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Περίληψη
Η επιρροή στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας του διαμήκους οπλισμού των άκρων,
ελέγχεται πειραματικά μέσω τεσσάρων τοιχωμάτων με λόγο Μ/(Vlw)=1,3 σε διάταξη φόρτισης
αμφιπάκτου συστήματος με θλιπτική αξονική δύναμη ν=0,15 και τέμνουσα. Τα δοκίμια παρουσίασαν
αστοχία σε διάτμηση ή κάμψη. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς
την επιρροή του διαμήκους οπλισμού και της θλιπτικής αξονικής δύναμης στην αντοχή κοντών
τοιχωμάτων αλλά και τη μορφή αστοχίας σε αμφίπακτο τοίχωμα.

1. Εισαγωγή
Η αντισεισμική ικανότητα των σύγχρονων κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
στηρίζεται στην ύπαρξη αντισεισμικών τοιχωμάτων. Όσο πιο δύσκαμπτο είναι ένα τοίχωμα, τόσο
μεγαλύτερη αντίσταση αναπτύσσει σε σεισμική δράση, αλλά και τόσο μεγαλύτερη σεισμική δύναμη,
δηλαδή διατμητική δύναμη αναλαμβάνει. Η ιδιότητα αυτή υπονοεί ότι, στις κατασκευές των
σεισμογενών περιοχών, είναι επωφελές τα σεισμικά τοιχώματα να είναι κοντά, δηλαδή να έχουν
μεγάλο μήκος σε σχέση με το ύψος τους. Τα τοιχώματα αυτά, λόγω της μεγάλης σεισμικής δύναμης
που αναλαμβάνουν, αστοχούν κατά κανόνα σε διάτμηση. Το πρόβλημα της αντισεισμικής προστασίας
των κτιρίων ανάγεται εν πολλοίς στην εξασφάλιση της διατμητικής αντοχής των κοντών τοιχωμάτων.
Στην εργασία εξετάζεται η επιρροή της αξονικής δύναμης στην διατμητική αντοχή τοιχωμάτων
μικρής λυγηρότητας, με λόγο Μ/(Vlw)=1,3. Τα πειραματικά δοκίμια (τοιχώματα), οπλίστηκαν
συμμετρικά στον κορμό και στα ακραία ενσωματωμένα υποστυλώματα, σύμφωνα με τον Ελληνικό
Κανονισμό (βλ. Σχ. 2) και καταπονήθηκαν μέχρι αστοχίας σε μονότονη τέμνουσα δύναμη. Τα
πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας
Τοιχοποιίας του Α.Π.Θ. και ανήκουν σε εκτεταμένο πρόγραμμα για τον καθορισμό της διατμητικής
αντοχής των κοντών τοιχωμάτων.
Ειδική διάταξη φόρτισης παρείχε στα δοκίμια γραμμικό αντισυμμετρικό διάγραμμα κάμψης και
σταθερού μεγέθους διαγράμματα τέμνουσας και αξονικής δύναμης, δηλαδή κατά το δυνατόν
δημιουργούνταν η εντατική κατάσταση των τοιχωμάτων μιας πραγματικής κατασκευής.
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει περιορισμένος αριθμός πειραμάτων για την διερεύνηση της
διατμητικής συμπεριφοράς των κοντών τοιχωμάτων φορτιζόμενων με αξονική δύναμη, στα οποία η
αστοχία να οφείλεται σε διάτμηση. Επιπλέον, κατά κανόνα στις αντίστοιχες πειραματικές εργασίες τα

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Ισχυρή Δοκός

310

300

τοιχώματα φορτίζονται ως πρόβολοι, αποκλίνοντας από τις περιπτώσεις που συναντώνται στην πράξη,
όπου κατά κανόνα αναπτύσσεται και ροπή στα άκρα των τοιχωμάτων.
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Σχήμα 1. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων (mm)
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2. Πειραματικά τοιχώματα
2.1 Γεωμετρία και Όπλιση των δοκιμίων
Για τη διερεύνηση του θέματος κατασκευάστηκαν 4 δοκίμια (τοιχώματα), τα S11, S12, S13 και S14,
τα οποία ανά δυο διαφέρουν μεταξύ τους μόνον ως προς τη διατομή των ράβδων όπλισης στις δυο
ακραίες περιοχές των κορμών, οι οποίες διαμορφώνονται και οπλίζονται ως περισφιγμένα
υποστυλώματα (κρυφοκολόνες). Οι διαστάσεις όλων των δοκιμίων είναι σταθερές: 500 mm μήκος, 80
mm πλάτος και 1300 mm ύψος. Στο άνω και κάτω άκρο κάθε δοκιμίου υπάρχουν ισχυρές δοκοί
διαστάσεων 310 x 280 mm, στις οποίες αγκυρώνεται η διάταξη φόρτισης (βλ. Σχ. 1).
Ο διαμήκης οπλισμός των δοκιμίων SW11 και SW12 στις κρυφοκολόνες αποτελείται από 6Ø10.
Τα δοκίμια SW11 και SW12 έχουν κατακόρυφο οπλισμό στις κρυφοκολόνες 6Ø8, και τα δοκίμια
SW13 και SW14, 6Ø12. Oι κλειστοί συνδετήρες στις κρυφοκολόνες όλων των δοκιμίων είναι Ø5 ανά
100 mm και τοποθετούνται εναλλάξ με τον οριζόντιο οπλισμό των τοιχωμάτων, ο οποίος αποτελείται
από 2Ø4,2 ανά 100 mm. Ο κατακόρυφος κατανεμημένος οπλισμός των δοκιμίων αποτελείται επίσης
από 2Ø4,2 ανά 100 mm (βλ. Σχ. 2).
Τα δοκίμια καταπονήθηκαν μέχρι αστοχίας με μονότονη τέμνουσα και αξονική δύναμη. Η διάταξη
φόρτισης ήταν του αμφιπάκτου τοιχώματος. Η τέμνουσα δύναμη επιβλήθηκε στο κέντρο των
δοκιμίων, μέσω του μεταλλικού πλαισίου φόρτισης, με αποτέλεσμα στα δυο άκρα των τοιχωμάτων να
αναπτύσσεται η ίδια ροπή κατ’ απόλυτο μέγεθος. Το αξονικό φορτίο που επιβλήθηκε είχε ν = 0,15 και
παρέμενε σταθερό σε όλη την διάρκεια του πειράματος.
Ποιότητα Υλικών
Για τον οπλισμό κορμού χρησιμοποιήθηκε χάλυβας με νευρώσεις διαμέτρου 4,2 mm με όριο
διαρροής 620 MPa και όριο θραύσης 660 MPa. Για τον οπλισμό των ακραίων περισφιγμένων
περιοχών χρησιμοποιήθηκε χάλυβας με νευρώσεις διαμέτρου 10 mm με όριο διαρροής 575 MPa και
όριο θραύσης 660 MPa. Ο χάλυβας των κλειστών συνδετήρων περίσφιξης στις κρυφοκολόνες ήταν
λείος, διαμέτρου 5 mm με όριο διαρροής 410 MPa και όριο θραύσης 480 MPa.
Η αντοχή του σκυροδέματος όλων των τοιχωμάτων είναι 16,0 MPa.

2.2

2. Διάταξη Φόρτισης
Η διάταξη φόρτισης σχεδιάστηκε με γνώμονα τη δημιουργία συνθηκών, αντίστοιχων των
πραγματικών κατά την καταπόνηση τοιχωμάτων, π.χ. τοιχώματα των πολυώροφων κτιρίων, κοντά
τοιχοειδή βάθρα γεφυρών που συνδέονται μονολιθικά με τον φορέα του καταστρώματος κ.λ.π. Έτσι,
στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του Α.Π.Θ. δημιουργήθηκαν
αντίστοιχες συνθήκες φόρτισης, ώστε το τοίχωμα να παρουσιάζει χαρακτηριστικά αμφιπάκτου
δομικού στοιχείου.
Η οριζόντια δύναμη δεν επιβάλλεται απ’ ευθείας στο δοκίμιο, αλλά σε μεταλλικό πλαίσιο, το οποίο
τη μεταφέρει στην δοκό στην κεφαλή του δοκιμίου. Κατά συνέπεια, στα άκρα του δοκιμίου
αναπτύσσεται διατμητική δύναμη και ροπή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Η οριζόντια θλιπτική δύναμη
επιβάλλεται στο κέντρο των δοκιμίων, με αποτέλεσμα η ίδια ροπή κατ’ απόλυτο μέγεθος, να
αναπτύσσεται και στα δυο άκρα των τοιχωμάτων: Μάνω/Μβάσης=1. Η επιβολή του αξονικού φορτίου
γίνεται στις ακραίες ισχυρές δοκούς.
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Σχήμα 3. Φορτία που επιβάλλονται στο δοκίμιο και διαγράμματα ροπών και τεμνουσών

2. Αποτελέσματα Πειραμάτων
Σε όλα τα δοκίμια, τα πρώτα ρήγματα που παρατηρήθηκαν ήταν καμπτικά και εμφανίστηκαν στην
περιοχή των ακραίων περισφιγμένων περιοχών (κρυφοκολόνες). Στα δοκίμια S11, S13 και S14 η
ρηγμάτωση άρχισε να δημιουργείται σε φορτίο 17–18 ΚN, ενώ στο δοκίμιο S12 ξεκίνησε σε φορτίο
35 ΚΝ. Διαγώνια διατμητικά ρήγματα εμφανίστηκαν στα 55 ΚΝ στα τοιχώματα S12 και S14 και στα
45 ΚΝ στο τοίχωμα S13. Γίνεται επομένως εμφανές ότι, το αξονικό φορτίο καθυστερεί την εμφάνιση
διατμητικής ρηγμάτωσης, αν και δεν μπορεί να εξαχθεί γραμμική σχέση αξονικού φορτίο – φορτίου
διατμητικής ρηγμάτωσης.
Τα κεκλιμένα ρήγματα εκτείνονταν αρχικά στα υποτμήματα του τοιχώματος μεταξύ της βάσης ή
κεφαλής και του σημείου μηδενισμού των ροπών στο κέντρο. Με την αύξηση του φορτίου
εμφανίστηκαν ρήματα σε όλο το ύψος του τοιχώματος, χωρίς να περιορίζονται στο άνω ή το κάτω
υποτμήμα. Το πρώτο ρήγμα που αναπτύχθηκε και στα δυο υποτμήματα, εμφανίζεται σε τέμνουσα 107
ΚΝ στο S11, 101 ΚΝ στο S12, 95 ΚΝ στο S13 και 89 ΚΝ στο S14. Παρατηρείται δηλαδή, μείωση της
κλίσης ως προς την οριζόντια, των νέων ρηγμάτων που σχηματίζονται με την αύξηση του οριζόντιου
φορτίου. Με την αύξηση του οπλισμού στις κρυφοκολόνες, όπως και με την αύξηση του θλιπτικού
φορτίου, τα ρήγματα που διαπερνούν και τα δυο υποτμήματα σχηματίζονται σε μικρότερη τέμνουσα.
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Φωτ.1. Αστοχία Δοκιμίου S11

Φωτ. 2. Αστοχία Δοκιμίου S12

Φωτ.3. Αστοχία Δοκιμίου S13

Φωτ. 4. Αστοχία Δοκιμίου S14
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Το κρίσιμο διαγώνιο ρήγμα, πάνω στο οποίο έγινε η αστοχία των τοιχωμάτων S12, S13 και S14
εμφανίστηκε στα 95 ΚΝ, 28 ΚΝ και 88 ΚΝ αντίστοιχα. Επομένως, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη
αξονικού φορτίου καθυστερεί την δημιουργία διαμόρφωσης του κρίσιμου ρήγματος. Η καθυστέρηση
αυτή όμως φαίνεται να μειώνεται με την αύξηση της όπλισης των ακραίων περιοχών. Η κλίση του
κρίσιμου ρήγματος φαίνεται ότι αυξάνεται με την αύξηση του ποσοστού του διαμήκους οπλισμού
αλλά και την επιβολή αξονικού φορτίου ν=0,15 (βλ. Σχ. 4).
Το τοίχωμα SW11 αστόχησε σε κάμψη, από διαρροή του διαμήκους οπλισμού στη κρυφοκολόνα,
ενώ το όμοιο του τοίχωμα SW12 που φορτίστηκε με θλιπτικό αξονικό φορτίο αστόχησε σε διάτμηση.
Σε διάτμηση αστόχησε και το τοίχωμα SW13, το οποίο δεν είχε αξονικό φορτίο, αλλά οπλίστηκε με
υψηλότερο ποσοστό διαμήκους οπλισμού στις κρυφοκολόνες. Σε διάτμηση αστόχησε επίσης και το
S14, το οποίο οπλίστηκε όπως το S13, αλλά φορτίστηκε και με θλιπτικό αξονικό φορτίο. Γίνεται
επομένως εμφανές ότι, η ισχυρή ενίσχυση των κρυφοκολονών οδηγεί σε αύξηση της αντοχής των
τοιχωμάτων, η οποία όμως επηρεάζεται από το θλιπτικό φορτίο.
Στα τοιχώματα S12 και S13 το κρίσιμο ρήγμα αναπτύσσεται μεταξύ της κεφαλής ή της βάσης του
τοιχώματος και του επιπέδου εφαρμογής της οριζόντιας δύναμης. Στο τοίχωμα S14, το κρίσιμο ρήγμα
σχηματίστηκε αρχικά στο κάτω υποτμήμα του τοιχώματος, μεταξύ της βάσης και του επιπέδου
εφαρμογής της τέμνουσας. Επειδή, η κλίση του ήταν σχετικά μεγάλη, δημιουργήθηκε θλιβόμενη ζώνη
μεγάλου ύψους, με συνέπεια την ανάπτυξη ισχυρής θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Το κρίσιμο
ρήγμα, σχηματίζοντας ένα κατακόρυφο τμήμα, συνεχίστηκε πάνω σε ρήγμα της ίδιας κλίσης με το
προηγούμενο, στο άλλο υποτμήμα, δηλαδή μεταξύ της κεφαλής και του επιπέδου εφαρμογής της
τέμνουσας.
Το φορτίο αστοχίας του κάθε τοιχώματος εμφανίζεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αντοχή Δοκιμίων
Δοκίμιο
Αξονική Φόρτιση v = Ν/blwfc’
Οριακό Φορτίο (ΚΝ)

S11

S12

S13

S14

0

0,15

0

0,15

168

153

181

177

Η αύξηση του ποσοστού του διαμήκους οπλισμού συμβάλει στην αύξηση της αντοχής των
τοιχωμάτων. Στα τοιχώματα χωρίς αξονικό φορτίο, το SW13 παρουσίασε 7,7% μεγαλύτερη αντοχή
από το SW11. Αντίστοιχα στα τοιχώματα με θλιπτικό αξονικό φορτίο, το SW14 παρουσίασε περίπου
15,7% μεγαλύτερη αντοχή από το SW12, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η
επιρροή του ποσοστού του οπλισμού στις κρυφοκολόνες στην αντοχή των τοιχωμάτων είναι
μεγαλύτερη, όταν επιβάλλεται θλιπτικό αξονικό φορτίο ν = 0,15 (βλ. Σχ. 5).
Στα κοντά τοιχώματα που παρουσιάζουν διατμητική συμπεριφορά, η δύναμη του θλιβόμενου
οπλισμού εξουδετερώνεται λόγω της λειτουργίας του τόξου με ελκυστήρα και η συμμετοχή του
θλιβόμενου οπλισμού στη διατμητική αντοχή είναι ασήμαντη (τοίχωμα S13). Με την εφαρμογή
αξονικής δύναμης, ο θλιβόμενος οπλισμός του τοιχώματος ενεργοποιείται και συμβάλει στη
διατμητική του αντοχή (τοιχώματα S12 και S14). Όμως, η διατμητική αστοχία, προκαλείται από
σύνθλιψη του σκυροδέματος (βλ. Φωτ. 2-4). Έτσι, παρά την ενεργοποίηση του θλιβόμενου οπλισμού,
η περαιτέρω αύξηση της αξονικής δύναμης του τοιχώματος συντελεί σε αύξηση της θλιπτικής τάσης
του σκυροδέματος και κατά συνέπεια σε σταδιακή μείωση της διατμητικής αντοχής.
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Σχήμα 4. Επιρροή του ποσοστού του κατακόρυφου οπλισμού των κρυφοκολονών στην κλίση του
κρίσιμου ρήγματος
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Σχήμα 5. Επιρροή του ποσοστού του κατακόρυφου οπλισμού των κρυφοκολονών στην αντοχή
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4. Συμπεράσματα
Από την πειραματική έρευνα κοντών τοιχωμάτων με λόγο Μ/(Vlw)=1,3 τα οποία καταπονήθηκαν σε
διάταξη φόρτισης αμφιπάκτου συστήματος, παρατηρήθηκε ότι η αντοχή αυξάνεται με την αύξηση του
ποσοστού οπλισμού στις ακραίες ενισχυμένες περιοχές, μειώνεται όμως από την επιβολή θλιπτικού
φορτίου ν=0,15.
Η όπλιση των κρυφοκολονών επηρεάζει τη μορφή αστοχίας. Η ισχυρή όπλιση προκαλεί
διατμητική αστοχία, αντί καμπτικής, σε υψηλότερη τέμνουσα.
Η ύπαρξη θλιπτικής αξονικής δύναμης ν=0,15 επίσης επηρεάζει τη μορφή αστοχίας και την
αντοχή, προκαλώντας διατμητική αστοχία σε μικρότερη όμως τέμνουσα. Επιπλέον, καθυστερεί την
εμφάνιση διατμητικής ρηγμάτωσης, χωρίς όμως να μπορεί να συσχετιστεί γραμμικά η αύξηση της
αξονικής δύναμης με την τέμνουσα δύναμη στην οποία εμφανίζεται η διατμητική ρηγμάτωση.
Η εικόνα της ρηγμάτωσης των τοιχωμάτων σε διάταξη φόρτισης αμφιπάκτου συστήματος διαφέρει
από την ρηγμάτωση της φόρτισης του τοιχώματος ως προβόλου. Με την αύξηση της τέμνουσας
δύναμης εμφανίζονται ρήγματα με μικρότερη κλίση ως προς την οριζόντια.
Το κρίσιμο ρήγμα δεν δημιουργείται πάντοτε σε ένα από τα δυο υποτμήματα του τοιχώματος,
δηλαδή μεταξύ της κεφαλής ή της βάσης του τοιχώματος και του σημείου μηδενισμού των ροπών στο
επίπεδο επιβολής της τέμνουσας, αλλά μπορεί να αναπτύσσεται και στα δυο υποτμήματα του
τοιχώματος. Η ισχυρή ενίσχυση των κρυφοκολονών καταπονούμενων σε θλιπτική αξονική δύναμη
προκαλεί τη δημιουργία κρίσιμου ρήγματος μεγάλης κλίσης. Το κρίσιμο ρήγμα αναπτύσσεται με την
ίδια κλίση και στα δυο υποτμήματα του τοιχώματος.
Η διατμητική αστοχία των τοιχωμάτων προέκυψε από σύνθλιψη του σκυροδέματος στα άκρα του
κρίσιμου ρήγματος.
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