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Φιλοσοφία Αντισεισμικών Κανονισμών

Ευρωκώδικας 8-1 (§ 2.1.(1)Ρ)

Οι φορείς σε σεισμικές περιοχές θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται με ικανοποιητική αξιοπιστία οι 

ακόλουθες απαιτήσεις:

 Απαίτηση μη-κατάρρευσης

Ο φορέας θα σχεδιάζεται και θα κατασκευάζεται ώστε να αναλαμβάνει την σεισμική 

δράση σχεδιασμού (περιόδου επαναφοράς TNCR = 475 έτη για συνήθους 

σπουδαιότητας κατασκευές) χωρίς τοπική ή γενική κατάρρευση, διατηρώντας κατά 

συνέπεια τη στατική ακεραιότητά του και παραμένουσα φέρουσα ικανότητα μετά τα 

σεισμικά γεγονότα.

 Απαίτηση περιορισμού βλαβών

Ο φορέας θα σχεδιάζεται και θα κατασκευάζεται για να αναλαμβάνει σεισμική δράση 

με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης από τη σεισμική δράση σχεδιασμού 

(περιόδου επαναφοράς TDLR = 95 έτη) χωρίς την εμφάνιση βλαβών και 

συνεπακόλουθους περιορισμούς χρήσης, οι δαπάνες των οποίων θα ήταν 

δυσανάλογα υψηλές σε σύγκριση με την δαπάνη του ίδιου του φορέα.
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Φιλοσοφία Αντισεισμικών Κανονισμών

Ευρωκώδικας 8-3 (§ 2.1)

Το κριτήριο “μη-κατάρρευσης” του ΕΚ8-1 ισοδυναμεί με τη στάθμη 

επιτελεστικότητας “Σημαντικές Βλάβες” (Significant Damage)

Στάθμη επιτελεστικότητας “Σημαντικές Βλάβες” (SD)

 Η κατασκευή έχει υποστεί σημαντικές βλάβες διατηρώντας μέρος μόνο της 

δυσκαμψίας της και της αντοχής της σε οριζόντιες φορτίσεις, αλλά τα 

κατακόρυφα μέλη παραμένουν ικανά να αναλάβουν κατακόρυφα φορτία.

 Εμφανίζονται μόνιμες πλευρικές παραμορφώσεις μεσαίου μεγέθους.

 Η κατασκευή μπορεί να επιβιώσει σε μετασεισμούς μεσαίας έντασης.
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Αναμενόμενες βλάβες σε κτίρια από Ο.Σ. 
(ΚΑΝ.ΕΠΕ., ATC-40)

Πλαστικές αρθρώσεις σχηματίζονται σε 
δοκούς και σε υποστυλώματα & τοιχώματα 
στο κατώτερο τμήμα του κτηρίου, οι οποίες 
προκαλούν:

 Απολεπίσεις σκυροδέματος.

 Διατμητικές και καμπτικές ρηγματώσεις. 

 Τοπικοί λυγισμοί διαμήκων ράβδων 

οπλισμού σε υποστυλώματα και 

τοιχώματα.

 Άνοιγμα αγκίστρων συνδετήρων σε 

υποστυλώματα και τοιχώματα.

 Γενικώς μικρές, αλλά υπαρκτές, μόνιμες 

μετακινήσεις.
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Συνήθης αντισεισμικός σχεδιασμός

 Αναμένονται σημαντικές βλάβες στην κατασκευή εάν συμβεί ο σεισμός 

σχεδιασμού.

 Για την επαναχρησιμοποίηση της κατασκευής μετά τον σεισμό απαιτείται να 

επισκευαστούν οι βλάβες.

 Απαιτείται σημαντικός χρόνος έως ότου η κατασκευή μπορέσει να 

επαναχρησιμοποιηθεί για τη συνήθη λειτουργία της.

Σύγχρονες απόψεις

 Οι κατασκευές πρέπει να μπορούν να επανενταχθούν στην κοινωνική και 

την οικονομική δραστηριότητα σε μικρό χρονικό διάστημα μετά από έναν 

ισχυρό σεισμό (resilient structures).

Μία μέθοδος σχεδιασμού προς αυτή την κατεύθυνση είναι η χρήση
κατακορύφων μελών στα οποία επιτρέπεται ο λικνισμός αντί να είναι
μονολιθικά συνδεδεμένα με τη θεμελίωση και τις δοκούς.



Ι. Ψυχάρης – Ε. Αυγενάκης, “Αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών μέσω λικνιζομένων μελών”
6

Σύγκριση σεισμικής απόκρισης 

fib Bulletin No. 27 (2003)
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Αρχαία μνημεία

Αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα 
κατασκευής με λικνιζόμενα μέλη
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Αρχαία μνημεία

Οι κίονες αποτελούνται 
από σπονδύλους που 
τοποθετούνται ο ένας 
πάνω στον άλλο χωρίς 
κονίαμα ή άλλο 
συνδετικό υλικό

 Σε ισχυρούς 

σεισμούς, η κατασκευή 
αποκρίνεται με έντονο 
λικνισμό.

Ναός Ολυμπίου Διός στην Αθήνα
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Αρχαία μνημεία

Σεισμική απόκριση των κιόνων του Ολυμπίου

(Αριθμητικά αποτελέσματα)

t = t1 t = t2
Psycharis, I.N. (2007)
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Αρχαία μνημεία

Σεισμική απόκριση των κιόνων του Παρθενώνα (κλίμακα 1:3)

Ερευνητικό πρόγραμμα: PROHITECH
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Σύγχρονες κατασκευές

South Rangitikei Railway Bridge, New Zealand (1974)
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Σύγχρονες κατασκευές

Προκατασκευασμένα κτίρια (PRESS program)

Λικνιζόμενα τοιχώματα

Υβριδική σύνδεση 
δοκών – υποστυλωμάτων 
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Σύγχρονες κατασκευές

Κτίρια με λικνιζόμενα υποστυλώματα στο ισόγειο

Περισσότερα από 400 τέτοια κτίρια έχουν κατασκευαστεί στη Ρωσία



Ι. Ψυχάρης – Ε. Αυγενάκης, “Αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών μέσω λικνιζομένων μελών”
14

Κανονισμοί – Οδηγίες 

Κανονισμοί και Οδηγίες που περιλαμβάνουν διατάξεις για λικνιζόμενα μέλη:

 American Concrete Institute: ACI T1.2-03, ACI T1.2R-03ACI: “Special 

hybrid moment frames composed of discretely jointed precast and post-

tensioned concrete members” (2003).

 fib (International Federation for Structural Concrete): fib Bulletin Rep. No. 

27: “Seismic design of precast concrete building structures” (2003).

 New Zealand Standards: NZS 3101:2006: “Special provisions for the 

seismic design of ductile jointed precast concrete structural systems” 

(2006).

 Ευρωκώδικας 8–1: Επιτρέπει λικνισμό σε μεγάλα, ελαφρά οπλισμένα 

τοιχώματα.
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Δυσκολίες ανάλυσης

Αρνητική δυσκαμψία

Λικνιζόμενο μέλος υπό σταθερή αξονική δύναμη

E decreasing

Avgenakis, E & Psycharis, I.N. (2016)
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Λικνιζόμενο σώμα με τένοντα

Η αξονική δύναμη του τένοντα μεταβάλλεται με το πλάτος ταλάντωσης

Παραμορφώσιμο λικνιζόμενο μέλος με τένοντα

Avgenakis, E & Psycharis, I.N. (2016)



Ι. Ψυχάρης – Ε. Αυγενάκης, “Αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών μέσω λικνιζομένων μελών”
17

Λικνιζόμενο στερεό σώμα

> 0 < 0

Linearized Equation of Motion

𝐼0  𝜑 − 𝑚𝑔𝑟𝜑 = sgn(𝜑)𝑚𝑔𝑟𝜃 −𝑚  𝑥𝑔𝑟
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Λικνιζόμενο στερεό σώμα

Η περίοδος των ελεύθερων ταλαντώσεων εξαρτάται από το πλάτος 

ταλάντωσης
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Ευαισθησία απόκρισης
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Δυσκολίες ανάλυσης

Μη επιπεδότητα διατομών

Κοντά στην επιφάνεια λικνισμού δεν ισχύει η επιπεδότητα των διατομών 

 Δεν ισχύει η τεχνική θεωρία κάμψης
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Δυσκολίες ανάλυσης

Ανακυκλική φόρτιση

Συνήθως συνοδεύεται από πλαστικές παραμορφώσεις

Avgenakis, E & Psycharis, I.N. (2019)
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Δυσκολίες ανάλυσης

Ανακυκλική φόρτιση

Εξέλιξη πλαστικών παραμορφώσεων

Avgenakis, E & Psycharis, I.N. (2019)
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Λικνιστικό μακροστοιχείο

Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το δύσκολο πρόβλημα της σεισμικής ανάλυσης 
κατασκευών με λικνιζόμενα μέλη:

 Υπολογίζει τις πραγματικές παραμορφώσεις και τάσεις στην περιοχή κοντά 

στην επιφάνεια λικνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή διαρροή και τις 

πλαστικές παραμορφώσεις κοντά στα άκρα της βάσης.

 Μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 

πεπερασμένων στοιχείων (π.χ. OPENSEES).
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Λικνιστικό μακροστοιχείο

Βασική μεθοδολογία

Διαχωρισμός των τάσεων που αναπτύσ-

σονται στη διεπιφάνεια λικνισμού σε:

 Τάσεις (c) που υπολογίζονται σύμφωνα 

με την τεχνική θεωρία κάμψης από τις 

συνολικές δυνάμεις και τη ροπή που 

ενεργούν στη διεπιφάνεια (θεωρώντας ότι 

ισχύει η επιπεδότητα των διατομών).

 Αυτοϊσορροπούμενες τάσεις (d), οι οποίες 

δεν προκαλούν δυνάμεις και ροπή, αλλά 

επηρεάζουν τις παραμορφώσεις κοντά 

στη διεπιφάνεια.

Σύμφωνα με την Αρχή του Saint Venant, η 

επιρροή των αυτοϊσορροπούμενων τάσεων 

μπορεί να αμεληθεί σε αποστάσεις >Β από 

τη διεπιφάνεια. 
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Έλεγχος αξιοπιστίας

Σύγκριση με ανάλυση ABAQUS

Πείραμα Μακροστοιχείο

Avgenakis, E & Psycharis, I.N. (2016)
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Έλεγχος αξιοπιστίας

Σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα

Τοίχωμα από Ο.Σ. με προεντεταμένο διαμήκη τένοντα υπό ανακυκλική φόρτιση 

(Twingden et al. 2017)

Πείραμα Μακροστοιχείο
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Παράδειγμα εφαρμογής:
Λικνιζόμενα τοιχώματα ορόφων

Πλεονεκτήματα

 Mπορούν να είναι προκατασκευασμένα.

 Μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε νέες 

κατασκευές όσο και για ενίσχυση 

υφιστάμενων κτιρίων. 

 Προσφέρουν δυσκαμψία στην κατασκευή,

μειώνοντας τις σεισμικές μετακινήσεις και

τις απαιτήσεις πλαστιμότητας των 

υπολοίπων ”πλάστιμων” μελών.

 Μειώνονται σημαντικά οι βλάβες και οι μόνιμες παραμορφώσεις μετά από 

σεισμό (resilience).

Μειονεκτήματα

Μπορεί να προκαλέσουν τοπικά δυσμενή φαινόμενα όπως

 εφελκυστικές αξονικές δυνάμεις στα εκατέρωθεν υποστυλώματα

 μεγάλες τέμνουσες δυνάμεις στις δοκούς με τις οποίες συνδέονται), 

τα οποία όμως δεν φαίνεται να είναι σημαντικά και, γενικώς, είναι 

αντιμετωπίσιμα.
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

 Διαστασιολόγηση σύμφωνα με ΕΑΚ 2000 για ag=0.12 g και έδαφος Α

 Υποστυλώματα: 6060, δοκοί: 30/60

 Ικανοτικός έλεγχος δοκών και υποστυλωμάτων.

 Αναλύσεις για:

• ag=0.24 g   Σεισμός 2-πλάσιος του σεισμού σχεδιασμού

• ag=0.36 g   Σεισμός 3-πλάσιος του σεισμού σχεδιασμού
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Εξετάζεται ένα μεσαίο πλαίσιο του 
κτιρίου

 Γυμνό πλαίσιο (Model 0)

 Προσθήκη λικνιζομένων τοιχωμάτων 

στο μεσαίο άνοιγμα:

• Μόνο στο ισόγειο (Model 1)

• Στο ισόγειο και τον 1ο όροφο

(Model 2)

• Στο ισόγειο, τον 1ο και τον 2ο

όροφο (Model 3)

• ……

• Σε όλους τους ορόφους (Model 6)

 Πλάτη τοιχωμάτων:

• b=1.0 m

• b=1.5 m

• b=2.0 m

• b=2.5 m

Γυμνό πλαίσιο
(Model 0)

Με λικνιζόμενα
τοιχώματα σε 
όλους τους 
ορόφους
(Model 6)

b
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Καμπύλες ικανότητας για τοιχώματα σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Σημείωση: Οι αριθμητικές αναλύσεις έγιναν από την κα Ελένη Ελευθερίου στα πλαίσια της 
διπλωματικής της εργασίας.

b=2.5 m

2.0 m

1.5 m

1.0 m

Γυμνό 
πλαίσιο
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Μετακινήσεις και drift ορόφων
ag=0.24 g ag=0.36 g

Γυμνό 
πλαίσιο

Γυμνό 
πλαίσιο

b=2.5m
2.0m

1.5m

1.0m
b=2.5m

2.0m
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα πλάτους b=2.5 m σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Ροπές δοκών

ag=0.24 g ag=0.36 g
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Πλαστιμότητες καμπυλοτήτων δοκών 

Δ1-1 Δ3-1

Δ3-1

Δ2-1α

Δ1-1

Δ2-1α

b
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα πλάτους b=2.5 m σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Τέμνουσες δοκών

ag=0.24 g ag=0.36 g
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα πλάτους b=2.5 m σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Ροπές υποστυλωμάτων

ag=0.24 g ag=0.36 g
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα πλάτους b=2.5 m σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Αξονικές δυνάμεις υποστυλωμάτων

ag=0.24 g ag=0.36 g
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Υποστύλωμα Κ2-1

Κ2-1

b
Γυμνό 
πλαίσιο

b=1.0 m
1.5 m

2.0 m
2.5 m
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Παράδειγμα: 6-όροφο πλαίσιο από Ο.Σ.

Τοιχώματα πλάτους b=2.5 m σε όλους τους ορόφους (Model 6)

Τέμνουσες υποστυλωμάτων

ag=0.24 g ag=0.36 g
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Συμπεράσματα

 Η χρήση λικνιζομένων κατακορύφων μελών στις κατασκευές, αντί 

μονολιθικά συνδεδεμένων με τη θεμελίωση και τις δοκούς, οδηγεί σε 

πρακτικά μηδενικές βλάβες τους και μειώνει δραστικά τις μόνιμες 

παραμορφώσεις, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα άμεσης επανένταξης της 

κατασκευής στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα (resilient 

structure). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λικνιζόμενα προκατασκευασμένα 

τοιχώματα, τα οποία αυξάνουν σημαντικά την δυσκαμψία και την 

ικανότητα παραλαβής οριζόντιων φορτίων εάν έχουν σημαντικό πλάτος, 

μειώνοντας τις μετακινήσεις και τα drift των ορόφων. 

 Τέτοια τοιχώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε υφιστάμενες 

κατασκευές για την ενίσχυσή τους. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, 

χρειάζεται έλεγχος των δοκών που συνδέονται άμεσα με τα τοιχώματα, 

επειδή αυξάνονται οι τέμνουσες δυνάμεις και οι ροπές που αναπτύσσονται 

σε αυτές λόγω του λικνισμού των τοιχωμάτων και μπορεί να απαιτείται 

τοπική ενίσχυσή τους.
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Συμπεράσματα

 Η σεισμική ανάλυση κατασκευών με λικνιζόμενα μέλη δεν είναι εύκολη, 

λόγω της μη-γραμμικής συμπεριφοράς των λικνιζομένων στοιχείων και των 

έντονα μη-γραμμικών φαινομένων που αναπτύσσονται κοντά στις περιοχές 

των λικνιστικών επιφανειών. 

 Το μακροστοιχείο που έχει αναπτυχθεί προσομοιάζει κάθε άκρο κάθε 

λικνιζόμενου μέλους και μπορεί να υπολογίζει με πολύ καλή ακρίβεια την 

πραγματική συμπεριφορά των λικνιζομένων μελών. 

Το προτεινόμενο μακροστοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε 
πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων διευκολύνοντας έτσι σημαντικά την 
σεισμική ανάλυση. 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


