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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ





ΥΛΙΚΑ: ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

• Θεμελίωση, τοιχεία υπογείου, υποστυλώματα: C30/37

• Πλάκες – Δοκοί: C35/45

• Πυρήνες: C50/60

• Χάλυβας όπλισης χαλαρός: Β500C



ΥΛΙΚΑ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ

• Χάλυβας προέντασης: Y1860S7 χαμηλής χαλάρωσης (EN 10138-3)

fpk = 1860MPa

fp0.1k = 1600MPa

• Διάμετρος καλωδίου: 15.2mm (140mm²)

• Διαστάσεις σωλήνα: Επίπεδος, h=20mm

• Παράμετροι σχεδιασμού συστήματος προέντασης:

o Τύπος: Ενεματωμένοι

o Συντελεστής τριβής: μ = 0.12 (πλαστικός σωλήνας)

o Τυχηματική καμπυλότητα: k = 0.0075rad/m

o Ολισθηση σφήνας: 6mm



ΣΕΙΣΜΟΣ: ΕΝ1998 816 έτη

EN1998 Type 1 Type 2

PGA 0.24 0.24

q 1.00 1.00

γI 1.20 1.20

ξ 5.0% 5.0%

n 1.00 1.00

S 1.20 1.35

T1 0.15 0.05

T2 0.5 0.25

T3 2 1.2

Tmax 4.00 4.00

ag·S 0.346 0.389

β 0.2 0.2



ΣΕΙΣΜΟΣ: EAK plus

• ΕΑΚ2003 

• Συντελεστή σπουδαιότητας 1.30 

• Προσαύξηση κατά 25%.



ΣΕΙΣΜΟΣ: Μελέτη Σεισμικής Διακινδύνευσης

• Παν. Πατρών

• EN1998

• Περίοδος επαναφοράς 816 έτη

• Προσαύξηση κατά 25%.

• Περιβάλλουσα όλων το EAKplus



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

• Τα υποστυλώματα διατάσσονται σε κάνναβο 9x9m ή 9x15m ανάλογα με το 
τμήμα του κτιρίου.

• Σύστημα προεντεταμένων πλακών με μύκητες και περιμετρικές δοκούς

• Κάναβος 9Χ9m, το πάχος της πλάκας είναι 22cm το ύψος του μύκητα είναι 42cm.

• Κάναβος 9Χ15, το πάχος της πλάκας είναι 30cm το ύψος του μύκητα είναι 60cm.

• Οι οριζόντιες δυνάμεις παραλαμβάνονται από ένα σύστημα ασύζευκτων μεταξύ 
τους τοιχωμάτων όπως ορίζεται στον EN1998-1, με τα εσωτερικά υποστυλώματα 
που δεν συνδέονται με δοκούς να αποτελούν δευτερεύοντα στοιχεία. Το πάχος 
των τοιχίων κυμαίνεται από 30-60cm, ενώ όλα τα υποστυλώματα είναι κυκλικά 
διαμέτρου 90cm.

• Η θεμελίωση αποτελείται από μεμονωμένα πέδιλα πάχους 1.5m συνδεόμενα 
μεταξύ τους στην κορυφή με πλάκα 20cm. Αντίστοιχα radier προβλέπονται στους 
πυρήνες. 



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ +7,50m



ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

• Απλούστερος ξυλότυπος

• Ταχύτητα κατασκευής

• Απεμπλοκή με Η/Μ διελεύσεις

• Ευμενής επιρροή για θερμοκρασίακα



ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ



ΠΡΟΕΝΤ. ΠΛΑΚΕΣ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

• Οι τένοντες συγκεντρώνονται κατά τη διεύθυνση Χ-Χ και διανέμονται κατά τη Υ-Υ

• Προβλέπονται τρείς τένοντες σε κάθε στήριξη κατά τη διεύθυνση Χ-Χ

• Καλώδια/τένοντα: 4x15.2mm καλώδια = 560mm²

• Απόσταση τενόντων: 0.60m

• Κατά τη διεύθυνση Υ-Υ τοποθετούνται τένοντες κάθε 1.0m σε όλο το μήκος της 
πλάκας

• Καλώδια/τένοντα: 2x13mm καλώδια για πλάκες 9x9 = 200mm²

4x15.2mm καλώδια για πλάκες 9x15 = 560mm²

• Απόσταση τενόντων :1.00m

• Οι τένοντες είναι παραβολικοί και διατάσσονται με ανεστραμμένη παραβολή 
πάνω από τις στηρίξεις, με σημείο καμπής σε απόσταση 10% του μήκους του 
στοιχείου από τις στηρίξεις.



ΠΡΟΕΝΤ. ΠΛΑΚΕΣ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ



ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ



ERECTION: PT SLABS

post-tensioning system components



ERECTION: PT SLABS – MAIN PHASES
• Formwork installation

• Tendon profiles marked

• Bottom rebars placement

• Live ends fixed to side shutters

• Tendons fixed on chair bars

• Anti-burst reinforcement, grout vents 
and top reinforcements installed



ERECTION: PT SLABS – MAIN PHASES
• Tendon geometry inspected

• Casting

• Anchor head & wedges installed

• Tensioning
(fck > 25MPa, min 3days)

• Extension & force records

• Grouting



ΑΝΑΛΥΣΗ

oΗ θεμελίωση προσομοιώθηκε με ελατήρια, έτσι προκειμένου να υπολογιστεί 
η σχετική βύθιση των πλακών, πρέπει να αφαιρεθεί η καθίζηση από τις 
στηρίξεις.

oΗ διαστασιολόγηση των στοιχείων Ω/Σ πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 
λογισμικού ECtools για Υψηλή Πλαστιμότητα,  το οποίο υπολογίζει όλες τις 
παραμέτρους που απαιτεί ο EN1998 για ικανοτικό σχεδιασμό.

oO σχεδιασμός των προεντεταμένων πλακών πραγματοποιήθηκε με το 
λογισμικό Etabs και επιπρόσθετη εκτέλεση υπολογισμών δια χειρός.

oΟι τάσεις του εδάφους υπολογίζονται αυτόματα από το λογισμικό, οι οριακές 
τιμές έχουν καθοριστεί σε συνεργασία με την ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΕ – ΑΤΕΝΕΙΑ ΙΚΕ.







Eigenmodes

T1=0,98sec T2=0,86sec



ΑΝΑΛΥΣΗ

• Το προσομοίωμα έγινε στο ETABS2019 με 3D
oΔυναμική φασματική ανάλυση με χρήση του φάσματος του EN1998 

κατάλληλα τροποποιημένου για την περιοχή του έργου (επαυξημένου κατά 
πολύ)

oΗ δυσκαμψία των δομικών στοιχείων μειώθηκε στο 50% για να ληφθεί 
υπόψη η ρηγμάτωση των στοιχείων στο σεισμό με εξαίρεση τις 
προεντεταμένες πλάκες όπου ελήφθη υπόψη η δυσκαμψία της αρηγμάτωτης
διατομής.

oΟι τένοντες προσομοιώθηκαν με χρήση ενσωματομένων ρουτίνων του ETABS
v19. Προκειμένου για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ανάλυσης , οι 
τένοντες που απεικονίζονται στις εικόνες ομαδοποιήθηκαν σε μικρότερο 
αριθμό στοιχείων.



ULS PT Πλακών

• Τάση προέντασης 0.90fp0.1k = 0.90·1600 = 1440MPa. 

• Ολίσθηση σφήνας απομεινώνει ~5.3% την τάση προέτασης, συνεπώς το όριο 
0.85fp0.1k¬ του EN1992-1 μετά την αγκύρωση τηρείται.

• Απαίτηση χαλαρών οπλισμών B500C +7.50



ULS PT Πλακών

• Απώλειες τενόντων

fck [MPa] 35 35

εcs [‰] 0.42 0.42

Ep [GPa] 195 195

Ecm [GPa] 34.1 34.1

σpm0 [MPa] 1412 1412

fpk [MPa] 1860 1860

Relax. Class [1/2/3] 2 2

ρ [%] 2.5% 2.5%

Δσpr/σpm0 [%] 5.1% 5.1%

Δσpr [MPa] 72 72

φ(t,t0) [-] 2.2 2.2

Ap [mm²] 200 187

hc [mm] 220 220

Ac [mm²] 220000 220000

Ic [mm⁴] 8.87E+08 8.87E+08

zcp [mm] 50 50

σc,QP [MPa] 1.28 1.20

Δσp,c+s+r [MPa] 152 151



ULS PT Πλακών

• Απαίτηση χαλαρών οπλισμών B500C +7.50



ULS PT Πλακών

• Ελεγχος θλιπτικών τάσεων σκυροδέματος

• σ< 0.6·fck = 21MPa



ULS PT Πλακών

• Έλεγχος διάτρησης σκυροδέματος

• <1,00 ΟΚ χωρίς οπλιση

• <1,50 ΟΚ με συνδετήρες

• <1,95 ΟΚ με ήλους (ΕΤΑ HALFEN)



SLS PT Πλακών (βέλη)

• Οι πλάκες 9x9 δεν έχουν κάνενα θέμα 
βελών λόγω της προέντασης

• Οι έλεγχοι έχουν νόημα για τις 9x15

• EN1992 §7.4.1:
• Μακροχρόνια βύθιση για οιωνεί μόνιμα 

(1+φ)x[G+PT]+0.6Q: 1/250

• Ευαίσθητα διαχωριστικά για οιωνεί
μόνιμα μετά την κατασκευή:1/500



SLS PT Πλακών (ρηγμάτωση)

• G+ψ1·DT+ψ2·Q

• w=0.20mm για προεντεταμένες

• w=0.30mm για συμβατικά οπλισμένες

• Όλα ΟΚ.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!


