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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιερευνήθηκε η επιρροή των τοιχοποιιών πλήρωσης µε κεντρικά ανοίγµατα στη
σεισµική συµπεριφορά πλαισίων ωπλισµένου σκυροδέµατος που σχεδιάσθηκαν σύµφωνα µε τις
τρέχουσες διατάξεις των κανονισµών. Ελέγχθηκαν οκτώ µονώροφα ενός ανοίγµατος δοκίµια
πλαισίων κλίµακας 1:3 κάτω από κυκλική ψευδο-δυναµική οριζόντια φόρτιση µέχρι στάθµη
πλευρικής απόκλισης 40‰. Οι παράµετροι που διερευνήθηκαν ήταν η µορφή και το µέγεθος του
ανοίγµατος. Σ’ όλες τις περιπτώσεις που εξετάσθηκαν η διατµητική αντοχή των στύλων ήταν
µεγαλύτερη από τη διατµητική αντοχή ρηγµάτωσης της πλήρους γυµνής (απερίσφιγκτης)
τοιχοπλήρωσης. Από τα αποτελέσµατα µπορεί να εξαχθεί ότι οι τοιχοποιίες πλήρωσης µε κεντρικά
τοποθετηµένα ανοίγµατα αποδεικνύονται ωφέλιµες για τη σεισµική ικανότητα των γυµνών
πλαισίων ωπλισµένου σκυροδέµατος σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσθηκαν ως προς την
αντοχή, δυσκαµψία, πλαστιµότητα και απόσβεση ενέργειας.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τοιχοποιίες πλήρωσης διαφόρων τύπων συνήθως υπάρχουν στα κτίρια για λειτουργικούς και
αρχιτεκτονικούς λόγους. Η συνεισφορά τους στην πλευρική δυσκαµψία και αντοχή των πλαισίων,
συνήθως παραλείπεται κατά το σχεδιασµό νέων κτιρίων. Η αποκατάσταση όµως παλαιοτέρων
κτιρίων για σεισµική αντίσταση απαιτεί µια ακριβή αποτίµηση της κτιριακής απόκρισης που
περιλαµβάνει και τη συνεισφορά υπαρχουσών πληρώσεων (Hamburger & Chakradeo 1993) διότι
οι τοιχοποιίες πλήρωσης επειδή έχουν υψηλή εντός επιπέδου δυσκαµψία και µπορούν οικονοµικά
να την προσθέσουν στα υπάρχοντα πλαίσια του κτιρίου, είναι µια ελκυστική επιλογή για τον
έλεγχο των πλευρικών αποκλίσεων σ’ αυτά τα κτίρια (Dritsos 2005, Κακαλέτσης & Καραγιάννης
2003). Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να αναπτυχθούν κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία για την
ελαστική και ανελαστική ανάλυση των πλαισίων ωπλισµένου σκυροδέµατος µε τοιχοποιίες
πλήρωσης και να επιβεβαιωθούν µέσω εργαστηριακών πειραµάτων. Επί του παρόντος τα
πειραµατικά δεδοµένα πάνω στην αλληλεπίδραση τοιχοποιιών πλήρωσης µε τα πλαίσια από
σκυρόδεµα υπό πλευρική φόρτιση είναι πολύ περιορισµένα (CEB 1996, Maghaddam & Dowling
1987) και τα αναλυτικά προσοµοιώµατα των πληρώσεων δεν είναι ακόµη πλήρως ανεπτυγµένα
(FEMA 356 2000) και δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία που να οδηγεί σε µια ενιαία προσέγγιση είτε
για το σχεδιασµό είτε για την αποτίµηση της αντοχής και πλαστιµότητας. Η επιρροή των τοίχων
πλήρωσης στη δοµική συµπεριφορά είναι αµφισβητήσιµη και δεν υπάρχουν διαθέσιµες
κανονιστικές διατάξεις ή ορθολογικές οδηγίες για σχεδιασµό και εκτίµηση της ασφάλειας αυτών
των κατασκευών. Παράλληλα οι παρατηρηθείσες βλάβες από σεισµούς σε κτίρια µε πλαίσια
ωπλισµένου σκυροδέµατος πληρωµένα µε οπτοπλινθοδοµές εκτείνονται από πολύ µικρές έως
σηµαντικές. Λόγω αυτής της αβεβαιότητας για το πώς οι τοιχοποιίες οπτοπλινθοδοµών
αλληλεπιδρούν µε τα δοµικά πλαίσια ωπλισµένου σκυροδέµατος, τα κτίρια είναι δύσκολο να
αποτιµηθούν µε συµβατικές αναλυτικές διαδικασίες (FEMA 306 1999). Τα πειράµατα που έχουν
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πραγµατοποιηθεί σε πλαίσια ωπλισµένου σκυροδέµατος µε τοιχοποιίες πλήρωσης για τη
διερεύνηση της δυνατότητας χρησιµοποίησης τοιχοποιιών πλήρωσης για βελτίωση της σεισµικής
αντίστασης παλαιοτέρων κτιρίων έχουν δείξει ότι η αύξηση της πλευρικής δυσκαµψίας και
αντοχής των πλαισίων εξαρτάται από το πάχος του τοίχου πλήρωσης, το λόγο όψεώς του (Valiasis
& Stylianidis 1989) και τη δυσκαµψια των µελών που τον περιβάλλουν (Mehrabi et al. 1996) και
απο τη παρουσία και το µέγεθος ανοιγµάτων (Fiorato et al. 1970). Υπάρχουν ακόµη µερικά
εµπόδια για πλήρη κατανόηση του πώς δουλεύει το σύστηµα. Για παράδειγµα πώς συµπεριφέρεται
η διεπιφάνεια του τοίχου µε το πλαισιο; Υπάρχει µεταφορά τέµνουσας µεταξύ δοκού και τοίχου µε
συνάφεια ή τριβή ή είναι το υποστύλωµα αρκετά περισφιγµένο από τον τοίχο ώστε να είναι
πλήρως συµπλεκόµενο; Ποιές είναι οι κατακόρυφες αντιδράσεις στους κόµβους δοκού στυλου;
Πώς τα ανοίγµατα παραθύρου η θύρας επηρεάζουν το δια µέσου του τοίχου φορτίο; Ποιά η
διαφορά µεταξύ ενός πεσσού τοιχοποιίας που περικλείει ένα στύλο και ενός ενδιάµεσου πεσσού
που δεν είναι πάνω στον άξονα στύλου; Οι τοίχοι πλήρωσης συνήθως προσοµοιώνονται σαν
διαγώνιες αντηρίδες που µπορούν να µεταφέρουν µόνο τη θλιπτική δύναµη µεταξύ των διαγωνίως
απέναντι κόµβων. Επειδή η δυσκαµψία της πλήρωσης είναι συνάρτηση του µεγέθους της
φόρτισης, το προσοµοίωµα της αντηρίδας είναι απαραίτητα µη γραµµικο (Mander & Nair 1994,
Gergely et al. 1994). Για να αποκτηθεί η επιρροή της πλήρωσης µόνης, η επιρροή του πλαισίου
συνήθως αφαιρείται από την απόκριση δύναµης-παραµόρφωσης του συστήµατος πλαισίου-τοίχου.
Ενα στοιχείο - κλειδί σ’αύτη τη προσέγγιση είναι ο προσδιορισµός του ενεργού πλάτους της
ισοδύναµης διαγώνιας θλιβόµενης αντηρίδας καθώς επίσης και ο προσδιορισµός των παραµέτρων
των υστερητικών κανόνων του τοίχου πλήρωσης από πειράµατα (Karayannis et al. 2005). Επισης
πρέπει να αναδειχθούν οι συνθήκες που απαιτούνται για να αναπτυχθεί µια θλιβόµενη αντηρίδα.
Τα ανοίγµατα, τα χάσµατα της διεπιφάνειας και άλλες ασυνέχειες µπορεί να επηρεάσουν την
ανάπτυξη της θλιβόµενης διαγωνίου (Mallick & Garg 1971). Στη παρούσα εργασία
παρουσιάζονται και σχολιάζονται αποτελέσµατα πειραµατικού προγράµµατος µε στόχο την
διερεύνηση της συµπεριφοράς υπό οριζόντια κυκλική καταπόνηση πλαισίων Ω/Σ µε τοιχοποιίες
πλήρωσης που έχουν κεντρικά ανοίγµατα. Οι παράµετροι που διερευνήθηκαν είναι η µορφή και το
µέγεθος του ανοίγµατος.
2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σ’ αυτή τη µελέτη ελέγχθηκαν ένα γυµνό πλαίσιο αναφοράς (Β) και για σύγκριση ένα πλαίσιο µε
πλήρη τοιχοποιία πλήρωσης (S). Ελέγχθηκαν επίσης τρία πλαίσια µε τοιχοποιία πλήρωσης µε
κεντρικό παράθυρο µεταβαλλόµενου πλάτους (WO2, WO3, WO4) και τρία πλαίσια µε τοιχοποιία
πλήρωσης µε κεντρική θύρα µεταβαλλόµενου πλάτους (DO2, DO3, DO4). Συνολικά ελέγχθηκαν
oκτω δοκίµια. Τα δοκίµια (Σχ. 1) ήταν προσοµοιώµατα υπό κλίµακα 1/3 µονώροφου ενός
φατνώµατος πλαισίου ωπλισµένου σκυροδέµατος µε λόγο όψεως l/h = 1,5 που σχεδιάσθηκε

Σχήµα 1. Περιγραφή των δοκιµίων (cm στα δοκίµια, mm στο τούβλο)
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Σχήµα 2. Οπλιση πλαισίου αναφοράς (cm στα µήκη, mm στις διαµέτρους)

σύµφωνα µε τις τρέχουσες διατάξεις των κανονισµών (Σχ. 2). Οι µέσες ροπές αστοχίας στύλου,
άνω και κάτω ίνας άκρου δοκού είναι 7.7, 4.6 και 6.1kNm αντίστοιχα. Χρησιµοποιήθηκαν µονάδες
τοιχοποιίας για την πλήρωση κοινές οπτόπλινθοι, προερχόµενες απο εξάοπα τούβλα 6*9*18,5 cm
κοµµένα κάθετα στις οπές σε δυο ηµίση µετα από οριζόντια απότµηση της µιάς σειράς οπών, για
να προσαρµοσθούν στην κλίµακα 1/3 των δοκιµών. Έτσι η κύρια µονάδα τοιχοποιίας που
χρησιµοποιήθηκε είχε διαστάσεις 6*6*9,30 cm (Σχ.1) και προσοµοίωσε την τυπική εξωτερική
τοιχοπλήρωση που συναντάται στη πράξη (τυπική µονάδα για υπάρχουσες κατασκευές π.χ.
15*18*30 cm). Η πλευρική αντοχή του πλαισίου σχεδιάσθηκε µεγαλύτερη από τη πλευρική
αντοχή της πλήρους γυµνής τοιχοπλήρωσης. Εκτελέστηκαν συµπληρωµατικές δοκιµές υλικών σε
δείγµατα τοιχοποιίας, σκυροδέµατος και χάλυβα οπλισµού. Η τάση διαροής των κατά µήκος και
εγκαρσίων οπλισµών ήταν 390.47 και 212.2MPa αντίστοιχα. Προβλήµατα κλίµακος δεν
επέτρεψαν τη χρήση σκληρών χαλύβων της πράξης. Οι µέσες θλιπτικές αντοχές σκυροδέµατος
πλαισίου, τοιχοποιίας πλήρωσης παράλληλα στις οπές, τοιχοποιίας πλήρωσης κάθετα στις οπές,
τούβλων και κονιάµατος ήταν 28.51, 5.11, 2.63, 3.1 και 1.53MPa αντίστοιχα. Το µέτρο
ελαστικότητας παράλληλα στις οπές, κάθετα στις οπές και το µέτρο διάτµησης της τοιχοποιίας
πλήρωσης ήταν 670.3, 660.66, 259.39MPa αντίστοιχα. Η διατµητική αντοχή µε ορθή τάση της
τοιχοποιίας fv/fn ήταν 0.08/0.00, (0.38/0.25 για πλήρους µεγέθους τοιχοποιίες), 0.33/0.23,
0.39/0.30, 0.21/0.37, 0.20/0.73MPa αντίστοιχα. Η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας αυτής του
κοµµένου τούβλου παρουσίασε αύξηση κατά 20% έναντι της αντοχής της τοιχοποιίας του πλήρους
τούβλου και δεν µεταβλήθηκε από την οριζόντια ή κατακόρυφη θέση της απότµησης των οπών
ενώ η διατµητική αντοχή της τοιχοποιίας δεν επηρεάστηκε από τη µορφή του τούβλου µετά την
κοπή (Valiasis & Stylianidis 1989). Άρα η µορφή του τούβλου µετά την κοπή δεν αναµένεται να
επηρεάσει τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Κατά συνέπεια, αφού τα υλικά πλήρωσης των πλαισίων
δεν είναι ευαίσθητα σε φαινόµενα κλίµακος, τα αποτελέσµατα των δοκιµών στη κλίµακα 1/3, η
οποία εξάλλου συναντάται ευρέως στη βιβλιογραφία (CEB 1996, Maghaddam & Dowling 1987),
πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστα. Η ανελαστική συµπεριφορά των τοιχοπληρωµένων πλαισίων
µελετήθηκε µε εντός επιπέδου επιβολή κυκλικής παραµόρφωσης µε έλεγχο µετατόπισης. Στο
Σχήµα 3 παρουσιάζεται η συνολική πειραµατική διάταξη, ο τρόπος επιβολής της ελεγχόµενης
µετατόπισης και η µορφή της επιβαλλόµενης καταπόνησης. Τα δοκίµια υπέστησαν κυκλικές
πλευρικές φορτίσεις συγχρόνως µε κατακόρυφα φορτία που εφαρµόσθηκαν µόνο επί των στύλων
µε σταθερή τιµή 50kN ανα στύλο.Οι κύκλοι άρχισαν από ένα εύρος πλαστιµότητας 0,8 που
αντιστοιχούσε σε εύρος µετατόπισης ±2 mm περίπου (η πλαστιµότητα 1 αντιστοιχούσε στη
µετατόπιση διαρροής), ακολουθούµενοι διαδοχικά από στάθµες εύρους πλαστιµότητας 2, 4, 6, 8,
10, 12. Το µέγιστο εύρος µετατόπισης ήταν 36mm (γωνιακή παραµόρφωση 40‰ ). Συνολικά
εφαρµόσθηκαν σε κάθε δοκίµιο 7 στάθµες µετατόπισης από δυο κύκλους εκάστη.
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Σχήµα 3. Πειραµατική διάταξη-επιβαλλόµενη καταπόνηση

3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στα Σχήµατα 4-6 παρουσιάζονται οι υστερητικοί βρόχοι απόκρισης φορτίου – µετατόπισης του
πάνω κόµβου των δοκιµίων και οι εικόνες αστοχίας των δοκιµίων µετά το τέλος της φόρτισης.
Το γυµνό πλαίσιο (Β) ανέπτυξε µηχανισµό αστοχίας σύµφωνα µε την παρατηρηθείσα εικόνα των
κρίσιµων περιοχών. Η συµπεριφορά του χαρακτηρίσθηκε από µία χαµηλή αρχική πλευρική
δυσκαµψία η οποία µειώθηκε περαιτέρω µε την απώλεια της δυσκαµψίας στους κόµβους λόγω της

Σχήµα 4. Εικόνες αστοχίας και υστερητικές καµπύλες φορτίου-µετατόπισης των δοκιµίων αναφοράς.
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Σχήµα 5. Εικόνες αστοχίας και υστερητικές καµπύλες φορτίου-µετατόπισης των δοκιµίων τοιχοπληρωµένων
πλαισίων µε κεντρικό άνοιγµα παραθύρου για διάφορα µεγέθη ανοίγµατος.

δηµιουργίας των πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα των στύλων και της δοκού. Το τοιχοπληρωµένο
µε πλήρη τοιχοπλήρωση δοκίµιο (S) αρχικά συµπεριφέρθηκε σαν µονολιθική υµίκορµη δοκός. Η
αστοχία του ρυθµιζόταν από ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα των στύλων και
εσωτερική συντριβή της ισοδύναµης διαγώνιας αντηρίδας της τοιχοποιίας. Στα δοκίµια που είχαν
κεντρικό µεταβαλλόµενου πλάτους παράθυρο (WO2, WO3, WO4) η αστοχία ρυθµιζόταν από
ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων σ’ αµφότερα τα άκρα των στύλων, ενώ οι πεσσοί της τοιχοποιίας
µεταξύ στύλων και ανοιγµάτων αστόχησαν απο εσωτερική συντριβή και οι ζώνες της τοιχοποιίας
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Σχήµα 6. Εικόνες αστοχίας και υστερητικές καµπύλες φορτίου-µετατόπισης των δοκιµίων τοιχοπληρωµένων
πλαισίων µε κεντρικό άνοιγµα θύρας για διάφορα µεγέθη ανοίγµατος.

πάνω και κάτω από τα παράθυρα αστόχησαν από διατµητική ολίσθηση. Στα δοκίµια που είχαν
κεντρική µεταβαλλόµενου πλάτους θύρα (DO2, DO3, DO4) η αστοχία ρυθµιζόταν από ανάπτυξη
πλαστικών αρθρώσεων σ’ αµφότερα τα άκρα των στύλων ενώ ο πεσσός της τοιχοποιίας µεταξύ
στύλου και θύρας προς τη µεριά του φορτίου λικνίσθηκε και αστόχησε από υπέρβαση της
θλιπτικής αντοχής στα άκρα της κεφαλής ή της βάσης, ο άλλος πεσσός της τοιχοποιίας, µεταξύ
στύλου και θύρας αστόχησε απο εσωτερική συντριβή και η ζώνη της τοιχοποιίας πάνω από τη
θύρα αστόχησε από διατµητική ολίσθηση.
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Πίνακας 1. Κρίσιµα υστερητικά χαρακτηριστικά δοκιµίων

Τέµνουσα Μέγιστο
αρχική
πλευρικό
∆οκίµια δυσκαµψία φορτίο

Μετατόπιση
στο µέγιστο
πλευρικό
φορτίο

Μέγιστη
κανον/µένη
απορρόφηση
ενέργειας

Ko
(kN/mm)

Vu
(kN)

δu
(mm)

W/2δ
(kN.mm/mm)

Μετατόπιση
στη µέγιστη
κανον/µένη
απορρόφηση
ενέργειας
δw
(mm)

Αθροιστική
απορρόφηση
ενέργειας

B

8.34

44.27

13.95

19.08

18

8316.35

S

20.71

81.46

8.31

51.36

12

13,101.14

WO2

14.55

66.56

10

36

12

11,931.82

WO3

14.56

66.46

12.13

38.55

18

13,944.30

WO4

16.6

64.9

8.12

30.99

12

11,583.44

DO2

13.1

61.56

10.82

24.67

12

8497.87

DO3

15

57.29

9.75

29.95

12

10,764.11

DO4

15

55.21

16.77

22.84

18

9345.76

ΣW
(kN.mm)

Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι αρχικές δυσκαµψίες κρίσιµα φορτία, ικανότητες απορρόφησης
ενέργειας και κρίσιµες µετατοπίσεις των οκτώ δοκιµίων.
Από τον Πίνακα 2 όπου συγκρίνονται τα κρίσιµα µεγέθη µπορεί να εξαχθούν οι ακόλουθες
παρατηρήσεις: Η πλευρική αντίσταση (v) σ’ όλες τις περιπτώσεις των τοιχοπληρωµένων πλαισίων
µε ανοίγµατα ήταν 1.25 έως 1.50 φορές εκείνης του αντίστοιχου γυµνού πλαισίου ενώ η πλευρική
αντίσταση του πλαισίου µε πλήρη τοιχοπλήρωση ήταν 1.84 φορές εκείνης του
αντίστοιχου γυµνού πλαισίου. Η αντίσταση µειώνεται αναλόγως µε τη µείωση της επιφάνειας του
τοίχου που αντιστοιχεί στο άνοιγµα. Η παραµένουσα αντίσταση (βres) των τοιχοπληρωµένων
πλαισίων ήταν 1.06 έως 1.30 φορές εκείνης του γυµνού πλαισίου και δεν φαίνεται να επηρεάζεται
από το µέγεθος του ανοίγµατος. Η παρουσία της τοιχοπλήρωσης µε ανοίγµατα αυξάνει
αξιοσηµείωτα σ’ όλες τις περιπτώσεις την αρχική δυσκαµψία (k) του συστήµατος κατά 1.57 έως
1.99 φορές εκείνης του γυµνού πλαισίου ενώ η πλήρης τοιχοπλήρωση αυξάνει τη δυσκαµψία
κατά 2.48 φορές εκείνης του γυµνού πλαισίου. Η δυσκαµψία µειώνεται µε µεγαλύτερο ποσοστό
από εκείνο της µείωσης της επιφάνειας της διατοµής του τοίχου λόγω των ανοιγµάτων. Το όριο
λειτουργικότητας (γy) παρατηρήθηκε σ’ όλες τις περιπτώσεις των τοιχοπληρωµένων πλαισίων
µεταξύ 2.68% και 3.87% και ήταν συνήθως µικρότερο από εκείνο του 3.44% που παρατηρήθηκε
στη περίπτωση του γυµνού πλαισίου. Το όριο αστοχίας (γu) των τοιχοπληρωµένων πλαισίων
εκτείνεται από 9.02% έως 18.63%. Το όριο λειτουργικότητας (γy) δεν φαίνεται να επηρεάζεται από
την αύξηση του µεγέθους του ανοίγµατος ενώ το όριο αστοχίας (γu) παρατηρείται σε µεγαλύτερες
αποκλίσεις στις περιπτώσεις των θυρών. Η παρουσία, συµπεριφορά και αστοχία των
τοιχοπληρώσεων µε ανοίγµατα δεν µείωσε το συντελεστή πλαστιµότητας των τοιχοπληρωµένων
πλαισίων (µ0,85) που αντιστοιχεί σε πλευρική δύναµη απόκρισης ίση µε το 85% της µέγιστης. Ο
συντελεστής πλαστιµότητας σ’ αυτά τα πλαίσια κυµάνθηκε από 3.2 έως 5.83 ενώ για το γυµνό
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Πίνακας 2. Σύγκριση υστερητικών χαρακτηριστικών των δοκιµίων: (α) δοκίµια αναφοράς, (β) δοκίµια µε
παράθυρα, (γ) δοκίµια µε θυρες

∆οκ.

Μορφολογία
δοκιµίου

v

γy
γu
(‰) (‰)

k

vlim

µ0,85

βres

V2/V1 W2/W1 ΣW/ΣWB
(m.v.) (m.v.)

1.00 3.44 15.50 1.00 0.54

3.97

1.00

0.90

0.70

1.00

1.84 2.82 9.23 2.48 0.65

4.24

1.34

0.87

0.85

1.57

1.50 3.87 11.11 1.74 0.76

3.89

1.19

0.85

0.72

1.43

1.50 3.38 13.48 1.75 0.67

5.28

1.18

0.87

0.75

1.68

1.47 2.96 9.02 1.99 0.68

3.56

1.30

0.86

0.67

1.39

1.39 2.76 12.02 1.57 0.53

3.20

1.06

0,87

0.69

1.02

1.29 2.68 10.83 1.80 0.63

5,83

1.11

0.89

0.79

1.29

1.25 2.68 18.63 1.80 0.65

5.79

1.26

0.90

0.71

1.12

(α)
B

Γυµνό
πλήρες

S

(β)
µε παραθυρο
la/l=0,25
WO2
µε παραθυρο
la/l=0,375
WO3
µε παραθυρο
la/l=0,5
WO4
(γ)
µε θύρα
la/l=0,25
DO2
µε θύρα
la/l=0,375
DO3
µε θύρα
la/l=0,5
DO4

v: πλευρική αντίσταση, βres: παραµένουσα αντίσταση, vlim= Vy/Vu, γy: όριο λειτουργικότητας, γu:
όριο αστοχίας, k: αρχ.δυσκαµψία, µ0,85: συντ. πλαστιµότητας, ΣW: συνολική αθροιστική ενέργεια,
1/2: 1ος/2ος κύκλος.
πλαίσιο ήταν 3.97 και για το πλαίσιο µε πλήρη τοιχοπλήρωση ήταν 4.24 αντίστοιχα. Με την
αύξηση του µεγέθους του παραθύρου η πλαστιµότητα δεν µειώθηκε σηµαντικά ενώ µε την αύξηση
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(α)

(β)

(γ)

(δ)
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(ε)

(στ)

(ζ)
Σχήµα 7. Σύγκριση µεταβολής των υστερητικών χαρακτηριστικών από τις επιβαλλόµενες µετατοπίσεις των
πειραµατικών δοκιµίων.

του µεγέθους της θύρας η πλαστιµότητα αυξήθηκε. Γενικά τα δοκίµια µε παράθυρα παρουσίασαν
µικρότερη πλαστιµότητα από αυτά µε θύρες. Η συνολική ικανότητα απορρόφησης ενέργειας (ΣW)
των τοιχοπληρωµένων πλαισίων µε ανοίγµατα ήταν 1.02 έως 1.68 φορές την ικανότητα του
αντίστοιχου γυµνού πλαισίου και το µέγεθος του ανοίγµατος δεν επηρέασε στην πραγµατικότητα
τις τιµές του λόγου απορρόφησης στις περιπτώσεις που εξετάσθηκαν. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι
συνέβει ένας υποβιβασµός της δύναµης απόκρισης κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου
φόρτισης (V2) µε µέση τιµή ίση προς 10% έως 15% σ όλα τα δοκίµια που εξετάσθηκαν. Τέλος
συνέβει ένας δραστικός υποβιβασµός της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας κατά τη διάρκεια
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του δεύτερου κύκλου φόρτισης (W2) µε µέση τιµή ίση προς 15% έως 33% σ όλα τα δοκίµια που
εξετάσθηκαν λόγω της προφανούς επιρροής της στένωσης.
Από τα Σχήµατα 7α, 7β µπορεί να εξαχθεί ότι η απώλεια δυσκαµψίας είναι µεγαλύτερη µετά τη
µέγιστη αντίσταση. Στις µικρές αποκλίσεις (από 2mm έως 12mm) η απώλεια δυσκαµψίας των
τοιχοπληρωµένων πλαισίων µε µεγάλα ανοίγµατα είναι µεγαλύτερη συγκρινόµενη µε την
αντίστοιχη απώλεια του γυµνού πλαισίου. Σε πολύ µεγάλες αποκλίσεις (από 18mm έως 36mm) η
απώλεια δυσκαµψίας τείνει ασυµπτωτικά σ’ αυτή του γυµνού πλαισίου διότι δεν παρατηρήθηκε
διατµητική αστοχία των στύλων. Από το Σχήµα 7γ µπορεί να εξαχθεί ότι η αύξηση της αντοχής
του συστήµατος που οφείλεται στις πληρώσεις είναι πιο σηµαντική στις περιοχές µικρών
µετατοπίσεων από ότι σε περιοχές µεγαλύτερων µετατοπίσεων. Η µέση προστιθέµενη αντοχή που
οφείλεται στη πλήρη πλήρωση ήταν 2.00/1.44 φορές στις µικρές / µεγάλες περιοχές µετατοπίσεων
αντίστοιχα. Η µέση προστιθέµενη αντοχή που οφείλεται στις πληρώσεις παραθύρου ήταν 1.76/1.30
φορές αντίστοιχα και δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το µέγεθος του παραθύρου. Η µέση
προστιθέµενη αντοχή που οφείλεται σε πληρώσεις θύρας ήταν 1.51/1.17 φορές αντίστοιχα και
επίσης δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το µέγεθος της θύρας. Από το Σχήµα 7δ µπορεί να εξαχθεί
ότι κατα τη διάρκεια των κύκλων φόρτισης σ’ όλες τις περιοχές µετατόπισης τα τοιχοπληρωµένα
πλαίσια µε ανοίγµατα απορρόφησαν πολύ περισσότερη αθροιστική ενέργεια από εκείνη του
γυµνού πλαισίου. Από το Σχήµα 7ε φαίνεται αµέσως, ότι σ’ όλες τις στάθµες αναστροφής της
παραµόρφωσης, όλα τα τοιχοπληρωµένα πλαίσια µε ανοίγµατα απορρόφησαν πολύ περισσότερη
ενέργεια κανονικοποιηµένη στη συνολική από κορυφή σε κορυφή µεταβολή της παραµόρφωσης
του κύκλου, από εκείνη του γυµνού πλαισίου και αρκετά λιγώτερη ενέργεια από εκείνη του
πλαισίου µε πλήρη τοιχοπλήρωση. Από το Σχήµα 7στ φαίνεται ότι η µέση προστιθέµενη
απορρόφηση ενέργειας που οφείλεται στη πλήρη πλήρωση ήταν 2.42/1.63 φορές στις
µικρές/µεγάλες περιοχές, µετατοπίσεων αντίστοιχα. Η µέση προστιθέµενη απορρόφηση ενέργειας
που οφείλεται στις πληρώσεις παραθύρου ήταν 2.17/1.47 φορές αντίστοιχα και δεν φαίνεται να
επηρεάζεται απο το µέγεθος του παραθύρου. Η µέση προστιθέµενη απορρόφηση ενέργειας που
οφείλεται στις πληρώσεις θύρας ήταν 1.62/1.15 φορές αντίστοιχα και µειώνεται µε την αύξηση του
µεγέθους της θύρας. Από το Σχήµα 7ζ είναι προφανές ότι υπάρχει µια αυξανόµενη υστερητική
απόσβεση µε την αύξηση των επιβαλόµενων µετατοπίσεων. Η απορρόφηση ενέργειας αυξάνεται
αρκετά πιο απότοµα σε σχετικά µικρές στάθµες µετατόπισης. Αφού φθάνει σε µια µεγάλη τιµή σε
απόκλιση περίπου γ = 13‰ συνεχίζει να αυξάνει µε ένα πιο οµαλό κλάδο.
Στον Πίνακα 4 γίνεται σύγκριση των βασικών χαρακτηριστικών των δοκιµίων µε αντίστοιχα
απο αποτελέσµατα πειραµάτων της βιβλιογραφίας (CEB 1996)
Πίνακας 4. Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά από πειράµατα της βιβλιογραφίας
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Παρούσα Eργασία

Ανοιγµα
% τοιχοπλήρωσης
Παράθ.5.4% - 35.3%
Παράθ.11.11%
Παράθ.25.8%
Θύρα 25.8%
Παρ.6.25% άκρο (µέσο)

Μείωση
αντοχής %
38%- 50%
40%
Ναι
17%
32%
75%(50-25%)

Μείωση
δυσκαµψίας %
Μικρή
Ναι
62%
49%
85-90%(50-25%)

Θύρα 13.5% - 26.5%
Θύρα 17.5%
Θύρα 19.4%
Παράθ.10.4% - 20.8%
Θύρα 20.8% - 41.7%

50% - 41.5%
Μικρή
50%
18.7%
28.7%

64% - 73%
Ναι
50%
26.3%
30.3%
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρουσιάσθηκαν αποτελέσµατα πειραµατικών διερευνήσεων της σεισµικής συµπεριφοράς
δοκιµίων τοιχοπληρωµένων πλαισίων ωπλισµένου σκυροδέµατος τα οποία ήταν: δοκίµια
πλαισίων αναφοράς (γυµνό πλαίσιο και πλαίσιο µε πλήρη τοιχοποιία) και δοκίµια
τοιχοπληρωµένων πλαισίων µε τοιχοποιία που φέρει κεντρικό άνοιγµα παραθύρου ή θύρας
µεταβαλλόµενου πλάτους.
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι η συνεισφορά των τοιχοποιιών πλήρωσης µε
κεντρικά τοποθετηµένα ανοίγµατα µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά τη συµπεριφορά των πλαισίων
ωπλισµένου σκυροδέµατος ως προς την αντοχή, δυσκαµψία, πλαστιµότητα και ικανότητα
απόσβεσης ενέργειας. Αφού αποκλείστηκε η διατµητική αστοχία των στύλων και
οι
τοιχοπληρώσεις απαγόρευσαν στις δοκούς να καµφθούν, η ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων στις
δοκούς συνέβη κοντά στο τέλος των δοκιµών.
Τα ανοίγµατα µορφής κεντρικού παραθύρου σε ποσοστό 10.4% έως 20.8% της επιφάνειας της
πλήρωσης προκαλούν µέση µείωση της πλευρικής αντίστασης κατά 18.7% και της αρχικής
δυσκαµψίας κατά 26.3%. Τα ανοίγµατα µορφής κεντρικής θύρας σε ποσοστό 20.8% έως 41.7%
της επιφάνειας της πλήρωσης προκαλούν µέση µείωση της πλευρικής αντίστασης κατά 28.7% και
της αρχικής δυσκαµψίας κατά 30.3%.
Οι τοιχοπληρώσεις που φέρουν ανοίγµατα ρηγµατώθηκαν και αποχωρίσθηκαν από το
περιβάλλον πλαίσιο αρκετά νωρίς, σε γωνιακές παραµορφώσεις κάτω της τιµής πρώτης διαρροής
του οπλισµού των στύλων. Καθώς η ρηγµάτωση των τοιχοπληρώσεων αρχίζει να συµβάλλει στην
απορρόφηση ενέργειας σε χαµηλά επίπεδα πλευρικής µετακίνησης ενώ η ανελαστική συµπεριφορά
του πλαισίου αρχίζει να συµβάλλει στην απορρόφηση ενέργειας σε υψηλά επίπεδα πλευρικής
µετακίνησης, η συνεισφορά των τοιχοπληρώσεων που φέρουν ανοίγµατα στην απορρόφηση
ενέργειας µειώνεται µε την αύξηση της επιβαλόµενης µετακίνησης ενώ εκείνη του πλαισίου
παραµένει σταθερή. Τελικά το ποσοστό της εισερχόµενης ενέργειας που απορροφάται µέσω
υστέρησης αυξάνει µε την αύξηση της µετατόπισης επειδή αυξάνει η απορρόφηση ενέργειας στα
στοιχεία Ω/Σ. Στη πραγµατικότητα οι τοιχοπληρώσεις και όχι τα πλαίσια θέτουν ένα πάνω όριο
στην απορρόφηση ενέργειας το οποίο εξαντλείται σε µικρού εύρους µετατοπίσεις.
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