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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζεται η μελέτη σύμμικτου κτιρίου αποθήκευσης και τυποποίησης ελαιολάδου
στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, συνολικής δομημένης επιφάνειας 1700 τ.μ.. Τον φέροντα
οργανισμό του κτιρίου απαρτίζουν υποστυλώματα και σύνδεσμοι δυσκαμψίας από δομικό
χάλυβα καθώς και σύμμικτοι φορείς για τις πλάκες της ανωδομής με το φέροντα
οργανισμό της θεμελίωσης και του υπόγειου ορόφου να είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η οροφή είναι σε ένα τμήμα του κτιρίου μεταλλική ενώ στο εναπομένον τμήμα σύμμικτη.
Καθοριστικά στοιχεία για τη μόρφωση του φορέα αποτέλεσαν οι αρχιτεκτονικές και
λειτουργικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τις γεωτεχνικές και εδαφομηχανικές συνθήκες
στην περιοχή κατασκευής του έργου. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πρόταση το υπό
μελέτη κτίριο είχε διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις και περιορισμούς ανά τμήμα
ώστε απαιτήθηκε η σημαντική τμηματική διαφοροποίηση στα ελεύθερα ανοίγματα και
ύψη του κτιρίου, με τρόπο που κατέστησε τη στατική κανονικότητα του κτιρίου συνολικά
αδύνατη. Τα μεγάλα ανοίγματα μεταξύ υποστυλωμάτων (16,55μ στο τμήμα της
αποθήκευσης και 7,50μ στο τμήμα διοίκησης), οι περιορισμένες δυνατότητες
χρησιμοποίησης περιμετρικών και κεντρικών φατνωμάτων για την τοποθέτηση
κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας καθώς και η σημαντική διασπορά της θέσης και της
φύσης των κρίσιμων για το σχεδιασμό φορτίσεων οδήγησαν στον τελικό σχεδιασμό του
κτιρίου με τρόπο που αναδεικνύει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των μεταλλικών
και σύμμικτων κατασκευών σε τέτοιου τύπου μή τυπικά κτίρια βιοτεχνικής χρήσης.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο αφορά μεταξύ άλλων στη μελέτη του φέροντος οργανισμού διώροφου
βιοτεχνικού κτιρίου με υπόγειο για την αποθήκευση και τυποποίηση ελαιολάδου
δυναμικότητας αποθήκευσης περίπου 1100 τόνων. Το κτίριο χωροθετείται εντός της
Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης και προβλέπεται να έχει εξωτερικές διαστάσεις 43,00 μ
μήκος και 24,00 μ πλάτος με το καθαρό ύψος να φτάνει τα 10,75 μ. Η εξυπηρέτηση των
λειτουργικών απαιτήσεων του κτιρίου απαίτησε τη διαμόρφωση έξι συνολικά επιπέδων.

Εικ. 1: Τρισδιάστατο προσομοίωμα ανωδομής έργου

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση, αποφασίσθηκε από την αρχή ο σαφής λειτουργικός
διαχωρισμός των επιμέρους χρήσεων του κτιρίου. Έτσι οι χώροι διοίκησης και
υποστήριξης συγκεντρώθηκαν στην πρόσοψη του κτιρίου (Τμήμα Α) με τους χώρους
τυποποίησης, αποθήκευσης υλικών συσκευασίας και έτοιμου προϊόντος να φιλοξενούνται
στο κέντρο της κάτοψης (Τμήμα Β) ενώ οι απαιτούμενοι χώροι για την αποθήκευση της
πρώτης ύλης χωροθετήθηκαν στην πίσω όψη του κτιρίου (Τμήμα Γ). Ο υπόγειος όροφος
σχεδιάσθηκε για να εξυπηρετήσει βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (Τμήμα Δ).
Συνεπεία της λειτουργικής τμηματοποίησης του κτιρίου οι απαιτήσεις και τα
χαρακτηριστικά του φέροντος οργανισμού τροποποιήθηκαν αντίστοιχα. Έτσι στο Τμήμα
Α, όπου φιλοξενούνται συμβατικές χρήσεις (γραφεία, χώροι εξυπηρέτησης του
προσωπικού κ.α.), επιλέχθηκε η λύση σύμμικτου φορέα. Ο φορέας αποτελείται από
χωρικά πλαίσια ενισχυμένα με κατακόρυφους συνδέσμους δυσκαμψίας για την
εξασφάλιση της πλευρικής ευστάθειας. Οι πλάκες της ανωδομής και οι δευτερεύουσες
δοκοί στήριξής τους είναι σύμμικτες ενώ ο κάνναβος των υποστυλωμάτων μεταβάλλεται
λαμβάνοντας ως μέγιστη διάσταση 7,50μ x 5.20μ με ύψος ορόφου 3,40 μέτρα. Το Τμήμα
Β του κτιρίου με ελεύθερο ύψος το οποίο φθάνει τα 9,00μ έχει απόσταση μεταξύ πλαισίων
που ξεπερνά τα 6,20μ και μέγιστο άνοιγμα μεταξύ των υποστυλωμάτων 16,55μ. Για την
κάλυψη του ανοίγματος επιλέχθηκε η λύση του επίπεδου δικτυώματος με παράλληλα
πέλματα. Το Τμήμα Γ έχει μέγιστο καθαρό ύψος 10,00μ περίπου, άνοιγμα μεταξύ των
υποστυλωμάτων 16,55μ και απόσταση μεταξύ των πλαισίων περί τα 5,50μ. Η στάθμη
έδρασης των δεξαμενών αποθήκευσης βρίσκεται σχεδόν στο μέσο του όμορου υπόγειου

ορόφου (Τμήμα Δ) κάτι το οποίο αποτέλεσε σημαντική παράμετρο της μόρφωσης του
φέροντος οργανισμού, σε συνδυασμό πάντα με τις ιδιαίτερες γεωτεχνικές και
εδαφομηχανικές ιδιότητες της περιοχής κατασκευής του έργου. Πρόσθετη απαίτηση
αποτέλεσε η αναγκαιότητα εγκιβωτισμού του Τμήματος Γ προς δημιουργία χώρου ο
οποίος θα λειτουργήσει ως ανοιχτή δεξαμενή συλλογής του ελαιολάδου σε περίπτωση
αστοχίας των δεξαμενών αποθήκευσης. Επίσης τα τμήματα Β και Γ έχουν κοινή μορφή
στέγασης (μεταλλική στέγη με αντιανέμιους συνδέσμους) ενώ το Τμήμα Α στεγάζεται από
τη σύμμικτη πλάκα οροφής πρώτου ορόφου.

Εικ. 2: Κάτοψη λειτουργικών τμημάτων του έργου

Εικ. 3: Χαρακτηριστική τομή λειτουργικών τμημάτων του έργου
3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Με δεδομένη τη μεγάλη διαφοροποίηση στις διαστάσεις, τα επιβαλλόμενα φορτία και τη
δυσκαμψία των επιμέρους τμημάτων του κτιρίου, η λύση της δημιουργίας επιμέρους
ανεξάρτητων στατικά τμημάτων για την ανωδομή ίσως φαντάζει προφανής. Παρόλα αυτά
στη συγκεκριμένη περίπτωση μια τέτοια λύση θα απαιτούσε το χωρισμό του κτιρίου σε
δύο ή ακόμη και τρία στατικώς ανεξάρτητα τμήματα με αποτέλεσμα την λειτουργική και
κοστολογική επιβάρυνση του έργου.

Αντ’ αυτού επιλέχθηκε η λύση της δημιουργίας ενός ενιαίου στατικά φορέα ανωδομής ο
οποίος σχεδιάσθηκε ώστε να έχει ελαστική συμπεριφορά στο σεισμό. Το Τμήμα Α, το
οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ταλαντούμενης μάζας λόγω των αυξημένων
φορτίων χρήσης και της ύπαρξης των πλακών της ανωδομής, επιλέχθηκε να παραμείνει
συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα τμήματα, και τοποθετήθηκε σε αυτό κατάλληλος αριθμός
κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας προς εξασφάλιση της πλευρικής του ευστάθειας.
Τα τμήματα Β και Γ ως ελαφρύτερα και πιο εύκαμπτα, λόγω του μικρού ποσοστού
ταλαντούμενης μάζας που τους αντιστοιχεί καθώς και των περιορισμένων δυνατοτήτων
στην αύξηση της πλευρικής τους δυσκαμψίας, επιλέχθηκε να συνδεθούν – εξαρτηθούν από
το Τμήμα Α μέσω της διαφραγματικής λειτουργίας της κοινής τους στέγης.
Με την τοποθέτηση κατάλληλου αριθμού κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας στην
περίμετρο του τμήματος Γ, αναβαθμίστηκε η δυσκαμψία και η δυστρεψία των τμημάτων Β
και Γ ώστε σε συνδυασμό με τη διαφραγματική λειτουργία της κεκλιμένης στέγης των
τμημάτων Β και Γ το κτίριο συνολικά παρουσιάζει βελτιωμένη συμπεριφορά. Η συνολική
ταλαντούμενη μάζα ανά διεύθυνση αγγίζει σχεδόν το 90% από τις πρώτες ιδιομορφές ενώ
αυτές χαρακτηρίζονται ως συσχετισμένες μεν αλλά χωρίς έντονα στρεπτικά
χαρακτηριστικά. Ειδικά στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται με κατάλληλο τρόπο
στο προσομοίωμα οι μηκίδες και οι τεγίδες του κτιρίου, οι οποίες τοποθετούνται στα
τμήματα Β και Γ, οδηγούμαστε σε περαιτέρω βελτίωση της «ιδιομορφικής εικόνας» του
κτιρίου συνολικά, με μειωμένο βαθμό συσχέτισης των ιδιομορφών.

Εικ. 4: Συντελεστές συμμετοχής ταλαντούμενης ιδιομορφικής μάζας
4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σύμφωνα με τα στοιχεία προκαταρκτικής εδαφομηχανικής μελέτης («[1]»), το έδαφος
στην περιοχή ανάπτυξης της άμεσης ζώνης θεμελίωσης του έργου, από άποψη εδαφικής
σεισμικής επικινδυνότητας κατατάσσεται στην Κατηγορία Γ, όπου περιγράφονται
σύμφωνα με τον ΕΑΚ2003 ως “Ιλοαργιλικά εδάφη μικρής αντοχής πάχους μεγαλύτερου
των 5μ”. Ειδικότερα το έδαφος στην περιοχή θεμελίωσης είναι αργιλικό, μαλακό έως
μέτρια συνεκτικό, υψηλής πλαστικότητας το οποίο χαρακτηρίζεται από χαμηλές
γεωτεχνικές και εδαφομηχανικές ιδιότητες και παραμέτρους, που γενικά δεν δημιουργούν
ικανοποιητικές συνθήκες θεμελίωσης και ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα
αστάθειας σε πιθανή επερχόμενη σεισμική δραστηριότητα καθώς και προβλήματα

αυξημένων διαφορικών καθιζήσεων στερεοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέγιστη
επιτρεπόμενη καθαρή τάση θεμελίωσης σεπ δεν ξεπερνά τα 40kPa ενώ ο δείκτης εδάφους
Ks λαμβάνει τιμή 4,8ΜΝ/m3.
Με δεδομένα τα παραπάνω καθώς και τη μορφή του φορέα και την κατανομή των φορτίων
στη θεμελίωση, επιλέχθηκε η ανισόσταθμη θεμελίωση του κτιρίου επί εξυγιαντικής
στρώσης κατάλληλου πάχους, και η απομόνωση μέσω αρμού τμήματος της κάτοψης και
θεμελίωσής του επί πλάκας γενικής κοιτόστρωσης (radier). Με τον τρόπο αυτό
αναβαθμίστηκε επαρκώς η φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη καθαρή τάση θεμελίωσης σεπ να ανέρχεται στα 120kPa και ο δείκτης
εδάφους Ks λαμβάνει πλέον την τιμή 12,5ΜΝ/m3. Για τη θεμελίωση του Τμήματος Δ
προβλέφθηκε η κατασκευή εσχάρας πεδιλοδοκών ενώ το για το Τμήμα Γ επιλέχθηκε η
θεμελίωση του μεταλλικού φέροντος οργανισμού επί περιμετρικής πεδιλοδοκού και η
στατική ανεξαρτητοποίηση της πλάκας έδρασης των μεταλλικών δεξαμενών με την
κατασκευή αρμού και σχεδιασμό της ως γενικής κοιτόστρωσης (radier). Με τον τρόπο
αυτό κατέστη δυνατή η ομοιομόρφηση των τάσεων του εδάφους ανά στάθμη σε όλη την
περιοχή θεμελίωσης του έργου και ο περιορισμός τους στις διαθέσιμες τιμές
επιτρεπόμενης τάσης του εδάφους θεμελίωσης με συνακόλουθη την αποφυγή των
διαφορικών καθιζήσεων στερεοποίησης.

Εικ. 5: Λεπτομέρεια του ανώτερου στρώματος της μαλακής έως μέτριας συνεκτικότητας
αργίλου. Το έδαφος αυτό εμφανίζεται στα ανώτερα στρώματα της ζώνης θεμελίωσης
του έργου(«[1]»).
5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ
Για τις ανάγκες της ανάλυσης και διαστασιολόγησης δημιουργήθηκε προσομοίωμα
πεπερασμένων στοιχείων. Για το σχεδιασμό των συμμίκτων δοκών χρησιμοποιήθηκαν
εκτός από το γενικό προσομοίωμα του συνολικού φορέα και επί μέρους προσομοιώματα
μέσω λογισμικού διαστασιολόγησης συμμίκτων φορέων, καθώς και αναλυτικές μέθοδοι.
Η συνήθης θεώρηση είναι να υπολογίζονται ως αμφιέρειστες οι σύμμικτες δοκοί και να
οπλίζεται παράλληλα η πλάκα για τις αναπόφευκτες αρνητικές ροπές στους κόμβους.
Επιπροσθέτως, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των σεισμικών δυνάμεων
παραλαμβάνεται κυρίως από τους αντιανέμιους συνδέσμους και δευτερευόντως από τα
πλαίσια των προσόψεων, δεν μπορεί να είναι αμελητέες και οι σεισμικές ροπές στους
κόμβους δοκών – υποστυλωμάτων. Για το λόγο αυτό επελέγη η μεταφορά του κόμβου
δοκού – υποστυλώματος εκτός του υποστυλώματος. Με τον τρόπο αυτό, η περιοχή
υψηλών εντατικών μεγεθών του κόμβου του υποστυλώματος θα μορφωθεί στο εργοστάσιο
με την απαραίτητη διασφάλιση ποιότητας (Christmas tree) και η εργοταξιακή σύνδεση της

δοκού θα γίνει σε περιοχή μικρότερης έντασης. Η μεθοδολογία αυτή έχει αποδειχθεί ότι
συμπεριφέρεται επιτυχώς στην πράξη (βλέπε σχετικά και «[2]») και συστήνεται για τη
διασφάλιση πλάστιμης συμπεριφοράς («[3]»). Παράλληλα, η κοχλίωση μεταφέρεται σε
περιοχή όπου έχει μειωθεί σημαντικά η αρνητική ροπή αλλά συγχρόνως το μεταλλικό
τμήμα του φορέα βρίσκεται στην κάτω πλευρά του ουδέτερου άξονα, ώστε να μην
εφελκύονται οι κοχλίες «[4]» .

Εικ. 6: Λεπτομέρεια κόμβου δοκού – υποστυλώματος
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η επιλογή να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο ως συνδυασμός σύμμικτου και αμιγώς
μεταλλικού ανά τμήματα επέτρεψε τη συμμόρφωση προς τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις με
την μεταφορά περιορισμένων νεκρών φορτίων ανωδομής κάτι το οποίο αποτέλεσε κρίσιμη
παράμετρο εξ’ αιτίας των υποβαθμισμένων εδαφομηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους στην
περιοχή θεμελίωσης του έργου. Παράλληλα, το χαμηλό βάρος της ανωδομής σε
συνδυασμό με τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιμων δυσκαμψιών του δομήματος
κατέστησαν δυνατή την αποφυγή δημιουργίας αρμών με αποτέλεσμα την αποφυγή
λειτουργικών προβλημάτων και κοστολογικών επιβαρύνσεων.
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SUMMARY
The design of a two storey composite craft building at the Tripolis’ Industrial Area is
presented, with total built surface of 1700 square meters and capacity of 1100 ton olive oil
storage. The building is composed of a steel structure for columns and bracings and of a
steel – concrete composite structure for the secondary beams and slabs. The roof is a steel
structure. The architectural requirements of the project for remarkable differentiation of
spans between columns (from 5,20m to 16,55 m) and headroom (from 3,00m to 10m) as
well as the low geotechnical and soil mechanics’ properties of the terrain led to a
composite steel structure without joints despite the remarkable variation of stiffness, mass
and loading among each of the building segments. Thus the abilities and advantages of
composite steel structures are emerging in cases of buildings with peculiar architectural
requirements placed in terrains with poor geotechnical characteristics.

