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1. Εισαγωγή
Όπως είναι γνωστό, οι τοιχοπληρώσεις οφείλουν να συμμορφώνονται με ένα πλήθος διαφορετικών
απαιτήσεων, όπως οι καλές συνθήκες κατοικησιμότητας, η ενεργειακή απόδοση κ.α. Οι τοίχοι
πληρώσεως δεν θεωρούνται φέροντα στοιχεία και, επομένως, τρεχόντως η συμβολή τους κατά τον
σχεδιασμό των κατασκευών δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ ο ΕΚ8 περιλαμβάνει μόνον συστάσεις
ποιοτικού χαρακτήρα για την βελτίωση της συμπεριφοράς των τοίχων πληρώσεως. Είναι, επίσης,
γνωστό ότι συνεπεία σεισμών (ακόμη και μετρίου μεγέθους) προκαλούνται εκτεταμένες βλάβες στις
(αόπλες) τοιχοπληρώσεις , οι οποίες οδηγούν σε σημαντική αύξηση του κόστους επισκευής των
κτηρίων. Ως εκ τούτου, η μείωση της τρωτότητας των τοίχων πλήρωσης, έναντι εντός και εκτός
επιπέδου δράσεων, είναι επιβεβλημένη. Στην εργασία παρουσιάζεται η λογική σχεδιασμού ενός
καινοτόμου συστήματος τοιχοπλήρωσης για πλαίσια από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Κατά την
προτεινόμενη λύση (INSYSTEM 1), η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος INSYSME
(χρηματοδότηση από την ΕΕ), ο τοίχος πληρώσεως διαιρείται σε μικρότερου μήκους τοιχίσκους μέσω
κατακόρυφων αρμών κονιάματος (Σχ. 1). Οι προκύπτοντες τοιχίσκοι έχουν μεγαλύτερο λόγο ύψους
προς μήκος, είναι λιγότερο ευαίσθητοι σε εντός επιπέδου τέμνουσα, ενώ οι πολλαπλοί κατακόρυφοι
αρμοί κονιάματος επιτρέπουν την συγκέντρωση βλαβών σε αυτές τις θέσεις, καθυστερώντας την
εμφάνιση βλαβών μέσα στο σώμα της τοιχοποιίας. Η αποτελεσματικότητα της λύσης τεκμηριώνεται
πειραματικώς μέσω εντός επιπέδου δοκιμών (υπό ανακυκλιζόμενες επιβαλλόμενες μετακινήσεις) και
εκτός επιπέδου δοκιμών (υπό επαναλαμβανόμενες επιβαλλόμενες παραμορφώσεις) σε δοκίμια
φυσικής κλίμακας. Η απόκριση του νέου συστήματος συγκρίνεται με εκείνη ενός ενιαίου συμπαγούς
τοίχου (κατασκευασμένου με τις ίδιες οπτοπλίνθους), καθώς και του τρεχόντως εφαρμοζόμενου
συστήματος τοιχοπληρώσεων (δύο παράλληλοι δρομικοί τοίχοι με το κενό ανάμεσά τους να
πληρώνεται με θερμομονωτικό υλικό). Αποδεικνύεται ότι το νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης μειώνει
ουσιωδώς τον κίνδυνο εμφάνισης πρόωρης βλάβης, καθώς εξασφαλίζει σημαντικά βελτιωμένη
συμπεριφορά του τοιχοπληρωμένου πλαισίου ωπλισμένου σκυροδέματος έναντι μεγάλου εύρους
επιβαλλόμενων παραμορφώσεων.
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2. Τεχνικές Κατασκευής των Τοιχοπληρώσεων
2.1 Σύστημα INSYSTEM 1
Το INSYSTEM 1 συνίσταται σε μια μονή τοιχοποιία κατασκευασμένη από ορθότρυπες δομικές
μονάδες αργιλικής σύστασης (Σχ. 1), η οποία δεν αγκυρώνεται στο πλαίσιο ωπλισμένου
σκυροδέματος: Στις διεπιφάνειες μεταξύ των υποστυλωμάτων του πλαισίου ωπλισμένου
σκυροδέματος και της τοιχοποιίας κατασκευάζεται αρμός κονιάματος από κονίαμα με μειωμένο μέτρο
ελαστικότητας. Η τοιχοπλήρωση χωρίζεται σε μικρότερους σε μήκος τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων
αρμών κονιάματος με μεγάλη παραμορφωσιμότητα (Σχ. 1:α). Η λύση INSYSTEM 1 βασίζεται στην
ιδέα ότι οι κατακόρυφοι αρμοί κονιάματος μεταξύ διαδοχικών τοιχίσκων αποτελούν
(προκαθορισμένες) θέσεις στις οποίες θα συγκεντρωθούν οι βλάβες του τοίχου πληρώσεως για
σημαντικό εύρος της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης. Έτσι, με την δημιουργία τοιχίσκων με
μικρότερο λόγο μήκους προς ύψος, καθυστερεί η εκδήλωση (της ψαθυρής) διατμητικής αστοχίας των
τοιχίσκων. Επί πλέον, καθώς επιτρέπεται η ολίσθηση μεταξύ διαδοχικών τοιχίσκων της
τοιχοπλήρωσης, οι τοιχίσκοι δύναται να παραμορφώνονται στο επίπεδό τους για μεγάλες τιμές της
επιβαλλόμενης παραμόρφωσης. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι η αστοχία των τοιχίσκων
να συμβαίνει για μεγαλύτερες τιμές της επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης, σε σχέση με την
περίπτωση της ενιαίας τοιχοπλήρωσης. Η εκτός επιπέδου κατάρρευση της τοιχοπλήρωσης
προλαμβάνεται με την χρήση απλών μεταλλικών συνδέσμων, οι οποίοι τοποθετούνται στην στέψη
των τοιχίσκων και οι οποίοι επιτρέπουν την εντός επιπέδου ολίσθηση των τοιχίσκων (Σχ. 1: β). Αυτοί
οι μεταλλικοί σύνδεσμοι τοποθετούνται μόνον στην περίπτωση πολύ λυγηρών τοιχίσκων, οπότε και
εμφανίζεται ο κίνδυνος πρόωρης εκτός επιπέδου αστοχίας τους. Στην παρούσα μελέτη,
χρησιμοποιήθηκαν μεταλλικοί σύνδεσμοι διατομής L, που συνδέθηκαν με την δοκό ΩΣ με χημικά
αγκύρια (Σχ. 2α). Ας σημειωθεί ότι η κατασκευή του INSYSTEM 1 δεν εξαρτάται από το είδος της
οπτοπλίνθου.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ορθότρυπη οπτόπλινθος που διατίθενται στο εμπόριο με την
ονομασία CLIMABLOCK 25. Το πάχος της δομικής μονάδας είναι της τάξης των 20 με 25cm. H
θλιπτική αντοχή της οπτοπλίνθου κατά μήκος των τριών διευθύνσεών της είναι fz=8.4MPa,
fy=4.2MPa και fx=0.2MPa αντιστοίχως (Σχ. 2β). Έτσι, η θλιπτική αντοχή κατά τους δύο οριζόντιους
άξονες είναι τέτοια ώστε η τοιχοπλήρωση να αναλαμβάνει υψηλές παραμορφώσεις εντός του
επιπέδου της, καθώς και να μην αστοχεί πρόωρα σε δράσεις εκτός του επιπέδου της. Το κονίαμα
δόμησης των τοίχων πλήρωσης είναι ένα τυπικό κονίαμα γενικής χρήσης το οποίο σύμφωνα με τον
EN 1996, κατατάσσεται στην κατηγορία Μ2-Μ3. Οι συνεχείς κατακόρυφοι αρμοί κονιάματος, που
χωρίζουν την τοιχοπλήρωση σε μικρότερους σε μήκος τοιχίσκους, είναι κατασκευασμένοι από
κονίαμα με μεγάλη παραμορφωσιμότητα, το οποίο διαθέτει σύνθεση ανάλογη με εκείνη του
κονιάματος δόμησης.
2.2 Ενιαία τοιχοπλήρωση (ΕΤ)
Για να αποτιμηθεί η επίδραση των κάθετων αρμών κονιάματος στην απόκριση του τοιχοπληρωμένου
πλαισίου, κατασκευάστηκε και δοκιμάσθηκε ενιαία τοιχοπλήρωση με τις ίδιες δομικές μονάδες και το
ίδιο κονίαμα με εκείνο της λύσης INSYSTEM 1 (Σχ. 3).
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α)
Σχ. 1 Σκαρίφημα της λύσης INSYSTEM 1

β)

Σχ. 2 α) Τοποθέτηση μεταλλικών συνδέσμων
διατομής L με χημικά αγκύρια, β) δομική μονάδα

2.3 Τρεχόντως Εφαρμοζόμενο Σύστημα (ΤΕΣ)
Η τυπική λύση που εφαρμόζεται ευρέως έως σήμερα στην Ελλάδα, είναι η κατασκευή τοιχοπλήρωσης
αποτελούμενης από δυο παράλληλους δρομικούς τοίχους. Το τυπικό πάχος του κάθε δρομικού τοίχου
είναι ίσο με 90 mm. Εδώ, για την κατασκευή της τοιχοπλήρωσης χρησιμοποιήθηκαν 12όπες
οπτόπλινθοι οριζοντίων οπών (Σχ. 4). Στο μέσον του ύψους κάθε τοίχου κατασκευάστηκε οριζόντιο
διάζωμα σκυροδέματος. Η τελευταία σειρά τούβλων στην στέψη των τοίχων διατάχθηκε υπό γωνία 45
μοιρών. Ο χώρος μεταξύ των δύο ασύνδετων τοίχων, ο οποίος φιλοξενεί την θερμομόνωση ή
εναλλακτικώς συρόμενα κουφώματα, αφέθηκε κενός.

Σχ. 3 Σκαρίφημα της Ενιαίας Τοιχοπλήρωσης (ΕΤ)

Σχ. 4 Τρεχόντως εφαρμοζόμενο σύστημα (ΤΕΣ)

3. Πειραματικό Πρόγραμμα
Η απόκριση των τριών τύπων τοιχοπληρώσεων (INSYSTEM 1, ET και ΤΕΣ) διερευνήθηκε
πειραματικώς μέσω εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενων δοκιμών και εκτός επιπέδου
επαναλαμβανόμενων δοκιμών σε τοιχοπληρωμένα πλαίσια ωπλισμένου σκυροδέματος. Για την
αποτίμηση της συμπεριφοράς του προτεινόμενου συστήματος, κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν
συνολικά 5 δοκίμια φυσικής κλίμακας. Τα δοκίμια των τοιχοπληρώσεων είχαν διαστάσεις 3.00x2.30
[m2]. Για τις εντός επιπέδου δοκιμές, κατασκευάστηκε ένα δοκίμιο για κάθε τύπο τοιχοπλήρωσης, ενώ
για τις εκτός επιπέδου δοκιμές διερευνήθηκε μόνον η συμπεριφορά των τοιχοπληρώσεων INSYSTEM
1 και ΤΕΣ.
Στις παρακάτω ενότητες δίδεται η πειραματική και μετρητική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τις
εντός και εκτός επιπέδου δοκιμές, η πειραματική διαδικασία, καθώς και το πρωτόκολλο δοκιμών που
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ακολουθήθηκε. Έπειτα, παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης (βρόγχοι
υστέρησης για την εφαρμοσθείσα ιστορία φόρτισης, βλάβες για διάφορες στάθμες της επιβαλλόμενης
γωνιακής παραμόρφωσης, καθώς και φέρουσα ικανότητα). Τέλος, επιχειρείται μια σύγκριση της
απόκρισης των τριών συστημάτων τοιχοπλήρωσης.
3.1 Πειραματικές διάταξεις
Για τις δοκιμές κατασκευάστηκε ένα πλαίσιο ωπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και ένα ισχυρό
θεμέλιο ωπλισμένου σκυροδέματος. Το θεμέλιο πακτώθηκε στο ισχυρό δάπεδο του ΕΩΣ/ΕΜΠ μέσω
βλήτρων. Όλες οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εφαρμογή κατακόρυφου αξονικού φορτίου
στα υποστυλώματα του πλαισίου. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο πλαίσιο ωπλισμένου
σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκε για όλες τις δοκιμές των τοίχων πλήρωσης, καθώς σχεδιάστηκε να
υφίσταται περιορισμένες βλάβες.
3.1.1 Εντός επιπέδου δοκιμές
Στο Σχ. 5α φαίνεται η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τις εντός επιπέδου
ανακυκλιζόμενες δοκιμές. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές επιβαλλόμενης παραμόρφωσης. Η φόρτιση
επιβλήθηκε οριζοντίως στην άνω δοκό του πλαισίου ωπλισμένου σκυροδέματος μέσω ενός
υδραυλικού επενεργητή μεγίστου φορτίου ±1000kN.

α)
β)
Σχ. 5 Πειραματική διάταξη για τις α) εντός επιπέδου δοκιμές και β) εκτός επιπέδου δοκιμές.
3.1.2 Εκτός επιπέδου δοκιμές
Για τις επαναλαμβανόμενες εκτός επιπέδου δοκιμές, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε άκαμπτο
μεταλλικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο στερεώθηκε επενεργητής μεγίστου φορτίου ± 500kN, μέσω του
οποίου επιβλήθησαν παραμορφώσεις στο σώμα της τοιχοπλήρωσης. Η επιβαλλόμενη δράση
διανεμήθηκε στην επιφάνεια του τοίχου σε 6 σημεία μέσω ειδικής μεταλλικής κατασκευής (Σχ. 5β).
3.2 Μετρητικές διάταξεις και πειραματική διαδικασία
3.2.1 Εντός επιπέδου δοκιμές
Η καταγραφή των μεγεθών αποκρίσεως των τριών συστημάτων τοιχοπλήρωσης έγινε μέσω
μηκυνσιομέτρων. Στο Σχήμα 6 δίδονται σε σκαρίφημα οι θέσεις των μετρητικών διατάξεων για τις
τρεις τοιχοπληρώσεις. Έτσι, για την μέτρηση της απόκρισης των συστημάτων χρησιμοποιήθηκαν
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περισσότερα από 25 μηκυνσιομέτρα για κάθε δοκίμιο. Εν γένει, πέρα από τις παραμορφώσεις των
τοιχοπληρωμένων πλαισίων, μετρήθηκαν και οι παραμορφώσεις των διαγωνίων των τοιχοπληρώσεων,
καθώς και οι σχετικές μετακινήσεις των τοιχοπληρώσεων ως προς τα στοιχεία ωπλισμένου
σκυροδέματος. Προφανώς, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος, οι θέσεις των
οργάνων είναι διαφορετικές για τα τρία συστήματα. Έτσι, στην περίπτωση της τοιχοπλήρωσης με
τους πολλαπλούς τοίχους καταγράφηκαν και οι σχετικές μετακινήσεις μεταξύ των μεμονωμένων των
τοιχίσκων. Αντιστοίχως, στην περίπτωση του ΤΕΣ μετρήθηκαν και οι σχετικές μετακινήσεις μεταξύ
του οριζοντίου διαζώματος και της τοιχοποιίας. Τέλος, για την μέτρηση του οριζοντίου φορτίου στην
δοκό του πλαισίου ωπλισμένου σκυροδέματος, εφαρμόσθηκε στον επενεργητή δυναμοκυψέλη.

α)
β)
γ)
Σχ. 6 Εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενες δοκιμές. Διάταξη των μηκυνσιομέτρων για τα δοκίμια α) ΤΕΣ, β)
ΕΤ και γ) INSYSTEM 1.
Στο Σχήμα 7 φαίνεται η ιστορία φόρτισης που ακολουθήθηκε για τις εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενες
δοκιμές στα δοκίμια INSYSTEM 1 και ET. Όπως προαναφέρθηκε, διεξήχθησαν δοκιμές επιβαλλόμενων
παραμορφώσεων. Για το σύστημα ΕΤ (η απόκριση του οποίου ή αντίστοιχων τύπων τοιχοπληρώσεων
έχει μελετηθεί από άλλους επιστήμονες και συνεπώς, είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστή) επιβλήθηκαν
σε κάθε τιμή της επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης δύο κύκλοι. Αντιθέτως, η απόκριση του
καινοτόμου σύστηματος πλήρωσης INSYSTEM 1, μελετήθηκε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια: σε κάθε
στάθμη επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης εκτελέστηκαν τρεις κύκλοι φόρτισης.

α)
β)
Σχ. 7 Εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενες δοκιμές. Ιστορία φόρτισης για τα δοκίμια α) ΕΤ και β)
INSYSTEM 1.
3.2.2 Εκτός επιπέδου δοκιμές
Για τις εκτός επιπέδου δοκιμές, μετρήθηκαν μετατοπίσεις σε διαφορετικές θέσεις των δοκιμίων (βλ.
Σχήμα 8). Επιβλήθηκαν σταδιακά αυξανόμενες επαναλαμβανόμενες μετατοπίσεις κάθετα στο επίπεδο
των τοιχοπληρώσεων. Για κάθε στάθμη της επιβαλλόμενης μετατόπισης, εκτελέστηκαν τρεις
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επαναλαμβανόμενοι κύκλοι φόρτισης. Σημειώνεται ότι η μετατόπιση μέσω της οποίας γινόταν ο
έλεγχος της δοκιμής, μετράται στο μέσον του ύψους της τοιχοποιίας πλήρωσης.

α)
β)
Σχ. 8 Εκτός επιπέδου επαναλαμβανόμενες δοκιμές. Διάταξη των μηκυνσιομέτρων για τα δοκίμια α)
ΤΕΣ και β) INSYSTEM 1.
4. Πειραματικά Αποτελέσματα
4.1 Εντός επιπέδου δοκιμές
Στην παρούσα ενότητα δίδονται τα κυριότερα αποτελέσματα των εντός επιπέδου δοκιμών των
τοιχοπληρωμένων πλαισίων (Σχήματα 9-12). Παρουσιάζονται οι βρόχοι υστέρησης, οι περιβάλλουσες
του φορτίου συναρτήσει της μετατόπισης, καθώς και οι βλάβες για διάφορες στάθμες της
επιβαλλόμενης παραμόρφωσης. Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται εδώ, περιλαμβάνουν την
απόκριση του συστήματος πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοπλήρωση. Με άλλα λόγια, σε
αυτά δεν έχει αφαιρεθεί η συνεισφορά του σκυροδέματος. Τέλος, σημειώνεται ότι οι δοκιμές
ολοκληρώθηκαν μετά τον σχηματισμό μη-επισκευάσιμων βλαβών στους τοίχους πλήρωσης, οι οποίες
συνδέονται με απομείωση της απόκρισης μεγαλύτερη από 20%.
4.1.1 Τρεχόντως Εφαρμοζόμενο Σύστημα (ΤΕΣ)
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9, η μέγιστη απόκριση του τρεχόντως εφαρμοζόμενου συστήματος ήταν
της τάξης των 500.0kN και αντιστοιχεί σε τιμή της γωνιακής παραμόρφωσης ίση με 1.10%. Μείωση
της απόκρισης της τάξης του 20% καταγράφεται κατά την διάρκεια του τρίτου κύκλου, για την ίδια
στάθμη επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης (σύγκριση Σχημάτων 10α και 10γ). Η μέγιστη τιμή
της γωνιακής παραμόρφωσης που επιβλήθηκε στο δοκίμιο ήταν περίπου ίση με 1.57%. Με την
επίτευξη της μέγιστης τιμής της αντίστασης του τοιχοπληρωμένου πλαισίου με το σύστημα ΤΕΣ,
παρατηρείται σημαντική απομείωση της απόκρισή του. Έτσι, διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά του
τοιχοπληρωμένου πλαισίου με το σύστημα ΤΕΣ είναι αρκετά ψαθυρή.
Στο Σχήμα 11 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ρηγμάτωση του ΤΕΣ για διάφορες στάθμες της
επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης (δηλαδή για τιμή της γωνιακής παραμόρφωσης ίση με 0.2%,
για την τιμή που αντιστοιχεί στην μέγιστη αντίσταση του δοκιμίου και για την μέγιστη τιμή της
γωνιακής παραμόρφωσης που επιβλήθηκε στο δοκίμιο). Για μικρές τιμές της επιβαλλόμενης γωνιακής
παραμόρφωσης, διαπιστώνεται αποκόλληση του τοίχου πλήρωσης από το πλαίσιο οπλισμένου
σκυροδέματος, διαγώνιες ρηγματώσεις στο σώμα της τοιχοπλήρωσης, καθώς και ολίσθηση του
διαζώματος οπλισμένου σκυροδέματος ως προς την υπερκείμενη τοιχοποιία. Προφανώς, η εμφάνιση
ενός τέτοιου μηχανισμού αστοχίας έχει ως πιθανό επακόλουθο την εισαγωγή εντάσεων τοπικά στα
υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος (στο μέσον τους). Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω εντάσεις
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δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό των υποστυλωμάτων. Τέλος, για μεγαλύτερες στάθμες
της επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης, παρατηρείται εκτεταμένη διαγώνια ρηγμάτωση κατά
μήκος των αρμών οπτοπλίνθων/κονιάματος, καθώς και αστοχία των οπτοπλίνθων.

α)
β)
γ)
Σχ. 9 Εντός επιπέδου δοκιμές. Βρόχοι υστέρησης για τα δοκίμια α) ΤΕΣ, β) ΕΤ και γ) INSYSTEM 1.

α)
β)
γ)
Σχ. 10 Εντός επιπέδου δοκιμές. Περιβάλλουσες φόρτισης. Φορτίο απόκρισης ανηγμένο στο μέγιστο
επιβαλλόμενο φορτίο, συναρτήσει της επιβαλλόμενης μετατόπισης για τα τρία δοκίμια κατά τον α) 1 ο
κύκλο φόρτισης, β) 2ο κύκλο φόρτισης και γ) 3ο κύκλο φόρτισης.
4.1.2 Ενιαία τοιχοπλήρωση (ΕΤ)
Στην περίπτωση του δοκιμίου της ενιαίας τοιχοπλήρωσης, η μέγιστη αντίσταση που καταγράφηκε
κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου φόρτωσης, ήταν ίση με 690kN (βλέπε Σχ. 9β) και αντιστοιχεί σε
επιβαλλόμενη γωνιακή παραμόρφωση της τάξης του 0,7%. Διαπιστώνεται μείωση της απόκρισης της
ΕΤ κατά 5% κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου (προκύπτει από την σύγκριση των Σχ. 10α και
10β). Η μέγιστη τιμή της μετατόπισης που εφαρμόσθηκε στο δοκίμιο ΕΤ ήταν ίση με 1,1%. Ομοίως
με την περίπτωση της τοιχοπλήρωσης ΤΕΣ, και στην ενιαία τοιχοπλήρωση ΕΤ διαπιστώνεται
σημαντική απομείωση της απόκρισή της μετά την επίτευξη της μέγιστης αντοχής, υποδηλώνοντας
υλικό με ψαθυρή συμπεριφορά.
Στο Σχήμα 11 παρουσιάζονται οι βλάβες που καταγράφηκαν στην ΕΤ για διάφορες τιμές της
γωνιακής παραμόρωσης. Πιο συγκεκριμένα, για μικρές τιμές της επιβαλλόμενης μετατόπισης
παρατηρείται αποκόλληση της τοιχοπλήρωσης από το πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και
εκτεταμένη διαγώνια ρηγμάτωση στην τοιχοπλήρωση. Καθώς αυξάνεται η επιβαλλόμενη γωνιακή
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ΤΕΣ

παραμόρφωση, εμφανίζεται εκτεταμένη διαγώνια ρηγμάτωση, καθώς και θραύση μεγάλου τμήματος
των οπτοπλίνθων της τοιχοπλήρωσης.

d=1.10%, μέγιστη αντίσταση

d=0.2%

d=0.64%, μέγιστη αντίσταση

d=0.2%

d=1.72%, μέγιστη αντίσταση

d=1.57%, μέγιστη μετατόπιση

ΕΤ

d=0.2%

INSYSTEM1

d=1.10%, μέγιστη μετατόπιση

d=2.45%, μέγιστη μετατόπιση

Σχ. 11 Εντός επιπέδου δοκιμές. Βλάβες για τα δοκίμια ΤΕΣ, ΤΑ και INSYSTEM1, για διάφορες τιμές
της επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης.
4.1.3 Σύστημα INSYSTEM 1
Στο Σχήμα 9γ παρουσιάζονται οι βρόγχοι υστέρησης για το δοκίμιο INSYSTEM 1. Παρατηρείται ότι,
αν και η αρχική δυσκαμψία του INSYSTEM 1 είναι χαμηλότερη από εκείνη των ΤΕΣ και ΕΤ
αναφοράς (σύγκριση Σχημάτων 9α-γ και 10α-γ), η μέγιστη αντίστασή του είναι σχεδόν η ίδια (ίση με
702.5kN) με εκείνη της ενιαίας τοιχοπλήρωσης (ΕΤ) και σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη του ΤΕΣ. Επί
πλέον, η μέγιστη αντίσταση του INSYSTEM 1 καταγράφηκε σε σαφώς υψηλότερες τιμές της
επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης (ίση με 1,72%). Άλλωστε, και η μέγιστη γωνιακή
παραμόρφωση που επιβλήθηκε στο INSYSTEM 1 ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των ΤΕΣ και ΕΤ (ίση
με 2,45% για το INSYSTEM 1, έναντι 1.57% και 1,1% για τα ΤΕΣ και ΕΤ).
Η περιβάλλουσα των βρόγχων υστέρησης για τους τρεις κύκλους φόρτισης του INSYSTEM 1
απεικονίζεται στο Σχήμα 10. Διαπιστώνεται ότι η μείωση της απόκρισης του προτεινόμενου
συστήματος κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου φόρτωσης είναι περίπου ίση με 5-10%, ενώ
εκείνη κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου είναι μάλλον περιορισμένη. Σημειώνεται δε ότι μετά την
επίτευξη της μέγιστης αντίστασης, δεν παρατηρείται σημαντική μείωση της δύναμης αντίστασης.
Στο Σχήμα 12α δίδονται οι καμπύλες φορτίου-παραμόρφωσης κατά μήκος των διαγωνίων του
INSYSTEM 1. Παρατηρείται ότι η μέγιστη τιμή της παραμόρφωσης των διαγωνίων (αντιστοιχεί στο
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συνολικό άθροισμα των ανοιγμάτων των ρωγμών της τοιχοπλήρωσης) είναι ίση με 40 χιλιοστά. Όπως
φαίνεται στο Σχήμα Εικόνα 12β, η ολίσθηση μεταξύ διαδοχικών τοιχίσκων κατά μήκος των
κατακόρυφων αρμών κονιάματος είναι ένας από τους κυριότερους μηχανισμούς αστοχίας της
τοιχοπλήρωσης.
Στο Σχήμα 11 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ρηγμάτωσης του INSYSTEM 1 για διάφορες στάθμες της
επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης. Σημειώνεται ότι για μικρές τιμές της επιβαλλόμενης
παραμόρφωσης, σχηματίζονται ρωγμές κατά μήκος των κατακόρυφων αρμών, ενώ η διαγώνια
ρηγμάτωση δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο στην περίπτωση της ενιαίας τοιχοπλήρωσης. Ρωγμές σε
οπτοπλίνθους εμφανίζονται μόνο σε υψηλότερες τιμές της επιβαλλόμενης γωνιακής παραμόρφωσης
(0,85%). Επί πλέον, παρατηρείται ότι οι βλάβες συγκεντρώνονται κυρίως στους ακραίους τοιχίσκους
(που είναι σε επαφή με τα υποστυλώματα του πλαισίου), καθώς και στους κατακόρυφους αρμούς
μεταξύ των τοιχίσκων. Αντιθέτως, ο μεσαίος τοιχίσκος εμφανίζεται με περιορισμένη βλάβη. Στην
μέγιστη επιβαλλόμενη παραμόρφωση (ίση με το 2,45%), διαπιστώνεται εκτεταμένη διαγώνια
Gauge 1
Gauge 2 των δομικών μονάδων στην στέψη της τοιχοπλήρωσης.
ρωγμάτωση και θραύση
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Σχ. 12 Εντός επιπέδου δοκιμές. α) Καμπύλες φορτίου-παραμόρφωσης κατά μήκος των διαγωνίων της
τοιχοπλήρωσης INSYSTEM 1, β) Καμπύλες φορτίου-ολίσθησης μεταξύ δύο διαδοχικών τοιχίσκων
της τοιχοπλήρωσης INSYSTEM 1.
4.2 Εκτός επιπέδου δοκιμές
Στην παρούσα ενότητα δίδονται τα κυριότερα αποτελέσματα των εκτός επιπέδου δοκιμών των
τοιχοπληρωμένων πλαισίων ΤΕΣ και INSYSTEM 1 (Σχήματα 13-15). Δίδονται οι βρόχοι υστέρησης,
τα διαγράμματα της απόκρισης συναρτήσει της επιβαλλόμενης μετατόπισης για τους τρεις κύκλους
φόρτισης, καθώς και οι βλάβες για διάφορες στάθμες της επιβαλλόμενης μετατόπισης.
4.2.1 Τρεχόντως Εφαρμοζόμενο Σύστημα (ΤΕΣ)
Η μέγιστη απόκριση για το σύστημα πλήρωσης ΤΕΣ μετρήθηκε ίση με 75.6kN και αντιστοιχεί σε
βέλος κάμψης στο μέσο της τοιχοπλήρωσης ίσο με 30mm. Η μέγιστη παραμόρφωση που επιβλήθηκε
στο δοκίμιο ήταν ίση με 60mm. Η μείωση του φορτίου απόκρισης μεταξύ του πρώτου και τρίτου
κύκλου φόρτισης ήταν της τάξης του 15%.
Σχετικώς με την εξέλιξη των βλαβών κατά την φόρτιση, αρχικώς για μικρές τιμές του βέλους κάμψης
παρατηρήθηκε αποκόλληση της τοιχοπλήρωσης από το πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος. Επί
πλέον, λόγω της επιβληθείσας κάμψης κάθετα στο επίπεδο της τοιχοπλήρωσης σχηματίστηκαν βλάβες
αντίστοιχες με εκείνες που εμφανίζονται σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα (υπό την μορφή
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γραμμών διαρροής). Αυτές είναι διαγώνιες κοντά στις γωνίες της τοιχοπλήρωσης και οριζόντιες περί
το μέσον της. Στην περίπτωση του ΤΕΣ, οριζόντιες ρωγμές σχηματίστηκαν στην διεπιφάνεια
διαζώματος οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοπλήρωσης. Για μεγαλύτερες τιμές του βέλους
κάμψης, παρατηρείται γενίκευση της ρηγμάτωσης, με αύξηση του ανοίγματος των ρωγμών.

α)
β)
Σχ. 13 Εκτός επιπέδου δοκιμές. Απόκριση των συστημάτων α) ΤΕΣ και β) INSYSTEM 1.

Σχ. 14 Εκτός επιπέδου δοκιμές. Φορτίο απόκρισης ανηγμένο στο μέγιστο επιβαλλόμενο φορτίο,
συναρτήσει της επιβαλλόμενης μετατόπισης για τα δοκίμια ΤΕΣ και INSYSTEM 1 για α) τον πρώτο,
β) τον δεύτερο, γ) τον τρίτο κύκλο φόρτισης.
4.2.2 Σύστημα INSYSTEM 1
Για το σύστημα INSYSTEM 1 μετρήθηκε σαφώς μεγαλύτερη μέγιστη αντίσταση σε κάμψη κάθετα
στο επίπεδο της τοιχοπλήρωσης (ίση με 263kN) σε σχέση με εκείνη που μετρήθηκε για το ΤΕΣ
(75.6kN). Αυτή η τιμή του φορτίου απόκρισης αντιστοιχεί σε βέλος κάμψης στο μέσο της
τοιχοπλήρωσης ίσο με 15mm, ενώ η μέγιστη παραμόρφωση που επιβλήθηκε στο δοκίμιο ήταν ίση με
30mm. Η μείωση του φορτίου απόκρισης μεταξύ πρώτου και δεύτερου, δευτέρου και τρίτου κύκλου
φόρτισης ήταν της τάξης του 8% και 14% αντιστοίχως.
Σχετικώς με την μορφή αστοχίας, σε μικρές τιμές του επιβληθείσας μετατόπισης παρατηρήθηκε
αποκόλληση της τοιχοπλήρωσης από το πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος και σχηματισμός βλαβών
αντίστοιχων με εκείνες σε πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Υπενθυμίζεται ότι η εικόνα της
ρηγμάτωσης για το σύστημα ΤΕΣ ήταν παρόμοια στην ίδια στάθμη βέλους κάμψης. Εντούτοις, η
φέρουσα ικανότητα του INSYSTEM 1 είναι σαφώς μεγαλύτερη. Με την αύξηση του βέλους κάμψης,
παρατηρείται γενίκευση της ρηγμάτωσης, ενώ για την μέγιστη επιβαλλόμενη παραμόρφωση
διαπιστώνεται θραύση των δομικών μονάδων σε έναν από τους επιμέρους τοιχίσκους.
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βέλος κάμψης=30mm,
μέγ. αντίσταση

βέλος κάμψης=60mm,

INSYSTEM 1

βέλος κάμψης=5mm

βέλος κάμψης=5mm

βέλος κάμψης=20mm,
βέλος κάμψης=55mm,
μέγ. αντίσταση
Σχ. 15 Εκτός επιπέδου δοκιμές. Μορφή αστοχίας/ρηγματώσεις για τα δοκίμια ΤΕΣ και INSYSTEM 1,
για διάφορες τιμές του βέλους κάμψης.
5. Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μια καινοτόμος λύση για τοιχοπληρώσεις. Η σχεδιασθείσα
τοιχοπλήρωση αποτελείται από μια μονή τοιχοποιία κατασκευασμένη από ορθότρυπες δομικές
μονάδες. Η τοιχοπλήρωση χωρίζεται σε μικρότερους σε μήκος τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών
κονιάματος με μεγάλη παραμορφωσιμότητα. Η εκτός επιπέδου κατάρρευση της τοιχοπλήρωσης
προλαμβάνεται με την χρήση απλών μεταλλικών συνδέσμων, οι οποίοι τοποθετούνται στην στέψη
των τοιχίσκων. Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης λύσης ελέγχεται μέσω εντός και εκτός
επιπέδου δοκιμών σε δοκίμια φυσικής κλίμακας. Η απόκριση της σχεδιασθείσας λύσης συγκρίνεται
με την απόκριση ενός ενιαίου συμπαγούς τοίχου, καθώς και του τρεχόντως εφαρμοζόμενου
συστήματος τοιχοπληρώσεων.
Από την σύγκριση της απόκρισης μεταξύ των διαφόρων τοιχοπληρώσεων προκύπτουν τα παρακάτω
συμπεράσματα:
1. Το νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης αποδείχθηκε ικανό να αναλαμβάνει 0,85% επιβαλλόμενης
γωνιακής παραμόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει βλάβες οι οποίες είναι επισκευάσιμες.
Επί πλέον, μπορεί να αναλαμβάνει ακόμα υψηλότερες τιμές γωνιακής παραμόρφωσης (ίση με
1,72%) χωρίς, ωστόσο, να παρουσιάζει ουσιαστική μείωση στην απόκρισή του.
2. Οι τοιχοπληρώσεις ΤΕΣ (τρεχόντως εφαρμοζόμενο σύστημα) και ΕΤ (ενιαία τοιχοπλήρωση)
αποδείχθηκαν λιγότερο ανθεκτικές από την νέα λύση INSYSTEM 1. Πράγματι, σημαντικές
βλάβες προκλήθηκαν στα δύο συστήματα για χαμηλότερες τιμές της επιβαλλόμενης γωνιακής
παραμόρφωσης (1.10% και 0.64% αντιστοίχα). Επίσης, η μείωση της αντίστασης, μετά την
επίτευξη της μέγιστης τιμής της, ήταν μεγάλη.
3. Η βελτιωμένη συμπεριφορά του νέου συστήματος έναντι του ΤΕΣ, επαληθεύτηκε και από τις
εκτός επιπέδου δοκιμές. Πράγματι, η νέα τοιχοπλήρωση ανέλαβε μια εκτός επιπέδου δράση
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της τάξης των 260kN έναντι των 76,5kN του συστήματος ΤΕΣ. Επί πλέον, η παρουσία των
κατακόρυφων συνεχόμενων αρμών στο INSYSΤΕΜ 1, δεν μετέβαλε την μορφή αστοχίας της
τοιχοπλήρωσης (με την εμφάνιση γραμμών διαρροής λόγω κάμψης).
Επομένως, το νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης INSYSTEM 1 εξασφαλίζει σημαντικά βελτιωμένη
συμπεριφορά του τοιχοπληρωμένου πλαισίου ωπλισμένου σκυροδέματος κυρίως σε όρους
ικανότητας παραμόρφωσης, καθώς και ότι μειώνει ουσιωδώς τον κίνδυνο εμφάνισης πρόωρων
βλαβών στο σώμα της τοιχοποιίας και επομένως, μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για
τοιχοπληρώσεις σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος.
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