπολογισμός της τιμής της καθίζησης. Σε περίπτωση που η καθίζηση 

βρίσκεται εντός των ορίων της ασφαλούς καθίζησης(Εικόνα 4.1.9 για πλήρη καθίζηση πεδίλου, Εικόνα 

4.1.12 για μερική καθίζηση πεδίλου), αφού ολοκληρωθεί και υπολογιστεί η καθίζηση, από το 

αντίστοιχο διάγραμμα αυξάνεται η παροχή έως το μέγιστο δυνατό χωρίς να προκληθεί αστοχία, έτσι 

ώστε να συνεχίσει προσωρινά η λειτουργία του φορέα, κατά το βέλτιστο τρόπο. Στη συνέχεια με τη 

βοήθεια γρύλων, οι οποίοι θα στερεωθούν στα πρώτα πλαίσια, τα οποία είναι ανεπηρέαστα από την 

καθίζηση, ή τη βοήθεια γερανών, οι οποίο μπορούν να προσεγγίσουν την κατασκευή και από τις δύο 

πλευρές, θα αρχίσει η αναστήλωση της κατασκευής. Σε πρώτο στάδιο, θα γίνει η ανέγερση του φορέα, 

ώστε να ξαναφτάσει στο ύψος που έπρεπε να βρίσκεται το κάθε πλαίσιο, και σε δεύτερο στάδιο, με 

ανασκαφή, ή τη βοήθεια τσιμεντενέσεων ή υλικού πλήρωσης, θα γίνει η πλήρωση του κενού που 

άφησε η καθίζηση, έτσι ώστε ο φορέας να ξαναβρεί την ισορροπία στην αρχική του κατάσταση. 

Ύστερα, αφού ο φορέας έχει το αρχικό του σχήμα, και έχει σταθεροποιηθεί, και ισορροπήσει, θα 

επανέλθει η παροχή στο 100%, και θα συνεχίσει η κανονική λειτουργία. 

Σε περίπτωση που η καθίζηση ξεπεράσει το όριο της ασφαλούς καθίζησης ο φορέας αρχίζει και 

αστοχεί. Αν και ο τρόπος με τον οποίον θα αστοχήσει ο φορέας, έγινε σχετικά κατανοητός από το 

διάγραμμα της Εικόνα 4.1.7, δεν είναι ακριβώς γνωστό, τι θα συμβεί μετά την ασφαλή καθίζηση, 

καθώς το κομμάτι αυτό δεν το καλύπτει η ελαστική ανάλυση. Για το λόγο αυτό, ακολουθεί μία 

ανελαστική καθίζηση, έτσι ώστε να εξεταστεί η συμπεριφορά του φορέα μετά την ελαστική 

συμπεριφορά του, όπου αρχίζει ο φορέας να πλαστικοποιείται και να γίνεται ανακατανομή των 

εντάσεων. Η παροχή κατά την ανελαστική ανάλυση παραμένει στο 0% και επειδή είναι γνωστό πως θα 

έχει δημιουργηθεί, έστω και τοπική αστοχία, η παροχή και μετά το τέλος της καθίζησης θα παραμείνει 

στο 0%. Παρακάτω παρατίθενται οι εικόνες του φορέα, που προέκυψαν από την ανελαστική ανάλυση, 

έτσι ώστε να βρεθούν τα όρια αστοχίας του φορέα, και να ερευνηθεί η λειτουργία του φορέα, μετά 

την πρώτη αστοχία που συμβαίνει σε τιμή περίπου 16 εκατοστά. 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 4.1.13: (α) Διάγραμμα F-D  (β) Σημεία επιτελεστικότητας 
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Εικόνα 4.1.14: Η κατάσταση του φορέα για τιμή καθίζησης 20cm 

 

  

Εικόνα 4.1.15: Η κατάσταση του φορέα για τιμή καθίζησης 44cm 
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Εικόνα 4.1.16: Η κατάσταση του φορέα για τιμή καθίζησης 75cm 

 

Όπως φαίνεται και παραπάνω στην καθίζηση τιμής 20 εκατοστών, έχει ήδη δημιουργηθεί η πρώτη 

πλαστική άρθρωση, ενώ στα 43 με 44 εκατοστά, δημιουργείται και η πλαστική άρθρωση στην 

κεκλιμένη δοκό. Παρατηρείται πως έως και τα 75 εκατοστά ο φορέας σύμφωνα με την ανάλυση δεν 

έχει φτάσει ακόμα στην πλήρη αστοχία ή στην αστοχία των δοκών, πάνω στις οποίες εδράζονται οι 

σωλήνες. Λόγω της μεγάλης της τιμής καθίζησης, πιθανότατα η ανάλυση να μην είναι τόσο ακριβής, 

έτσι δε συνεχίζεται η ανάλυση για μεγαλύτερες τιμές, και πιθανότατα για μεγαλύτερη καθίζηση θα 

υπάρχουν και άλλες σοβαρές βλάβες στο λιμάνι, και έτσι η συνέχεια της λειτουργίας δε θα επήγει. 

Επειδή η πλήρης θραύση των δύο αυτών δοκών είναι ευμενέστερη της πλαστικοποίησής τους, διότι ο 

φορέας μπορεί να συγκρατήσει το πλαίσιο για μηδενική παροχή, αν αυτό δε στηρίζεται στην κεκλιμένη 

δοκό και το υποστύλωμα(στην περίπτωση αυτή το πλαίσιο σταματά να επηρεάζεται από την καθίζηση 

του θεμελίου), δεν εξετάζεται η περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση λοιπόν της πλαστικοποίησης των 

δύο δοκών, η επιδιόρθωση του φορέα είναι δυσκολότερη, καθώς το υποστύλωμα και η κεκλιμένη 

δοκός έχουν πλαστικοποιηθεί και χρειάζονται αλλαγή, και έτσι δεν αρκεί μονάχα η ανέγερση και η 

πλήρωση του κενού της καθίζησης, όπως προηγουμένως, αφού τα κομμάτια αυτά του φορέα, θα 

λείπουν. Έτσι λοιπόν, αφού γίνει η ανέγερση και η πλήρωση, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, και 

στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία που γίνεται στη θραύση κάποιου υποστυλώματος(ακολουθεί στο 

επόμενο κεφάλαιο (Απώλεια λόγω Καθίζησης)), έτσι ώστε ο φορέας να μπορεί να λειτουργήσει 

(τουλάχιστον μερικώς) έως να γίνει η πλήρης επισκευή του, και να επανέρθει στην αρχική του 

κατάσταση.  

Αυτό που επιτεύχθηκε μέσα από τη διαδικασία αυτή, είναι αρχικά ο φορέας να μην πάψει να λειτουργεί 

τελείως κατά την χρονική περίοδο μέχρι να γίνει η επισκευή, να αυξηθεί το όριο της ασφαλούς 

καθίζησης στο μέγιστο, έτσι ώστε ο φορέας να έχει ένα ικανοποιητικό περιθώριο(16 cm), στο οποίο να 

μην χρειάζεται μείωση της παροχής, αλλά να μπορεί να λειτουργεί κανονικά έως την επισκευή του, και 

τέλος, ακόμα και στο σενάριο της αστοχίας(έως και 60 cm, θεωρητικά μία αρκετά μεγάλη καθίζηση, 

μετά από αυτό, ο φορέας αστοχεί σε μεγάλο βαθμό και έχει σοβαρές βλάβες), να έχει γίνει πρόβλεψη, 
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έτσι ώστε ο φορέας να μην αστοχήσει ολοκληρωτικά, να μπορεί μερικώς να λειτουργεί έως την 

επισκευή του, και να μπορεί σχετικά οικονομικά, να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. 

4.2 Σενάριο Απώλειας Υποστυλώματος 

Σε αυτό το σενάριο, εξετάζεται η περίπτωση, να συμβεί θραύση σε κάποιο από τα υποστυλώματα. Το 

έργο βρίσκεται στο λιμάνι, δίπλα σε σημείο απ’ όπου περνάνε φορτηγά και αμάξια για τις ανάγκες του 

λιμανιού και για ανατροφοδότηση των πλοίων. Αν λοιπόν συμβεί κάποιο ατύχημα και κάποιο από αυτά 

τα οχήματα βγει εκτός πορείας και χτυπήσει κάποιο από τα υποστυλώματα ή για οποιονδήποτε άλλο 

λόγο κάποιο από τα υποστυλώματα βρεθεί εκτός λειτουργείας, η κατασκευή βρίσκεται εκτεθημένη 

στην πιθανή αστοχία, η οποία θα ξεκινήσει από ένα υποστύλωμα, αλλά μπορεί να οδηγήσει τελικά και 

ολόκληρη την κατασκευή στην αστοχία. Έτσι στόχος του σεναρίου αυτού, είναι όχι μόνο να 

αποφευχθεί η πιθανή αστοχία αλλά και να αντιμετωπιστεί με τρόπο τέτοιο, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί 

την κατασκευή και με τρόπο επανατακτικό θα την επαναφέρει στην ισορροπία, χωρίς φυσικά να έχει 

γίνει υπερδιαστασιολόγηση του φορέα. Στο προσομοίωμα του φορέα, στο πρόγραμμα SAP2000, η 

θραύση θεωρείται ως η πλήρης αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων υποστυλωμάτων του φορέα(Εικόνα 

4.2.1) τόσο πριν, όσο και μετά την αντιμετώπιση της θραύσης, έτσι ώστε να επαληθευτεί η αντοχή 

του φορέα στο φαινόμενο αυτό, αλλά και αργότερα η καλή λειτουργία του. Τέλος καθώς η θραύση 

αποτελεί ατύχημα και είναι ήδη μία δυσμενής φόρτιση, οι έλεγχοι που γίνονται δεν είναι σε Οριακή 

Κατάσταση Αστοχίας(ΟΚΑ) αλλά από τους ελέγχους παραλείπονται οι συντελεστές ασφαλείας, όπως 

και η περίπτωση του σεισμού. 

4.2.1 Η στιγμή της απώλειας του υποστυλώματος 

Παρακάτω εξετάζεται η περίπτωση της θραύσης και της αντίδρασης του φορέα τη στιγμή εκείνη, όπως 

επίσης και η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί έως ότου να γίνει η τελική επισκευή του. Για το λόγο 

αυτό, εξετάζονται όλα τα διαφορετικά υποστυλώματα του φορέα, τα οποία είναι τέσσερα, καθώς και οι 

συνδιασμοί αστοχίας που μπορούν να συμβούν ταυτοχρόνως. Τα διαφορετικά υποστυλώματα του 

φορέα, όπως φαίνονται στην Εικόνα 4.1.1, είναι το πρώτο και το δεύτερο, ως υποστυλώματα πλαισίων 

τα οποία συνδέονται με χιαστί συνδέσμους, το τρίτο και το τέταρτο. Τα υπόλοιπα υποστυλώματα, 

λόγω της συμμετρίας του φορέα και του γεγονότος ότι όλα τα πλαίσια φορτίζονται με την ίδια 

φόρτιση, λειτουργούν όμοια με κάποιο από αυτά τα υποστυλώματα.  Η επιλογή των συγκεκριμένων 

υποστυλωμάτων έγινε καθώς το πρώτο πλαίσιο, είναι δυσμενέστερο από τα υπόλοιπα, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι βρίσκεται στην άκρη και έτσι φορτίζεται εντονότερα από τα υπόλοιπα, και έτσι στην 

σειρά έγινε και η επιλογή των υπολοίπων, η οποία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, αλλά θα 

μπορούσαν να είναι οποιαδήποτε από τα άλλα υποστυλώματα σε αντίστοιχες θέσεις, αλλά σε άλλο 

σημείο του φορέα. Στην πραγματικότητα επίσης το τρίτο και το τέταρτο υποστύλωμα λειτουργούν με 

τον ίδιο τρόπο, καθώς λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των πλαισίων, και της αρθρωτής 

κεφαλοδοκού συμπεριφέρονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά για λόγους πληρότητας, εξετάζεται 

και το τέταρτο υποστύλωμα. Επίσης για τον ίδιο λόγω, δεν εξετάζεται ο συνδυασμός θραύσης δύο 

υποστυλωμάτων, τα οποία δεν βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, καθώς λόγω της μεγάλης 

απόστασης μεταξύ τους, και της αρθρωτής κεφαλοδοκού, σε αυτήν την περίπτωση δεν επηρεάζουν το 

ένα το άλλο, αλλά συμπεριφέρονται σαν μεμονωμένα υποστυλώματα που θραύστηκαν, και επίσης 

είναι και ευμενέστερη περίπτωση από αυτήν της θραύσης δύο συνεχόμενων υποστυλωμάτων. 
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Εικόνα 4.2.1: Προσομοίωση απώλειας υποστυλώματος τη στιγμή της θραύσης 

 

 

Εικόνα 4.2.2: Πίνακας Απώλειας Υποστυλώματος-Παροχής 

 

Στόχος της επανατακτικότητας, όπως έχει γίνει κατανοητό, είναι όχι μόνο να μπορεί ο φορέας να 

αντισταθεί σε μία αναπάντεχη καταστροφή, αλλά επίσης να μπορεί να επανέρθει γρήγορα από αυτήν 
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και να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά το συντομότερο δυνατό, συνεχίζοντας έτσι την κανονική και 

παραγωγική λειτουργία του. Όπως έγινε κατανοητό προηγουμένως, ο φορέας στη θραύση των 

υποστυλωμάτων τα οποία δεν ανήκουν σε πλαίσια που ενώνονται με χιαστί συνδέσμους, απαιτούν αν 

όχι την πλήρη διακοπή της παροχής, την μείωσή της στο 20%, πράγμα που σημαίνει πως μέχρι να 

γίνει η παραγγελία και να έρθουν τα νέα υποστυλώματα ο φορέας θα υπολειτουργεί σε μεγάλο βαθμό. 

Επειδή το χρονικό διάστημα αυτό είναι πολύ μεγάλο, και η μείωση της παροχής επίσης είναι 

σημαντική, καταλαβαίνει κανείς, πως επείγει να βρεθεί μία λύση για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, 

έως να φτάσουν τα νέα υποστυλώματα αλλά και να γίνει η εγκατάστασή τους, έτσι ώστε να μην 

σταματήσει η λειτουργία του φορέα. Επειδή η υπερδιαστασιολόγηση δεν αποτελεί λύση, καθώς δεν 

είναι οικονομική, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να αποτελεί ένα επιπλέον έξοδο για τον φορέα, το 

οποίο ίσως να μην χρειαστεί και ποτέ, χρειάζεται να βρεθεί κάτι το οποίο θα επιτρέψει στο φορέα να 

επανέλθει στην κανονική του λειτουργία, αλλά δεν θα έχει σημαντική οικονομική επιβάρυνση. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σαν λύση προτείνεται η αγορά τεσσάρων επιπλέον 

υποστυλωμάτων, διατομής HEA 220, για αυτό το κομμάτι του φορέα (96m). Μετά τη θραύση ενός 

υποστυλώματος, τοποθετούνται δύο από τα επιπλέον αυτά υποστυλώματα, 1 μέτρο εκατέρωθεν του 

υποστυλώματος που θραύστηκε το καθένα, έτσι ώστε να υποστηρίξουν το πλαίσιο, να παραλάβουν 

φορτία και να τα μεταφέρουν στα θεμέλια και το έδαφος. Με τον τρόπο αυτό, ο φορέας μπορεί να 

επιστρέψει πολύ γρήγορα στην κανονική του λειτουργία, έως να γίνει η παραγγελία, να έρθουν τα νέα 

υποστυλώματα και να εγκατασταθούν. 

4.2.2 Από τη απώλεια του υποστυλώματος μέχρι την πλήρη επισκευή του – Προσθήκη 

προσωρινών μέτρων στήριξης 

Μετά τη θραύση κάποιου υποστυλώματος, σαν λύση προτάθηκε η εγκατάσταση δύο προαγορασμένων 

HEA 220, τα οποία εγκαθίστανται 1 μέτρο εκατέρωθεν του υποστυλώματος που θραύστηκε. Η 

εγκατάσταση θα γίνει με σύνδεση του HEA 220 πάνω στην κεφαλοδοκό. Το υποστύλωμα HEA 220 

προεκτείνεται έως και τον δεύτερο όροφο, ανεξάρτητα από το πιο υποστύλωμα έχει αστοχήσει, και 

συνδέεται με το θεμέλιο μέσω εγκατάστασης που γίνεται εκείνη τη στιγμή, δημιουργώντας τρύπες στο 

θεμέλιο και συνδέοντας απευθείας το υποστύλωμα στο σημείο εκείνο. Μετά την άφιξη και την 

εγκατάσταση του καινούργιου υποστυλώματος, τα HEA 220 αποσυνδέονται από την κατασκευή ξανά, 

και φυλάσσονται για μελλοντική χρήση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιτυγχάνεται η συνέχεια της 

κανονικής λειτουργίας του φορέα έως ότου να γίνουν οι επισκευές και να επανέλθει στην αρχική του 

κατάσταση. Τα υποστυλώματα συνδέονται σε απόσταση ενός μέτρου από το θραυσμένο υποστύλωμα 

τόσο για λόγους ευκολίας στην εγκατάσταση, όσο και για λόγους λειτουργικότητας της κατασκευής. 

Επισημαίνεται πως η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει σύντομα και ταχύτατα μετά την θραύση ενός 

υποστυλώματος, έτσι ώστε ο φορέας να μπορεί να λειτουργήσει ξανά, αλλά μπορεί να παραμείνει σε 

αυτήν την κατάσταση για αρκετό καιρό μετά. Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τις παροχές  των 

σωλήνων, που μπορεί να αναλάβει ο φορέας σε όλες τις περιπτώσεις αστοχίας οποιουδήποτε από τα 

υποστυλώματα που εξετάστηκαν και παραπάνω, μετά την τοποθέτηση των HEA 220(Εικόνα 4.2.4). 
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Εικόνα 4.2.3: Προσομοίωση απώλειας υποστυλώματος μετά τη θραύση, με την προσθήκη των HEA 220 

 

 

Εικόνα 4.2.4: Πίνακας Απώλειας Υποστυλώματος-Παροχής μετά την προσθήκη των HEA 220 

 

Παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στην παροχή των σωλήνων, ιδιαίτερα στη θραύση του 3ου και του 4ου 

υποστυλώματος, όπου η μείωσή της, ήταν σημαντική. Η λύση αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματική, 
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καθώς ακόμα και οι δυσμενέστερες περιπτώσεις θραύσης, κατάφεραν μετά την προσθήκη των 

βοηθητικών υποστυλωμάτων, να λειτουργήσουν κανονικά έως ότου να γίνει η εγκατάσταση των νέων 

υποστυλωμάτων. 

4.2.3 Απώλεια λόγω Καθίζησης 

Όπως φάνηκε προηγουμένως, η καθίζηση μετά από μία τιμή μπορεί να προκαλέσει και αυτή αστοχία 

σε κάποιο υποστύλωμα, και σε μεγάλες τιμές, να οδηγήσει και την κεκλιμένη δοκό στην αστοχία. Στην 

περίπτωση αυτή, ακόμα και μετά την ανέγερση του, το υποστύλωμα και πιθανόν και η κεκλιμένη 

δοκός θα χρειάζονται αντικατάσταση. Για το λόγο αυτό, αφού γίνει η ανέγερση, στη συνέχεια, όπως 

έγινε και στην περίπτωση της θραύσης του υποστυλώματος, τοποθετούνται τα δύο βοηθητικά 

υποστυλώματα εκατέρωθεν του πλαισίου που έχει αστοχήσει. Στην περίπτωση που η καθίζηση δεν 

ήταν πολύ μεγάλη και έχει αστοχήσει μόνο το υποστύλωμα, με την λύση αυτή επιτυγχάνεται πλήρης 

αποκατάσταση της παροχής έως να γίνει η επισκευή. Στην περίπτωση, όμως που η αστοχία έχει 

επεκταθεί και στην κεκλιμένη δοκό, ο φορέας βρίσκεται σε αρκετά δυσμενέστερη κατάσταση, και έτσι 

η παροχή, δε γίνεται να επανέλθει πλήρως μέχρι να γίνει η αντικατάσταση. Παρόλα αυτά, ο φορέας, 

όχι μόνο δεν αστοχεί στην περίπτωση αυτή, αλλά και η λειτουργία δε σταματά πλήρως, ακόμα και αν 

παραμένει σε χαμηλό ποσοστό, μέχρι να γίνει η αντικατάστασή τους. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας, 

όπου φαίνονται οι παροχές που μπορεί να υποστηρίξει ο φορέας για κάθε τιμή καθίζησης, μετά την 

προσθήκη των HEA 220(Εικόνα 4.2.5). 

 

 

Εικόνα 4.2.5: Πίνακας Απώλειας Υποστυλώματος-Παροχής μετά την προσθήκη των HEA 220 σε Καθίζηση 

 

4.2.4 Επιλογή προσωρινών μέτρων στήριξης έναντι νέου υποστυλώματος 

Για την επίλυση της θραύσης, ως λύση προτάθηκε η αγορά τεσσάρων HEA 220, δηλαδή η πρόβλεψη 

για την υποστήριξη έως και δύο πλαισίων. Παρόλα αυτά γεννάται ένα ερώτημα για την επιλογή αυτή, 

δηλαδή γιατί η αγορά των βοηθητικών αυτών υποστυλωμάτων να είναι τέσσερα HEA 220 και όχι δύο 

υποστυλώματα κοίλης τετραγωνικής διατομής(Κ.Τ.Δ.) 350-12.5, όμοια με αυτά που θα 

χρησιμοποιηθούν και στον φορέα. Η αγορά αυτή, έχει διπλό νόημα και φυσικά ο λόγος είναι η 

επανατακτικότητα του φορέα. Αρχικά αν θεωρηθεί πως η τιμή εξαρτάται μόνο από το εμβαδόν μίας 

διατομής, το εμβαδόν των δύο HEA 220(=64.3 cm2 x 2= 128.6 cm2) είναι μικρότερο από αυτό της 

Κ.Τ.Δ. 350-12.5(=167 cm2), οπότε η λύση των δύο HEA είναι οικονομικότερη, από την αγορά ενός 

υποστυλώματος Κ.Τ.Δ. Από την άλλη πλευρά, και ο δεύτερος λόγος, που η επιλογή των HEA είναι 

καλύτερη, βρίσκεται στον ορισμό της επανατακτικότητας. Όπως έγινε κατανοητό, η επανατακτικότητα 

αφορά τόσο την συμπεριφορά του φορέα σε ένα απρόσμενο ατύχημα ή γεγονός, όσο και την ιδιότητα 

του να επισκευαστεί σύντομα από τις ζημιές που προκλήθηκαν από το γεγονός αυτό, και να βρει ξανά 

την ισορροπία. Από την Εικόνα 1.2.3, γίνεται επίσης κατανοητό πως όσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται η 

κατασκευή για την επισκευή της και την επαναφορά της, και επίσης όσο μεγαλύτερη αντοχή αποκτήσει 

μετά την επισκευή τόσο αυξάνεται ο δείκτης της επανατακτικότητας. Αν αντί για τα δύο HEA, 

χρησιμοποιούνταν  ένα υποστύλωμα Κ.Τ.Δ. ο χρόνος που θα χρειαζόταν για την επαναφορά θα ήταν 

πολύ μεγαλύτερος, καθώς θα χρειαζόταν απεγκατάσταση του παλιού, αποσύνδεση από όλους τους 
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κόμβους, πιθανή προσωρινή υποστήριξη, και στη συνέχεια η εγκατάσταση του καινούργιου. 

Εντωμεταξύ η παροχή του φορέα θα έπρεπε να παραμείνει στο 0% καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής. Αντίθετα, με την αγορά των δύο HEA η εγκατάστασή τους, γίνεται αμέσως μετά 

την καταστροφή, επαναφέροντας το φορέα πίσω στην πλήρη παροχή. Ύστερα μπορούν οι επισκευές 

να γίνουν χωρίς χρονική πίεση, καθώς ο φορέας ήδη θα λειτουργεί κανονικά, και όταν οι εργασίες 

τελειώσουν, και τα HEA αποσυνδεθούν, ο φορέας θα έχει επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, και 

θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Έτσι λοιπόν ο χρόνος επαναφοράς μειώνεται δραματικά, και η 

αντοχή του φορέα, φτάνει προσωρινά σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, έως ότου να γίνει η 

πλήρης επισκευή και ο φορέας να επανέλθει στη μέγιστη αντοχή του. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Οικονομική Επιβάρυνση 

Μεγάλη σημασία μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, έχει το πόσο μεγάλη επιβάρυνση προκάλεσε 

οικονομικά στο φορέα η κάθε φάση. Επειδή μία ακριβής οικονομική μελέτη είναι αρκετά δύσκολη, θα 

γίνει η παραδοχή πως το κόστος του φορέα εξαρτάται μονάχα από το βάρος του, και δεν συμβάλλουν 

άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. Γίνεται λοιπόν η υπόθεση πως το βάρος του φορέα πολλαπλασιάζεται με 

μία σταθερή τιμή, ώστε να ευρεθεί το τελικό κόστος για χάλυβα S275, ενώ για τον χάλυβα S355 

γίνεται η θεώρηση πως η τιμή αυτή αυξάνεται από το χάλυβα S275 1,1 φορές(ο χάλυβας S355 είναι 

1,1 φορές ακριβότερος του S275). Αφού λοιπόν βρεθεί το συνολικό βάρος όλης της κατασκευής, από 

το μήκος κάθε δοκού και το βάρος της αντίστοιχης διατομής της, η τιμή αυτή, διαιρείται με το 

συνολικό μήκος του φορέα, τα 96 μέτρα, έτσι ώστε να βρεθεί μία τιμή βάρους ανά μέτρο, που 

αντιπροσωπεύει όλο το φορέα. Παρακάτω ακολουθεί ο Πίνακας 5.1.1, όπου παριστάνονται, το βάρος 

της κατασκευής ανά μέτρο σε όλες τις φάσεις, και φαίνεται πόσες φορές ακριβότερος είναι ο φορέας 

σε κάθε φάση με αρχικό φορέα όπου μετράται το κόστος, τον φορέα της εικόνας(Εικόνα 3.1.4). 

 

Κατάσταση Φορέα 
Κατηγορία 

Χάλυβα 

Βάρος ανά 

μέτρο (kg/m) 

Συντελεστής 

Αναλογίας Βάρους 

3.1.1 S275 1049.79 0.993 

3.1.2 S355 961.30 1.000 

3.2.1 S355 962.52 1.001 

3.3.1 S355 1095.81 1.140 

3.4.1 S355 1229.39 1.279 

3.5.1 S355 1261.18 1.312 

3.6.1 S355 1331.17 1.385 

3.7.1 S355 1326.53 1.380 

3.8.1 S355 1342.80 1.397 
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3.9.1 S355 1416.90 1.474 

3.10.1 S355 1232.56 1.282 

3.11.1 S355 1218.54 1.268 

3.11.2 S355 1299.04 1.351 

Αγορά 4 HEA 220 S355 1314.19 1.367 

Τρίτη Φάση 

3.12.1 S355 1706.16 - 

3.13.1 S355 1872.39 1.948 

Αγορά 4 HEA 220 S355 1887.54 1.964 

Αναλογία μεταξύ 2ης – 3ης Φάσης 1.436 

Πίνακας 5.1.1: Βάρος της κατασκευής ανά μέτρο, σε όλες τις καταστάσεις της 

κατασκευής, και η αύξηση του κόστους σε κάθε κατάσταση 

 

 

Εικόνα 5.1.1: Διάγραμμα Επιπρόσθετου κόστους σε κάθε Κατάσταση 

 

 

Πίνακας 5.1.2: Αύξηση παροχής με την προσθήκη φάσεων στο φορέα 
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Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα παραπάνω, με αύξηση του κόστους 0,37 φορές, κατασκευάζεται ο 

φορέας που είναι ανθεκτικός, όχι μόνο στα φορτία της πρώτης φάσης, αλλά και στα φορτία της 

δεύτερης, και η παροχή της κατασκευής μπορεί να αυξηθεί έως και 17%. Ο φορέας αυτός είναι 

ανθεκτικός σε καθίζηση, θραύση και σεισμό έως και 3 με 4 φορές μεγαλύτερο από αυτόν του 

φάσματος του Ευροκώδικα, και έχει την ανθεκτικότητα για μελλοντική φόρτιση με τρίτο όροφο. Για 

αύξηση 0,37 φορές του κόστους, αποτελεί μία επένδυση που έχει αξία. Για την κατασκευή του 3ου 

ορόφου, χρειάζεται αύξηση του αρχικού κόστους σχεδόν στο διπλάσιο του, αλλά αποτελεί μία 

επένδυση που ανεβάζει κατά πολύ τη συνολική παροχή του έργου, έως και 91% (σχεδόν 

διπλασιάζεται), και η κατασκευή αυτή είναι πολύ ανθεκτική επίσης. Μπορεί η διπλάσια τιμή να μοιάζει 

αρκετά μεγάλη επιβάρυνση από οικονομικής απόψεως, αλλά αυξάνει την παροχή και τη 

λειτουργικότητα του φορέα κατά πολύ, και έτσι πιθανότατα να είναι επίσης μία επένδυση, που αξίζει 

να γίνει. 

5.2 Τελικά Συμπεράσματα 

Ο αρχικός φορέας που δόθηκε(Εικόνα 3.1.4) αν και ήταν ικανός να ανταποκριθεί στα αρχικά φορτία 

που θα του ασκούνταν, αδυνατούσε να προσαρμοστεί σε ατυχήματα και καταστάσεις. Αυτό φαίνεται 

από το γεγονός πως πρόκειται για έναν ήδη αρκετά φορτισμένο φορέα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να 

λάβει επιπλέον φορτία, τόσο τα επιπλέον φορτία της φάσης ΙΙ(Φάση II – Επιπλέον φόρτιση του 

φορέα), όσο και τον τρίτο όροφο της φάσης ΙΙΙ(Φάση III – Τρίτος όροφος στο φορέα).  Η διαδικασία 

για να φτάσει ο φορέας να εξελιχθεί τόσο, συγκριτικά με την πρώτη μορφοποίησή του, ήταν μεγάλη, 

και απέτισε φαντασία, τόσο για την επίλυση των προβλημάτων των επιπλέον φορτίων, όσο και για την 

επίλυση των προβλημάτων της καθίζησης και της θραύσης. Φυσικά όσο μεγαλύτερη η φαντασία και ο 

χρόνος του μελετητή, τόσα περισσότερα σενάρια αστοχίας μπορεί να καλύψει με την κατασκευή που 

θα επιτύχει.  

Στόχος της εργασίας αυτής, ήταν η κατανόηση της επανατακτικότητας, και του σχεδιασμού, σύμφωνα 

με τη νοοτροπία αυτή. Αυτό επιτεύχθηκε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα από τη μορφοποίηση του 

σχήματος και των διατομών του φορέα, αφού ενώ αρχικά έφτανε στα όρια του από τα πρόσθετα 

μόνιμα φορτία που δεχόταν, τώρα μπορεί να παραλάβει σχετικά οικονομικά, πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

φορτίων από αυτόν που πρώτα είχε ως σκοπό, και επίσης πια είναι σίγουρο, πως μιλώντας για την 

φόρτιση του φορέα, πάντα αυτός θα είναι ασφαλής σε οποιαδήποτε φόρτιση για τους χρήστες που 

βρίσκονται κοντά στην κατασκευή ή και δουλεύουν σε αυτήν(για επισκευή, ή για άλλους λόγους). 

Σημαντικό επίτευγμα επίσης είναι πως η κατασκευή πλέον μπορεί να πάρει μέχρι έναν αρκετά μεγάλο 

βαθμό καθίζηση χωρίς να αστοχήσει καθόλου, αλλά επίσης, ακόμα και αν ξεπεράσει την αστοχία, να 

παραμένει ασφαλής και λειτουργική. Το ίδιο ισχύει και για το περιστατικό της θραύσης. Η κατασκευή, 

ακόμα και στην ακραία κατάσταση της θραύσης παραμένει ασφαλής και λειτουργική σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα. Γυρνώντας λοιπόν πίσω στον αρχικό ορισμό της επανατακτικότητας, ο οποίος είναι 

«μία κατασκευή παραμένει ασφαλής και ισορροπεί ακόμα και σε απρόβλεπτα γεγονότα, και 

επιπρόσθετα ακόμα και αν τα γεγονότα αυτά προκαλέσουν αστοχίες, μπορεί να επανέλθει στη 

λειτουργία πολύ σύντομα», θα έλεγε κανείς πως είναι τα δύο κομμάτια που στόχευσε και πέτυχε, η 

εργασία αυτή. Το κομμάτι της ασφάλειας επιτεύχθηκε από τη Μορφωση και Διαστασιολογηση - Η 

πρώτη φαση της Επανατακτικοτητας, ενώ το δεύτερο κομμάτι, της σύντομης επαναφοράς στη 

λειτουργία ερευνήθηκε στη Σεναρια Αστοχιας - Η δευτερη φαση της Επανατακτικοτητας, και έφτασε 

σε ένα αρκετά ικανοποιητικό σημείο, αφού όπως παρατηρήθηκε μπορούσε να υποστηρίξει όχι μόνο τη 

θραύση ενός υποστυλώματος, αλλά και την ακραία αστοχία λόγω καθίζησης, όπου έχει αστοχήσει και 

το υποστύλωμα και η κεκλιμένη δοκός.  

Φυσικά μετά από όλη αυτήν την έρευνα που έχει γίνει, γεννάται η απορία, κατά πόσο τυχαία είναι τα 

γεγονότα, στα οποία η κατασκευή δε θα αστοχήσει, αφού κάποια από αυτά έχουν προβλεφθεί, και 
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στην πραγματικότητα η κατασκευή θα μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς μόνο σε αυτά, άρα είναι 

παρόμοιο με το είχε να διαστασιολογηθεί επιπρόσθετα και για αυτές τις πιθανές αστοχίες. Η απορία 

αυτή, είναι πιο απλό να λυθεί, αν κατανοηθεί πλήρως η έννοια της επανατακτικότητας. Σκοπός της 

επανατακτικότητας, όπως έχει ειπωθεί, είναι φυσικά η κατασκευή να μην αστοχήσει πλήρως σε ένα 

αναπάντεχο γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα σκοπός δεν είναι να περάσει ανεπηρέαστη από ένα τέτοιο 

γεγονός, αλλά να μπορεί να επισκευαστεί σύντομα από αυτό. Έτσι μεγάλη διαφορά ήδη με την 

διαστασιολόγηση στα γεγονότα αυτά, είναι ότι κατά την επανατακτικότητα, στόχος είναι η ετοιμότητά 

της κατασκευής να επισκευαστεί από οποιαδήποτε καταστροφή. Στη συνέχεια, καταλαβαίνει κανείς 

πως δεν γίνεται ένας τρόπος επισκευής, να καλύπτει πάντα όλους τους πιθανούς τρόπους αστοχίας. Για 

το λόγο αυτό, βασίζεται και η επανατακτικότητα έως ένα βαθμό στη φαντασία του μηχανικού, διότι 

όσο πιο πολλά σενάρια γίνουν, τόσο πιο έτοιμος θα είναι ο φορέας απέναντι σε αυτά. Όσο πιο πολύς 

χρόνος δαπανηθεί, τόσο πιο πολλά σενάρια θα ερευνηθούν, όμως και πάλι, όσα σενάρια και να 

ερευνηθούν, δε γίνεται πάντα να υπάρχει η σιγουριά πως μία κατασκευή δε θα συναντήσει κάποιο 

απρόβλεπτο περιστατικό, το οποίο θα την οδηγήσει στην αστοχία. Όσο κανείς όμως, ερευνά σενάρια 

αστοχίας για μία κατασκευή, και τους τρόπους, επίλυσης τους, και επαναφοράς της κατασκευής, θα 

παρατηρήσει πως μέχρι ένα βαθμό πολλά από αυτά τα σενάρια, θα συμπίπτουν στην λύση τους, και με 

μία κοινή λύση θα μπορούν να καλυφθούν όλα. Έτσι, συμπεραίνει κανείς πως ο λόγος που γίνονται 

αυτά τα σενάρια, δεν είναι μόνο για να εξεταστεί ο φορέας στη αστοχία ή όχι σε αυτά, αλλά και γιατί 

με τον τρόπο αυτό γίνεται μία συσσώρευση λύσεων και επιλύσεων, και έτσι όταν ο φορέας βρεθεί 

αντιμέτωπος με ένα πραγματικά απρόβλεπτο γεγονός, ο μηχανικός θα έχει ήδη πολλά εργαλεία στα 

χέρια του για να το αντιμετωπίσει. Ένα καλό παράδειγμα, για την καλύτερη κατανόηση της νοοτροπίας 

αυτής, είναι και τα σενάρια που ερευνήθηκαν παραπάνω. Θα μπορούσε κανείς να σταματήσει την 

ανάλυση στο σημείο της αστοχίας της κατασκευής λόγω της καθίζησης. Παρόλα αυτά, από τη στιγμή 

που υπάρχουν τα εργαλεία έτοιμα, για τη θραύση του φορέα, δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή, να 

εξετάσει το φορέα και πέρα από την ασφαλή καθίζηση. Αυτό κάνει πιο κατανοητή τη θέση, πως πολλά 

σενάρια, αντιμετωπίζονται με τον ίδιον τρόπο, και έτσι όσα πιο πολλά σενάρια ερευνηθούν, τόσο πιο 

πολλά εργαλεία για το μηχανικό, σε περίπτωση που συμβεί κάτι απρόβλεπτο.  

Η διαδικασία της επανατακτικότητας, βρίσκεται ακόμα σε αρκετά πρώιμο στάδιο, και λόγω της 

έλλειψης μίας πιο αυτοματοποιημένης διαδικασίας, καθώς ακόμα χρειάζεται την επίβλεψη, πρόβλεψη 

και φαντασία του μελετητή, τόσο για την επίλυση των προβλημάτων, όσο και για την δημιουργία των 

διαφόρων σεναρίων, αποτελεί μία αρκετά χρονοβόρα εργασία, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή και 

αφοσίωση από το μελετητή. Για το λόγο αυτό πιθανότατα, η εφαρμογή της επανατακτικότητας δε 

βρίσκεται ακόμα σε θέση για να ενταχθεί στις υποχρεώσεις μίας επιχείρησης ή ενός γραφείου που να 

ασχολείται με δομικά έργα. Φυσικά στις περιπτώσεις κάποιου έργου μεγάλης σημασίας, η επένδυση 

αυτή του χρόνου και του κόστους, είναι μία επένδυση που αξίζει, και καλό θα ήταν να συμβεί, όμως σε 

μία πιο γενικότερη βάση, απαιτεί αρκετή ενασχόληση και οικονομική επένδυση, που οι επιχειρήσεις δεν 

θα ήταν πρόθυμες να δαπανήσουν.  

Τέλος η εφαρμογή της επανατακτικότητας, είναι σίγουρα μία διαδικασία, μέσα από την οποία, κάθε 

μελετητής έχει πολλά να κερδίσει, διότι μαθαίνει μέσα από αυτό, καλύτερα τη λειτουργία ενός φορέα, 

και γενικότερα των κατασκευών, και όσο περισσότερο εφαρμόζει κανείς την επανατακτικότητα, και την 

ερευνά, τόσο γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα μπορεί να την εφαρμόσει στα μελλοντικά και 

προϋπάρχοντα έργα. Όσον αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αυτής, η επανατακτικότητα 

αποτελεί μία διαδικασία η οποία είναι πιθανό, να μην είναι σε θέση ικανή να αυτοματοποιηθεί τελείως, 

καθώς απαιτεί φαντασία και επίλυση προβλημάτων, τα οποία δεν είναι πάντα ούτε παρόμοια, ούτε η 

επίλυσή τους είναι παρόμοια. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα, θα ήταν τα προγράμματα αναλύσεων και 

στατικών επιλύσεων να υποδεικνύουν τα σημεία πιθανής αστοχίας για τις φορτίσεις και τους 

συνδυασμούς, τους οποίους επιβάλλουμε στο φορέα, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο μέσα από 

διάφορες γεωμετρικές αλλά και άλλες λύσεις, να κατευθυνθεί η αστοχία σε επιθυμητά μέλη του φορέα, 
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ή να γίνει ενίσχυση των σημείων αυτών. Στη συνέχεια, ένα ακόμα πιθανό βήμα για την 

αυτοματοποίηση της επανατακτικότητας, θα ήταν μετά από αρκετή έρευνα και την επίλυση αρκετών 

σεναρίων, να δημιουργούνταν ένα σύνολο λύσεων τα οποία να έχουν ένα πιο μεγάλο εύρος 

εφαρμογής, και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρκετά σενάρια αστοχίας και σε διάφορους 

φορείς, έτσι ώστε ο μηχανικός να έχει στα χέρια του, ήδη κάποια εργαλεία για να χρησιμοποιήσει, ή να 

πάρει ιδέες, για δικές του επιλύσεις. Φυσικά όση περισσότερη έρευνα γίνει πάνω στη νοοτροπία αυτή, 

τόσο μεγαλύτερη ανάλυση θα γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, και θα παρατηρηθεί πως κάποιες λύσεις 

είναι παρόμοιες μεταξύ τους, οδηγώντας τον τρόπο σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων, να 

αλλάξει, ώστε να καλύπτει και αυτό το κομμάτι, με λύσεις οι οποίες θα είναι πιο κοινότυπες. Τέλος, 

μεγάλη σημασία για την εφαρμογή και την αυτοματοποίηση της νοοτροπίας αυτής, έχει όπως ειπώθηκε 

παραπάνω η γνώση που έχει ένας μηχανικός πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Έτσι αν κάποια στιγμή, 

φανεί αναγκαία η ένταξη της επανατακτικότητας στους φορείς, ο μηχανικός, θα μπορούσε να αρχίσει 

να εξοικειώνεται με τον όρο αυτό, από νωρίς, από τα φοιτητικά του χρόνια κιόλας, έτσι ώστε όταν 

έρθει αντιμέτωπος με ένα τέτοιο πρόβλημα να μπορεί να το αντιμετωπίσει ευκολότερα.  

Με τον ορισμό του “resilience”, αποδίδεται η ικανότητα ενός φορέα, να μπορεί να βρει την ισορροπία 

μετά από κάποιο απρόσμενο περιστατικό, και την ικανότητά του να μπορεί να επισκευαστεί σύντομα 

και να μπορεί να επιστρέψει στην αρχική ή κοντά στην αρχική του αντοχή. Συνοψίζοντας δηλαδή, να 

μπορεί ένας φορέας να επανέρχεται στην τάξη, είτε συμβεί κάτι αναμενόμενο είτε συμβεί κάτι μη 

αναμενόμενο, εξού και ο όρος “επανατακτικότητα”. 

5.3 Περαιτέρω Έρευνα 

Το κομμάτι της εφαρμογής της Επανατακτικότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και όπως 

φαίνεται και από την παρούσα εργασία, βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Για το λόγο αυτό 

μελλοντικά θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερη ανάλυση στο αντικείμενο αυτό. Ο φορέας που 

επιλέχθηκε στην εργασία αυτή, ήταν σχετικά απλός, καθώς ο σκοπός ήταν να η κατανόηση του όρου 

και της εφαρμογής του, σε κάποιο επόμενο στάδιο παρόλα αυτά, θα μπορούσε να γίνει η εφαρμογή 

της επανατακτικότητας σε μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα έργα. Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε επίσης η 

έρευνα για υλικά και διατομές, τα οποία οποία έχουν επανατακτική συμπεριφορά, ή βοηθούν στην 

εφαρμογή της σε δομικά έργα. Τέλος περαιτέρω έρευνα απαιτεί μετά την εφαρμογή της 

επανατακτικότητας, η μέτρηση του δείκτη της επανατακτικότητας, η κατασκευή του διαγράμματος της 

επανατακτικότητας, και η έρευνα του τρόπου, με τον οποίο επηρεάζουν οι διάφορες διαφορετικές 

λύσεις το διάγραμμα αυτό, καθώς και οι ομοιότητες που μπορεί να έχουν. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

7.1 Υπολογισμός Θεμελίωσης 

7.1.1 Φέρουσα ικανότητα 

Η αρχική διαστασιολόγηση των πεδίλων, γίνεται με χρήση των τύπων του Ευροκώδικα 7(παράρτημα 

D), όπου υπολογίζεται η φέρουσα ικανότητα για τη δυσμενέστερη φόρτιση του φορέα της τρίτης 

φάσης(καθώς τα θεμέλια δε μπορούν να αλλάξουν αργότερα, οπότε η διαστασιολόγησή τους πρέπει 

να έχει γίνει ήδη για τους τρεις ορόφους του φορέα), η οποία είναι αυτή της αύξησης της 

θερμοκρασίας. 

Οι εντάσεις των δύο κόμβων είναι: 

  

Θεμελίωση 

Κάτω Άνω 

F1 51.10 0.00 

F2 551.20 870.34 

F3 1542.98 563.74 

M1 -211.32 0.00 

M2 -86.81 0.00 

M3 54.91 0.00 

Κάτω θεμελίωση: Οι διαστάσεις που χρειάζονται για να επαρκεί σύμφωνα με τη φέρουσά του 

ικανότητα, το πέδιλο αυτό είναι 3x4.5 m2 , ύψους 2 μέτρων. 

Άνω θεμελίωση: Οι διαστάσεις που χρειάζονται για να επαρκεί σύμφωνα με τη φέρουσά του 

ικανότητα, το πέδιλο αυτό είναι 5x5.5 m2 , ύψους 2 μέτρων, διότι η μεγάλη τέμνουσα, σε συνδυασμό 

με τη χαμηλή τιμή της αξονικής, είναι μία πολύ δυσμενής κατάσταση για τη θεμελίωση. 

 

Λόγω του μεγάλου μήκους των δύο πεδίλων, αποφασίζεται να αλλάξουν και τα δύο πέδιλα σε μήκος 6 

μέτρων, έτσι ώστε να υπάρχει και η επιρροή των υπόλοιπων θεμελίων, η οποία είναι ευμενής, αλλά και 

γιατί η περίπτωση αυτή είναι οικονομικότερη για την εκσκαφή. Οι νέες διαστάσεις είναι: 

Κάτω θεμελίωση: 2x6 m2 , ύψους 2 μέτρων. 
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Άνω θεμελίωση: 3x6 m2 , ύψους 2 μέτρων. 

7.1.2 Έλεγχοι Ανατροπής και Ολίσθησης 

Η δυσμενέστερη φόρτιση για την ολίσθηση και την ανατροπή του κάτω θεμελίου είναι η μείωση της 

θερμοκρασίας.  

Ένταση λόγω μείωσης της θερμοκρασίας: 

  
Κάτω 
Θεμελίωση 

F1 -154.89 

F2 505.04 

F3 14.25 

M1 207.82 

M2 -67.34 

M3 -54.41 

 

Ο συντελεστής ολίσθηση για ολίσθηση στη διεύθυνση X ισούται με 2.46, ενώ για τη διεύθυνση Y 

ισούται με 0.75. Έτσι η διάσταση αλλάζει σε 3x6 όπου ο συντελεστής ολίσθησης στη διεύθυνση Y 

ισούται με 1.13. Ο συντελεστής της ανατροπής είναι 3.08.  

Για το άνω πέδιλο ο συντελεστής ολίσθησης στη διεύθυνση Y ισούται με 0.9, όμως για να μην 

αλλάξουν οι διαστάσεις του πεδίλου σε ακόμα μεγαλύτερες, τοποθετείται στα ακραία θεμέλια χαλινός, 

έτσι ώστε να μην μπορεί να ολισθήση, ενώ όλα τα υπόλοιπα θεμέλια παρεμποδίζονται από τα διπλανά 

τους. Έλεγχος ανατροπής στο άνω πέδιλο, που υπάρχει κύλιση δε γίνεται. 

 

Τελικά: 

Κάτω θεμελίωση: 3x6 m2 , ύψους 2 μέτρων. 

Άνω θεμελίωση: 3x6 m2 , ύψους 2 μέτρων. 

 

Αν και τα δύο θεμέλια χωρίζονται με αρμούς, για τους ελέγχους των καθιζήσεων, εξετάζονται μόνο τα 

κάτω. 

7.1.3 Προσομοίωση εδάφους με ελατήρια 

Το έδαφος αντιλαμβάνεται τη θεμελίωση ως πεδιλοδοκό, καθώς υπάρχει συνεχόμενη φόρτιση κατά 

μήκος της κατασκευής. Από [16] υπολογίζονται τα ελατήρια στην κατακόρυφη και τη διαμήκη 

διεύθυνση, και περί τον άξονα Y. 

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Kz(kN/m) 3024272 

Ky(kN/m) 3390664 

Krx(kN/rad) 12998689 

και επειδή το πέδιλο για το έδαφος, θεωρείται απειρομήκες λαμβάνεται L= 20xB/2= 30m  

Τα αποτελέσματα διαιρούνται με το L= 30m και υπολογίζονται ανά μέτρο. 
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Kz(kN/m) 100809.1 

Ky(kN/m) 113022.1 

Krx(kN/rad) 433289.6 

 

Στο προσομοίωμα τοποθετούνται ελατήρια ανά μισό μέτρο, έτσι έχουν μήκος επιρροής 0.5m. Για τα 

σημεία που τελειώνει το το πέδιλο, ή υπάρχει αρμός, το μήκος επιρροής είναι 0.25m. Τα ελατήρια που 

τοποθετούνται τελικά στο προσομοίωμα είναι: 

 Συνολικό ανά 1m ανά 6m ανά 3m 
ανά 

0.25m 
ανά 

0.5m 

Kz(kN/m) 3024272 100809.1 604854.5 302427.2 25202.27 50404.54 

Ky(kN/m) 3390664 113022.1 678132.9 339066.4 28255.54 56511.07 

Krx(kN/rad) 12998689 433289.6 2599738 1299869 108322.4 216644.8 

 

 

 

 

 

 

 

 


