ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ
& EΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. TΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Άρθρο των:
ΝΙΚΟΥ Δ. ΛΑΓΑΡΟΥ, κοσμήτορα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών,
Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, Ε.Μ.Π.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, δρ. πολιτικού μηχ.
ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΜΙΚΟΥΚΑ, υποψ. διδάκτορα πολιτικών μηχ.,
Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, Ε.Μ.Π.
ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΚΑΝΙΟΥΡΑ, MSc. πολιτικού μηχ.

Οι σεισμοί αποτελούν έναν από τους πλέον
καταστροφικούς φυσικούς κινδύνους.
Ετησίως ευθύνονται για το θάνατο κατά
μέσο όρο περίπου 20.000 ανθρώπων, έχουν
αφήσει χιλιάδες ανθρώπους άστεγους και
έχουν καταστρέψει τη ζωή εκατομμυρίων
άλλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε χρόνο
οι σεισμοί πλήττουν πολλά μέρη του κόσμου, αλλά δεν εμφανίζουν όλες οι χώρες
την ίδια επικινδυνότητα σε σεισμούς. Όπως
παρουσιάζεται στο σχετικό χάρτη, οι χώρες
των Βαλκανίων και της Μεσογείου είναι από

τις πιο εκτεθειμένες περιοχές της Ευρώπης.
Όταν ένας σεισμός χτυπά υπάρχει ελάχιστος χρόνος για αντίδραση και η επιβίωση
σχετίζεται με συγκεκριμένους παράγοντες.
Οι αντισεισμικοί κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό και την
κατασκευή του δομημένου περιβάλλοντος
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έκταση της καταστροφής που προκαλεί ένας
σεισμός. Η αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης των αντισεισμικών κανονισμών αποδίδεται χαρακτηριστικά από το γνωμικό: "Οι
www.ktirio.gr
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Περιφέρεια

Σύνολο κτιρίων

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Απογραφή κτιρίων 2011)
Χρονική περίοδος κατασκευής κτιρίου
Προ του 1970 1971 - 1980 1981 – 1985 1986 – 1990 1991 – 1995 1996 -2000 2001 – 2005
1.691.432

402.368

316.799

259.394

254.797

237.460

Υπό
κατασκευή

186.861

52.186

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

4.105.637

41,2

17,2

9,8

7,7

6,3

6,2

5,8

4,6

1,3

286.365

47,2

16,8

7,9

5,8

5,4

5,5

5,8

4,5

1,1

600.436

37,8

18,9

10,0

7,8

6,6

6,3

6,3

5,2

1,1

142.816

41,0

18,4

9,2

6,4

4,9

10,8

4,7

3,4

1,1

ΗΠΕΙΡΟΥ

176.352

42,4

19,1

10,5

7,3

5,5

5,0

4,9

4,4

0,9

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

342.557

47,7

18,7

9,3

6,4

4,9

4,4

4,2

3,4

1,0

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

302.172

41,1

16,7

11,1

8,1

6,5

5,8

5,3

4,1

1,2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

140.810

46,8

11,7

8,6

8,2

6,3

5,9

5,8

5,4

1,3

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

303.064

40,5

18,7

10,4

8,0

6,4

5,9

4,8

3,8

1,3

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

355.761

48,5

14,1

9,3

7,3

5,5

5,0

5,0

4,3

1,1

ΑΤΤΙΚΗΣ

783.752

29,6

20,8

11,6

9,3

7,7

7,4

7,1

4,9

1,6

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

153.957

58,7

10,6

7,2

5,7

4,8

4,3

4,0

3,5

1,2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

219.681

39,7

12,3

9,0

8,6

7,7

7,4

7,1

5,9

2,2

ΚΡΗΤΗΣ

297.914

46,3

12,9

8,2

7,4

6,1

6,4

6,3

5,2

1,1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ποσοστό επί του συνόλου των κτιρίων της χώρας κατά
χρονική περίοδο κατασκευής.
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σεισμοί δεν σκοτώνουν τους ανθρώπους, οι
κατασκευές το κάνουν".
Η σταδιακή αλλαγή των αντισεισμικών
κανονισμών οδηγεί σε διαφοροποίηση
των κτιρίων από πλευράς αντισεισμικότητας. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν
οι λεπτομέρειες όπλισης των κτιρίων από
οπλισμένο σκυρόδεμα τόσο στη φάση της
μελέτης, όσο και στη φάση της κατασκευής.
Τα κτίρια των παλαιότερων κανονισμών δεν
έχουν σχεδιαστεί με κριτήρια ικανοτικού
σχεδιασμού, δηλαδή με τρόπο που να
μπορούν να παραλάβουν σημαντικές μετελαστικές παραμορφώσεις, απορροφώντας
τη σεισμική ενέργεια. Επίσης σε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό κτιρίων (από το 1984 και
νωρίτερα) παρατηρείται έλλειψη οπλισμού
διάτμησης (συνδετήρων) παρά τα ελάχιστα
απαιτούμενα ποσοστά του αντισεισμικού κανονισμού του 1959. Σ’ αυτά συχνά
προστίθεται η μη εφαρμογή των αντίστοιχων μελετών και η δημιουργία αυθαίρετων
επεκτάσεων καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση.
Ακόμη, σημεία τρωτότητας των κατασκευών, όπως η ύπαρξη πιλοτής και τα "κοντά"
υποστυλώματα, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη
αντιμετώπιση, δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστά σε
παλαιότερες εποχές. Θετικά στοιχεία, που

συχνά παρατηρούνται είναι η καλή σχετικά
ποιότητα σκυροδέματος και μελετών. Παρ’
όλα αυτά σε ισχυρούς σεισμούς ακόμη και
νεότερα κτίρια ενίοτε υπόκεινται σε σημαντικές βλάβες, ενώ κάποια παλαιότερα
παραμένουν αλώβητα, θυμίζοντάς μας πως
είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν
αυτό το σύνθετο φαινόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι αξιόπιστη στατική μελέτη, καλή
ποιότητα κατασκευής και για τα παλαιότερα
κτίρια σωστή συντήρηση και επισκευές όπου
χρειάζεται.
Σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, ο
έλεγχος των κατασκευών όσον αφορά στη
στατική επάρκεια / ανθεκτικότητα έναντι
σεισμού είναι απαραίτητος, ειδικά στις
παλαιότερες κατασκευές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιφέρεια Αττικής το 50% των
κτιρίων είναι κατασκευασμένα πριν από το
1980, ενώ για την ίδια χρονική περίοδο αυτό
το ποσοστό για την επικράτεια ανέρχεται
στο 60%.

Προσεισμικός έλεγχος
και έλεγχος στατικής επάρκειας
Η πολιτεία και κατ’ επέκταση οι μηχανικοί
καλούνται να εγγυηθούν την ασφάλεια ζωής

Χαμηλός Μέτριος

Υψηλού
κινδύνου
Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

που προσφέρουν τα δημόσια αλλά και τα
ιδιωτικά κτίρια. Τα εργαλεία, που οι μηχανικοί έχουν στη διάθεσή τους (αν εξαιρέσουμε τον οπτικό έλεγχο της λογικής: "με τόσο
μπετόν είναι φρούριο!" κτλ.) είναι ουσιαστικά
δύο:
• το δελτίο δομικής τρωτότητας και
• o έλεγχος στατικής επάρκειας κατά
Καν.Επε.
Το δελτίο δομικής τρωτότητας αποτελεί
ένα πολύ γρήγορο μέσο εκτίμησης κάποιων
πολύ βασικών χαρακτηριστικών του κτιρίου,
ώστε να αποφανθούν οι μηχανικοί σχετικά
με την επικινδυνότητά του και αν απαιτείται
περαιτέρω έλεγχος. Παρ’ όλη τη χρησιμότητά του, το δελτίο δομικής τρωτότητας
βασίζεται αποκλειστικά σε οπτικό έλεγχο
(πολλές φορές αποτελεί υποκειμενικό
έλεγχο, εφόσον βασίζεται στην εμπειρία
του μηχανικού) και στερείται μετρητικών
στοιχείων, που να υποστηρίζουν το πόρισμα
του μηχανικού. Στα θετικά συγκαταλέγεται η
κατηγοριοποίηση των κτιρίων βάσει τύπου,
τοποθεσίας, χρονολογίας και λοιπών σημείων τρωτότητας, δίνοντας μια πρώτη εικόνα
του σεισμικού κινδύνου.
Από την άλλη ο έλεγχος στατικής επάρκειας κατά Καν.Επε. βασίζεται σε ολοκληρωμέ-

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Οι αντισεισμικοί κανονισμοί αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα των καταστροφών που προκλήθηκαν από
μεγάλους σεισμούς. Αναθεωρούνται βάσει των γνώσεων που αποκτώνται από πρόσφατους σεισμούς
αλλά και ερευνητικά ευρήματα και ως εκ τούτου εξελίσσονται συνεχώς. Οι μηχανικοί της Καλιφόρνιας
και οι νομοθετικές αρχές της περιοχής υπήρξαν οι πρωτοπόροι στους ολοένα βελτιωμένους
αντισεισμικούς κανονισμούς. Στις Η.Π.Α. μεμονωμένες πόλεις ανέπτυξαν κτιριοδομικούς κανονισμούς
μετά από κάποια φυσική καταστροφή, π.χ. μια μεγάλη πυρκαγιά (Σικάγο, 1886) ή ένα μεγάλο σεισμό
(Σαν Φρανσίσκο, 1906). Παράλληλα με τους διεθνείς αντισεισμικούς κανονισμούς (Η.Π.Α., Ιαπωνίας κ.ά.)
αναπτύχθηκε και ο ελληνικός, βασισμένος στις ίδιες αρχές.
O πρώτος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός συντάχθηκε και ίσχυσε από το 1959, βασίστηκε σε
διάφορα σεισμικά γεγονότα, όπως στο σεισμό μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή
της Κορίνθου και του Λουτρακίου στις 22/4/1928, στο σεισμό 7,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην
περιοχή της Ιερισσού στις 26/9/1932, στο σεισμό 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της
Λάρισας την 1/3/1941 κ.ά. Το 1984 συμπληρώθηκε με πρόσθετα βασικά άρθρα ως συνέπεια τριών
καταστροφικών σεισμών, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ευστρατίου μεγέθους 7,1 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ στις 19/2/1968, στην περιοχή της λίμνης Βόλβης (σεισμός Θεσσαλονίκης) μεγέθους 6,5
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το βράδυ της 20/6/1978 και εκείνου με επίκεντρο στα νησιά Αλκυονίδες
του Κορινθιακού κόλπου μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 24/2/1981.
Το 1995 τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή ο Ν.Ε.Α.Κ. (Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) μετά
τον καταστροφικό σεισμό 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της Καλαμάτας
στις 13/9/1986, εκείνον που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κοζάνης - Γρεβενών μεγέθους 6,6 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ στις 13/5/1995 και εκείνον στην περιοχή του Αιγίου μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ στις 15/6/1995.
Το 2001 θεσπίσθηκε ο Ε.Α.Κ. 2000 (Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός - 2000) συνέπεια του
καταστροφικού σεισμού μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της
Πάρνηθας που εκδηλώθηκε στις 7/9/1999. Από τότε μέχρι σήμερα, στο αρχικό κείμενο του Ε.Α.Κ.
2000 έχουν γίνει οι αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και διευκρινίσεις. Από την 30/5/2014
(Φ.Ε.Κ. 1457/2014) μπορεί να χρησιμοποιείται είτε ο Ε.Α.Κ. 2000 (αυτούσιος) είτε ο ευρωκώδικας EC8
(αυτούσιος).
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Σεισμική αποτίμηση εξαώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω: α) μετρήσεων δυναμικών χαρακτηριστικών και τυπικών καμπυλών, β) μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης, στην οποία
απεικονίζονται τα αντίστοιχα σημεία και τα ποσοστά των υποστυλωμάτων που βρίσκονται σε στάθμη Β’ και Γ’ κατά Καν.Επε.

νη στατική μελέτη τού υπό εξέταση κτιρίου,
στηριζόμενη σε αποτύπωση του φέροντος
οργανισμού και εκτέλεση περαιτέρω ελέγχων, όπως είναι οι εργαστηριακές δοκιμές
αντοχής σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος
και άλλοι μη καταστροφικοί έλεγχοι.
Ο έλεγχος επάρκειας κατά Καν.Επε. είναι
ίσως το σημαντικότερο εργαλείο που
διαθέτει ο μηχανικός για την αποτίμηση των
υφιστάμενων κτιρίων. Ενσωματώνει όλη τη
σύγχρονη τεχνική και επιστημονική γνώση.
Παρ’ όλα αυτά, η λογική του είναι προσανατολισμένη σε κανονιστικά πρότυπα που
τελικά αποσκοπούν στην ενίσχυση, ενώ η
ορθή εφαρμογή του παραμένει δυσχερής
λόγω πρακτικών δυσκολιών και πολυπλοκότητας. Για παράδειγμα, η ακριβής αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και η εκτίμηση των πραγματικών φορτίων, στοιχεία πολύ
σημαντικά για την αποτίμηση, παραμένουν
δύσκολα προσδιορίσιμα, εκτός αν πραγματοποιηθούν διερευνητικές εργασίες πολύ
υψηλού κόστους.
Επίσης υπάρχουν κανονιστικές οδηγίες,
που ίσως απαιτούν περαιτέρω επιβεβαίωση, η οποία θα προκύψει σταδιακά, καθώς
ο κανονισμός θα ωριμάζει μέσα από την
εφαρμογή του. Τέλος, μετρήσεις που θα
διασταυρώνουν τα προσομοιώματα που
χρησιμοποιούνται και αφορούν στη συμπεριφορά της κατασκευής ως συνόλου (π.χ.
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μέτρηση δυναμικών χαρακτηριστικών) δεν
υιοθετούνται στην πράξη, με αποτέλεσμα
η αβεβαιότητα αυτών να είναι μεγάλη και η
ορθότητα των αποτελεσμάτων να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του
μηχανικού που τον εφαρμόζει.
Ως αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός ότι
τα παλαιότερης χρονολογικά κατασκευής
κτίρια, σε ένα μεγάλο ποσοστό, αν ελεγχθούν σύμφωνα με τον Καν.Επε. και δεδομένου ότι είχαν σχεδιασθεί για πολύ μικρότερη
σεισμική δράση, κρίνονται σήμερα στατικά
ανεπαρκή, συνεπώς χρειάζονται ενίσχυση.
Αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί στα παρακάτω δύσκολα να απαντηθούν ερωτήματα:
• Πόσο εφικτό είναι να ενισχυθεί σήμερα
ένα μεγάλο ποσοστό των παλαιών κτιρίων;
Όπως αναφέρθηκε, το 60% των κτιρίων
της επικράτειας είναι κατασκευασμένα
πριν από το 1980. Όσοι ασχολούνται με
τις κατασκευές και τις ενισχύσεις γνωρίζουν ότι δεν είναι εφικτό, λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους των εργασιών
αυτού του είδους. Για ένα μέσο κτίριο το
κόστος ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ, κόστος απαγορευτικό για
να εφαρμοστούν ενισχύσεις αμέσως σε
όλα τα παλαιά κτίρια.
• Επίσης, σε περίπτωση διαπιστωμένης
ανεπάρκειας βάσει Καν.Επε. ποιοι είναι
οι αντικειμενικοί δείκτες που πληροφο-
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Σεισμική αποτίμηση τριώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω: α) μετρήσεων και τυπικών καμπυλών, β) μη-γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης, στην οποία απεικονίζονται τα αντίστοιχα
σημεία και τα ποσοστά των υποστυλωμάτων που βρίσκονται σε στάθμη Β και Γ κατά Καν.Επε.

ρούν για την επιτακτικότητα της στατικής
ενίσχυσης και την κατάταξη από πλευράς
σεισμικού κινδύνου; Δυστυχώς τα αποτελέσματα του ελέγχου στατικής επάρκειας
δεν μας πληροφορούν για το βαθμό επικινδυνότητας, καταλήγουν μόνο σε κρίση
όσον αφορά στην επάρκεια ή μη. Για κάτι
τέτοιο απαιτείται η κρίση του μηχανικού,
η οποία φυσικά είναι αναντικατάστατη
από τη μια, προκειμένου να έχουμε καλές
κατασκευές, αρκετά υποκειμενική όμως με
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Εξέλιξη αντισεισμικής
τεχνολογίας και παρακολούθησης
δομικής ακεραιότητας
κατασκευών
Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση
εξέλιξης της αντισεισμικής τεχνολογίας
αλλά και στις ενόργανες μεθόδους παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας των
κατασκευών με χρήση αισθητήρων διαφόρων ειδών. Σχετικά με τις εξελίξεις στην
αντισεισμική τεχνολογία, σημαντικός σταθμός θεωρείται η υιοθέτηση του μοντέλου
"μονοβάθμιου ταλαντωτή" σε συνδυασμό με
τη χρήση μη γραμμικών μεθόδων στατικής
ανάλυσης, από τις οποίες προκύπτουν οι
καμπύλες φέρουσας ικανότητας (καμπύλες

Pushover), οι οποίες περιγράφουν τη συμπεριφορά της κατασκευής. Ο μηχανικός έχει
στη διάθεσή του ένα πολύ πιο ρεαλιστικό
εργαλείο για την αποτίμηση των υφιστάμενων κτιρίων. Οι μη γραμμικές μέθοδοι στατικής ανάλυσης περιγράφονται και υιοθετούνται σε όλους του σύγχρονους κανονισμούς
(Καν.Επε., Ευρωκώδικας 8, ACC 318M-14,
ATC-58, FEMA-356, κτλ.).
Παράλληλα, στον τομέα της παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας των
κατασκευών έχουν γίνει σημαντικά βήματα
στην ερμηνεία των μετρήσεων από αισθητήρες επιταχύνσεων, ταχυτήτων, παραμορφώσεων κ.ά. σε σχέση με τη δομική υγεία
των κατασκευών, τον εντοπισμό πιθανών
βλαβών, το χαρακτηρισμό των φορτίων κ.ά.
Πολλά σημαντικά έργα βρίσκονται σήμερα
υπό συνεχή ενόργανη παρακολούθηση, ενώ
κανονιστικά πρότυπα εκδίδονται διεθνώς
τα τελευταία χρόνια, τα οποία ορίζουν το
βέλτιστο τρόπο χρήσης αυτών των μεθόδων.
Παραδείγματα αποτελούν οι "οδηγίες παρακολούθησης της δομικής υγείας" (guidelines
for structural health monitoring), που
εκδόθηκαν το 2001 από το Καναδικό Δίκτυο
Ερευνητών (Intelligent sensing for innovative
structures-ISIS) ή την έκθεση "Ambient
Vibration Monitoring", που εκδόθηκε το
2006 από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την
Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και Έλεγχο

των Κατασκευών (European Association
for Structural Assessment, Monitoring and
Control SAMCO). Επίσης υπάρχει πληθώρα ερευνητικών εργασιών, δημοσιευμένων
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που
καταδεικνύουν τη χρησιμότητα συλλογής
δεδομένων απόκρισης κτιρίων, ακόμη και
σε περιπτώσεις διέγερσης πολύ χαμηλής
ισχύος (μικροδονήσεις περιβάλλοντος
- ambient vibration) με αισθητήρες τοποθετημένους στα κτίρια, τα οποία βοηθούν
καθοριστικά στην εκτίμηση της τρωτότητας
των εν λόγω κατασκευών. Σ’ αυτό το πλαίσιο
αρκετά κτίρια βρίσκονται σε μόνιμη ενόργανη παρακολούθηση, συνεπώς υπάρχει
πληθώρα καταγραφών της συμπεριφοράς
τους σε περιπτώσεις ισχυρών, μέτριων και
ασθενών σεισμών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν
αρκετά κτίρια στις Η.Π.Α. στις οποίες οι
καταγραφές τους ξεκίνησαν πριν 50 χρόνια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκτενούς
ενόργανης παρακολούθησης στην Ελλάδα
αποτελεί η γέφυρα στο Ρίο - Αντίρριο.
Οι εξελίξεις στην αντισεισμική τεχνολογία,
οι μετρήσεις απόκρισης κτιρίων σε πολύ
ισχυρούς σεισμούς (π.χ. καταγραφή σχετικών μετατοπίσεων ορόφων - interstorey
drift), η εξέλιξη των υπολογιστικών εργαλείων του μηχανικού και φυσικά η τεχνική
εμπειρία από τα καταστροφικά αποτελέσματα ισχυρών σεισμών, που έχουν χτυπήσει
www.ktirio.gr
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διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο,
οδήγησαν στη δημιουργία βάσεων δεδομένων για την τυποποίηση και συμπεριφορά
των κτιρίων (π.χ. σχετικά με την πλαστιμότητα, δηλαδή τις μέγιστες παραμορφώσεις
που μπορεί να αναπτύξει μία κατασκευή
χωρίς να αστοχήσει). Το HAZUS, το οποίο
αποτελεί για τις Η.Π.Α. την επίσημη μεθοδολογία εκτίμησης του σεισμικού κινδύνου
και υπολογισμού των πιθανών απωλειών,
βασίζεται σε μία τέτοια βάση δεδομένων και
συγκεκριμένα σε τυπικές καμπύλες Pushover
αναλόγως του τύπου, του επιπέδου αξιοπιστίας του αντισεισμικού κανονισμού, του
ύψους κατασκευής κτλ.

Η τεχνολογία ως μέσο για την
ιεράρχηση της ανάγκης ελέγχου
στατικής επάρκειας
Η εφαρμογή της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας των αισθητήρων, οι οποίοι
είναι πλέον χαμηλού κόστους αλλά ικανής
ακρίβειας, επιτρέπουν την εφαρμογή των
μεθόδων παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας σε μεγάλη κλίμακα και μπορούν να
δημιουργήσουν νέα πρότυπα στον αντισεισμικό έλεγχο των κτιρίων. Η τυποποίηση
των κατασκευών (βλ. HAZUS) σε συνδυασμό με επιτόπου ενόργανες μετρήσεις απόκρισης επιτρέπουν στο μηχανικό να αποκτήσει σε πρώτη φάση με πολύ ικανοποιητική
ακρίβεια το επίπεδο σεισμικού κινδύνου με
χαμηλό κόστος. Συνεπώς, σήμερα μπορούν εύκολα τα κτίρια να ιεραρχηθούν από
πλευράς ανάγκης για περαιτέρω ελέγχους,
δηλαδή έλεγχο επάρκειας κατά Καν.Επε. σε
συνδυασμό ενδεχομένως με εδαφοτεχνική
μελέτη, αν τα αποτελέσματα των μετρήσεων
σε συνδυασμό με την αυτοψία συνηγορούν
για κάτι τέτοιο.
Σε δεύτερο επίπεδο τα αποτελέσματα των
δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών (π.χ. ιδιοσυχνότητες κτλ.) μπορούν να
χρησιμοποιούνται και για την επιβεβαίωση
των προσομοιωμάτων που χρησιμοποιούνται στις στατικές αναλύσεις, τις οποίες
απαιτεί ο Καν.Επε., οδηγώντας σε καλύτερο
επίπεδο μελετών, επιλογή του καταλληλότερου τύπου ενίσχυσης εκεί που πραγματικά
απαιτείται και αποκαλύπτοντας αφανείς
βλάβες και δυσμενή ενδεχομένως επιρροή
εδάφους.
Στα παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζονται περιπτώσεις ελέγχου κατά Καν.Επε.
αφού έχουν πραγματοποιηθεί καταστροφικοί και μη καταστροφικοί έλεγχοι και
ενόργανες μετρήσεις, οπότε έχουν μετρηθεί
τα δυναμικά χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη στα
αριθμητικά προσομοιώματα των αναλύσεων.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μη γραμμικών στατικών αναλύσε56
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Τοποθέτηση μετρητικού συστήματος.

Από την κάρτα μνήμης στις πιθανότητες ανά επίπεδο βλαβών για το σεισμικό σενάριο που επιλέχθηκε. Η διαδικασία άντλησης
αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων μέσω μετρητικής συσκευής έχει ως εξής: εισαγωγή κάρτας μνήμης, εξαγωγή
ιδιοσυχνοτήτων μετά από ανάλυση σήματος, εισαγωγή δεδομένων για το κτίριο, εισαγωγή σεισμικού σεναρίου, σεισμική
αποτίμηση μέσω βαθμονοποιημένων (μέσω των μετρήσεων) τυπικών καμπυλών και πιθανότητες ανά επίπεδο βλαβών για το
σεισμικό σενάριο που επιλέχθηκε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κτίριο

Περιοχή

Εκτίμηση
χρονολογίας
κατασκευής

Υλικό
κατασκευής

Αντισεισμικός
κανονισμός
(κατά HAZUS)

Μέσο ύψος
κτιρίου (m)

Εξαώροφο

Αθήνα

Προ του 1984

Οπλισμένο
σκυρόδεμα

χαμηλό επίπεδο

20,80

Τριώροφο

Αθήνα

Προ του 1984

Οπλισμένο
σκυρόδεμα

χαμηλό επίπεδο

10,65

Βλάβες σε κτίρια έπειτα από σεισμό.

ων και η εξαγωγή των σημείων επιτελεστικότητας που πληροφορούν για το επίπεδο
των βλαβών των κατασκευών σε σχέση με το
σεισμικό σενάριο που εξετάζεται.
Παράλληλα παρουσιάζονται παρόμοιου
τύπου αναλύσεις, οι οποίες προκύπτουν
αυτομάτως μέσω των επιτόπου μετρήσεων και της χρήσης τυπικών καμπυλών μη
γραμμικών αναλύσεων (βάσει ύψους, τύπου,
αντισεισμικού κανονισμού κτλ.) σύμφωνα
με το HAZUS, οι οποίες "βαθμονομούνται"
μέσω των μετρήσεων. Τελικά, καταλήγουμε
σε ένα γρήγορο και αξιόπιστο προσεισμικό
έλεγχο, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα
των μετρήσεων από το σύστημα των αισθητήρων (εν προκειμένω επιταχυνσιομέτρων).
Η χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων
HAZUS προσφέρει τη δυνατότητα καθορισμού πιθανοτήτων εμφάνισης για τα διάφορα επίπεδα βλαβών. Αυτές οι τιμές μπορούν
να αποτελέσουν καθοριστικούς δείκτες για
την ιεράρχηση της ανάγκης για περαιτέρω
ελέγχους κατά Καν.Επε. και ενδεχομένως
στατικές ενισχύσεις.

Προσεισμικός έλεγχος
κατασκευών μέσω μετρητικής
συσκευής
Συνοψίζοντας, ένας πληρέστερος προσεισμικός έλεγχος υλοποιείται μέσω ενός
συνόλου διακριτών βημάτων, ως εξής:
1. Αυτοψία του κτιρίου από μηχανικό
και συμπλήρωση του δελτίου δομικής
τρωτότητας.
2. Προσωρινή τοποθέτηση μετρητικού
συστήματος με αισθητήρες καταγραφής
επιταχύνσεων στις τρεις διευθύνσεις σε
κατάλληλα σημεία του κτιρίου. Ενέργεια
που διαρκεί λίγα λεπτά, ενώ ένας ικανοποιητικός αριθμός μετρητικών συστημάτων είναι δύο, σε σημεία του φέροντος
οργανισμού, που βρίσκονται κατά προτίμηση άνω των 2/3 του ύψους.
3. Μετά από λίγες (5 με 7) ημέρες ο μηχανικός εξάγει τα δεδομένα από τα μετρητικά
συστήματα (π.χ. μεταφορτώνοντας τις
κάρτες μνήμης των συστημάτων στον
υπολογιστή του) και, χρησιμοποιώντας

Προσωρινή τοποθέτηση μετρητικού συστήματος με
αισθητήρες καταγραφής επιταχύνσεων στις τρεις διευθύνσεις
σε κατάλληλο σημείο του κτιρίου.

www.ktirio.gr
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κτίριο, που έχει καταρρεύσει έπειτα από σεισμό.

κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας
των σημάτων που καταγράφηκαν και
των δεδομένων από το δελτίο δομικής
τρωτότητας, λαμβάνει τα αποτελέσματα
του προσεισμικού ελέγχου (ενέργεια που
διαρκεί επίσης λίγα λεπτά της ώρας).
4. Κατόπιν, αναλόγως των αποτελεσμάτων
που προκύπτουν, ο μηχανικός καθορίζει
εύκολα το βαθμό της ανάγκης για περαιτέρω ελέγχους και ενδεχομένως στατικές
ενισχύσεις.

Ο ρόλος της πολιτείας
Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη
ενίσχυσης των κατασκευών, σε περιπτώσεις
στατικής ανεπάρκειας έχει δώσει κίνητρα
για τον έλεγχο / ενίσχυση σε κατασκευές με
αυθαιρεσίες με μείωση του ενιαίου ειδικού
προστίμου. Αυτά τα κίνητρα κρίνονται ανε58
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παρκή, εφόσον περιορίζονται σε περίπτωση
αυθαιρεσιών μόνο και δεν υιοθετούνται οι
σύγχρονες πρακτικές ελέγχου.
Στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής
& Τεχνικής Σεισμολογίας (Αθήνα, 5-7
Σεπτεμβρίου 2019) ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Γ.
Στασινός εξήγγειλε δέσμη επτά μέτρων ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντισεισμική
προστασία κτιρίων και υποδομών. Μεταξύ
αυτών, το τέταρτο αφορά στη σύνδεση
προγραμμάτων σεισμικής ενίσχυσης και
ενεργειακής εξοικονόμησης.
Στο πλαίσιο αυτής της πρότασης από το
Τ.Ε.Ε. θεωρείται αναγκαία η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες (ειδικά εκείνων
των παλαιών κτισμάτων) στην υιοθέτηση
της σύγχρονης πρακτικής προσεισμικού
ελέγχου των κατασκευών μέσω μετρητικής
συσκευής.
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