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Εισαγωγή
Η επιρροή των τοιχοπληρώσεων, εμφατνούμενων σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ), είναι
ιδιαίτερα σημαντική για τη συμπεριφορά πλαισιακών κατασκευών ΟΣ κατά τη διάρκεια σεισμικών
διεγέρσεων. Εκτός από πληθώρα διεθνών πειραματικών και αναλυτικών μελετών που έχουν διεξαχθεί
τα τελευταία σχεδόν 60 χρόνια, το παραπάνω επαληθεύουν και οι καταγραφές/παρατηρήσεις σε
τέτοιου είδους κατασκευές μετά από μεγάλα σεισμικά γεγονότα.
Καλά εγκιβωτισμένες τοιχοπληρώσεις μπορεί να έχουν είτε ευμενή είτε δυσμενή επιρροή στην
καθολική συμπεριφορά ενός κτιρίου. Η ευμενής επιρροή τους προέρχεται από την υπεραντοχή που
προσδίδουν στην κατασκευή δεδομένου ότι: (α) η παρουσία τους δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τη
διάρκεια του σχεδιασμού (άρα ούτε η εντός επιπέδου δυστμησία τους και αντοχή τους), και (β) δεν
προκαλούν τοπικές βλάβες στα υποστυλώματα ή καθολικές βλάβες στην κατασκευή. Ωστόσο, σε
υφιστάμενα κτίρια που δεν έχουν σχεδιαστεί με βάση σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, οι
τοιχοπληρώσεις είναι δύσκολο να θεωρηθούν αξιόπιστα πρωτεύοντα δομικά στοιχεία. Οι κύριες
δυσμενείς επιρροές συνοψίζονται παρακάτω (Fardis, 2009): (α) Η πιθανότητα δημιουργίας «μαλακού
ορόφου» και κατά συνέπεια ενεργοποίησης κάποιου μηχανισμού κατάρρευσης του κτιρίου, (β) η
συγκέντρωση των ανελαστικών παραμορφώσεων σε μία περιοχή του κτιρίου σε κάτοψη, και (γ) η
πρόωρη διατμητική αστοχία των υποστυλωμάτων που είναι σε επαφή με την τοιχοπλήρωση, λόγω
τοπικών φαινομένων. Χαρακτηριστικές αστοχίες τοιχοπληρώσεων παρουσιάζονται στο Σχ. 1, έπειτα
από τους σεισμούς της 26ης Ιανουρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014 με επίκεντρο την Κεφαλονιά.

(α)

Σχ. 1.

(β)

(γ)

Αστοχίες τοιχοπληρώσεων σε κτίρια ΟΣ: (α) πλήρης κατάρρευση και αστοχίες
υποστυλωμάτων, (β) διατμητική αστοχία, και (γ) διατμητική αστοχία και μερική
κατάρρευση.
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Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της ενίσχυσης
τοιχοπληρωμένων πλαισίων ΟΣ μέσω μιας νέας τεχνικής που κάνει χρήση προηγμένων υλικών, με
στόχο την αναβάθμιση της συμπεριφοράς τους υπό σεισμικές, εντός επιπέδου φορτίσεις. Η νέα
τεχνική ενίσχυσης συνίσταται στην εφαρμογή εξωτερικά επικολλούμενων στρώσεων ενός σύνθετου
υλικού νέας γενιάς τύπου «Ινοπλέγματος σε Ανόργανη Μήτρα» (ΙΑΜ). Το υλικό αυτό προκύπτει από
το συνδυασμό πλέγματος ινών υψηλής αντοχής (π.χ. άνθρακας, γυαλί) και κονιάματος (συνήθως
τσιμεντοκονιάματος). Χαρακτηριστικό για την περιγραφή του σύνθετου αυτού υλικού είναι το Σχ. 2.
Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου υλικού έχει διερευνηθεί σε αρκετές περιπτώσεις ενισχύσεων
κατασκευών κατά το παρελθόν και έχει αποδειχθεί ότι είναι ικανό να συμβάλλει στη σημαντική
βελτίωση της απόκρισης στοιχείων ΟΣ και τοιχοποιίας (π.χ. Triantafillou et al. 2006, Bournas et al.
2007, Papanicolaou et al. 2007).

Σχ. 2. Εποπτική περιγραφή του σύνθετου υλικού ενίσχυσης.
Πειραματικό πρόγραμμα
Σε επίπεδο πειραματικής μελέτης, συστηματική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε αρχικά για τη μελέτη
της σύνδεσης τοιχοποιίας με μέλη οπλισμένου σκυροδέματος μέσω της ανάπτυξης ειδικά
διαμορφούμενων αγκυρίων (Σχ. 3, Koutas et al. 2014). Έπειτα, τον πυρήνα του πειραματικού
προγράμματος απετέλεσαν οι δοκιμές κυκλικής φόρτισης σε τριώροφα τοιχοπληρωμένα πλαίσια
μεγάλης κλίμακας (Σχ. 3, Koutas et al. 2015a). Τέλος πραγματοποιήθηκαν και συμπληρωματικές
πειραματικές δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού της
ενίσχυσης και της τοιχοποιίας (Σχ. 3). Οι τελευταίες δοκιμές διεξήχθησαν με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματά τους στην αναλυτική μελέτη (π.χ. βαθμονόμηση
προσομοιωμάτων, Koutas et al. 2015b).

Σχ. 3. Συνοπτική παρουσίαση του πειραματικού προγράμματος: διαχωρισμός σε τρία μέρη.
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Δοκιμές σύνδεσης μεταξύ τοιχοποιίας και σκυροδέματος
Σκοπός των δοκιμών σύνδεσης τοιχοποιίας και σκυροδέματος ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας
μεταφοράς εφελκυστικών δυνάμεων από την τοιχοποιία στο σκυρόδεμα για την εξασφάλιση
ορισμένου βαθμού σύνδεσής τους. Για το λόγο αυτό εξετάστηκαν πειραματικά δύο διαφορετικές
μέθοδοι σύνδεσης (Σειρά Α, Β), οι οποίες αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές συνοριακές συνθήκες.
Στο Σχ. 4 παρουσιάζονται ενδεικτικές περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών σε ένα υποθετικό
τοιχοπληρωμένο πλαίσιο.

Σχ. 4.

(α) Ενδεικτικές διαφορετικές περιπτώσεις συνοριακών συνθηκών, και (β) ενδεικτική διάταξη
αγκυρίων στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης.

Για την προσομοίωση των δύο παραπάνω περιπτώσεων συνοριακών συνθηκών κατασκευάστηκαν και
δοκιμάστηκαν πειραματικά δύο τύποι δοκιμίων, η γεωμετρία των οποίων παρουσιάζεται στα Σχ. 5α-β.
Κάθε τύπος δοκιμίου είναι αντιπροσωπευτικός της συμπεριφοράς ενός μεμονωμένου αγκυρίου ή μίας
λωρίδας ΙΑΜ που συνδέει την τοιχοπλήρωση με το στοιχείο ΟΣ. Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε
εφελκυσμό, επιβαλλόμενο με τρόπο ώστε να προσομοιώνεται η αποκόλληση μεταξύ της
τοιχοπλήρωσης και των μελών ΟΣ του περιβάλλοντος πλαισίου, αλλά και η ανάπτυξη εφελκυστικών
δυνάμεων στο τμήμα των αγκυρίων που διαπερνούν τη διεπιφάνεια τοιχοποιίας-σκυροδέματος.
Στιγμιότυπα από τη διαδικασία ενίσχυσής τους παρουσιάζονται στα Σχ. 5γ-δ.

(γ)

Σχ. 5.

(δ)

(α)-(β) Γεωμετρία δοκιμίων για τη σύνδεση τοιχοποιίας-σκυροδέματος: Σειρά Α και Β (όλες
οι διαστάσεις σε mm), (γ)-(δ) στιγμιότυπα από τη διαδικασία ενίσχυσης.

Για τις ανάγκες της αγκύρωσης των ΙΑΜ αναπτύχθηκαν ειδικού τύπου αγκύρια ινών τα οποία
αναπτύχθηκαν επί τούτου. Για τη διαμόρφωσή τους χρησιμοποιήθηκε πλέγμα ινών το οποίο
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τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε έτσι ώστε να σχηματίζονται οι επιθυμητές γεωμετρίες. Η
γεωμετρική μορφή των εν λόγω αγκυρίων και ο ορισμός των επιμέρους τμημάτων τους παρουσιάζεται
στο Σχ. 6α.

(α)

Σχ. 6.

(β)

(α) Μορφή αγκυρίων ινών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, και (β)
καμπύλες δύναμης-μετακίνησης των δοκιμίων της Σειράς Α.

Ως παράμετροι διερεύνησης για τα δοκίμια της Σειράς Α επιλέχθηκαν η ποσότητα ινών του αγκυρίου
και το βάθος αγκύρωσής του στο σκυρόδεμα. Βάσει των αποτελεσμάτων (Σχ. 6β) προέκυψε το
συμπέρασμα ότι τα αγκύρια είναι ικανά να συνδέσουν την τοιχοποιία με το σκυρόδεμα μεταφέροντας
εφελκυστικές δυναμεις, ενώ αστοχούν λόγω θραύσης περίπου στο 20-25% της εφελκυστικής αντοχής
των ινών τους σε ευθύγραμμη διάταξη. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι αύξηση της ποσότητας των ινών
των αγκυρίων επιφέρει μη γραμμική αύξηση των δυνάμεων που παραλαμβάνονται από αυτά.
Για τα δοκίμια της Σειράς Β, οι παράμετροι που διερευνήθηκαν ήταν ο αριθμός των στρώσεων ΙΑΜ,
το τύπος του πλέγματος των ΙΑΜ, το μήκος του αγκυρίου, και η ποσότητα ινών του αγκυρίου. Τα
αποτελέσματα της Σειράς Β παρουσιάζονται συνοπτικά στο Σχ. 7 σε όρους δύναμης-μετακίνησης
(άνοιγμα ρωγμής στη διεπιφάνεια τοιχοποιίας-σκυροδέματος). Τα βασικά συμπεράσματα που
προέκυψαν ήταν ότι: (α) η εφαρμογή αγκυρίων αυξάνει τη δύναμη που αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια
τοιχοποιίας-σκυροδέματος ακόμα περισσότερο, εξαιτίας της συμβολής των πρόσθετων ινών που
σχηματίζουν το θύσανο των αγκυρίων (αύξηση μη-ανάλογη της ποσότητας των ινών των αγκυρίων),
και (β) τα αγκύρια τα οποία τοποθετούνται ανάμεσα σε δύο στρώσεις ΙΑΜ είναι κατά περίπου 50%
αποδοτικότερα αυτών που τοποθετούνται πάνω από μία μόνο στρώση ΙΑΜ, λόγω των ευνοϊκότερων
συνθηκών συνάφειας. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά των αγκυρίων μπορούν να
αναζητηθούν στην εργασία των Koutas et al. (2014).

Σχ. 7. Καμπύλες δύναμης-μετακίνησης των δοκιμίων της Σειράς Β.
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Δοκιμές σε τριώροφα τοιχοπληρωμένα πλαίσια ΟΣ μεγάλης κλίμακας
Γεωμετρία δοκιμίων και σχήμα ενίσχυσης
Ως πειραματικό δοκίμιο επιλέχθηκε ένα τριώροφο πλαίσιο κλίμακας 2/3 που αποτελεί τμήμα ενός
υπάρχοντος κτιρίου σχεδιασμένου με τους κανονισμούς που ίσχυαν στην Ελλάδα πριν το 1985.
Κατασκευάσθηκαν δύο πανομοιότυπα πλαίσια με τη γεωμετρία του Σχ 8α. Το πρώτο πλαίσιο
τοιχοπληρώθηκε και δοκιμάσθηκε χωρίς ενίσχυση, αποτελώντας έτσι το δοκίμιο αναφοράς (Δοκίμιο
#1), ενώ το δεύτερο πλαίσιο τοιχοπληρώθηκε και δοκιμάσθηκε κατόπιν ενίσχυσης (Δοκίμιο #2).
Όπως φαίνεται και στο Σχ. 8α το ύψος και το άνοιγμα κάθε ορόφου ήταν 2 m και 2.5 m, αντίστοιχα.
Τα υποστυλώματα είχαν ορθογωνική διατομή 170 x 230 mm (με τη μεγάλη πλευρά να είναι
παράλληλη στο επίπεδο του πλαισίου) με διαμήκη οπλισμό που αποτελούνταν από έξι ράβδους
διαμέτρου 12 mm (Σχ. 8β). Ο διαμήκης οπλισμός ματίζονταν μόνο στη βάση του πρώτου (ισόγειου)
ορόφου (Σχ. 8γ) σε μήκος 60 φορές τη διάμετρο της ράβδου, ώστε να αποφευχθεί πιθανή πρόωρη
αστοχία. Οι δοκοί κατασκευάσθηκαν ως πλακοδοκοί για να ληφθεί υπόψη η επιρροή της πλάκας στη
δυσκαμψία και την αντοχή τους, ενώ ο διαμήκης οπλισμός τους φαίνεται στο Σχ. 8δ. Ο εγκάρσιος
οπλισμός των υποστυλωμάτων καθώς και των πλακοδοκών αποτελούνταν από συνδετήρες διαμέτρου
6 mm από λείο χάλυβα, με ανοιχτά άγκιστρα και ισοκατανεμημένους ανά 130 mm (που ισοδυναμεί με
200 mm στην πρωτότυπη κατασκευή). Επιπλέον στους κόμβους διέτρεχαν και εγκάρσιες, ισχυρά
οπλισμένες δοκοί, οι οποίες εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της πειραματικής διάταξης, αλλά ταυτόχρονα
προσομοίωναν και τις ρεαλιστικές συνθήκες εγκιβωτισμού στους κόμβους δοκού-υποστυλώματος. Το
αξονικό φορτίο κάθε ορόφου επιβαλλόταν μέσω των δοκών αυτών, με τη χρήση προεντεταμένων
ράβδων.
Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος την ημέρα των δοκιμών κυκλικής φόρτισης ήταν 27.2 MPa και
27.8 MPa για το Δοκίμιο #1 και το Δοκίμιο #2, αντίστοιχα. Η πειραματικά προσδιορισμένη τάση
διαρροής ήταν 546 MPa και 289 MPa για το διαμήκη και τον εγκάρσιο οπλισμό, αντίστοιχα.

Σχ. 8. (α) Γεωμετρία πειραματικού δοκιμίου – γυμνός πλαισιακός φορέας, (β) διατομή
υποστυλωμάτων, (γ) ματίσεις στη βάση των υποστυλωμάτων του πρώτου (ισόγειου) ορόφου
και (δ) διατομή πλακοδοκών.
Οι τοιχοπληρώσεις όλων των ορόφων αποτελούνταν από δύο δρομικές τοιχοποιίες με ενδιάμεσο κενό
μεταξύ τους (Σχ. 9α) και δεν είχαν ανοίγματα. Οι τοιχοποιίες κατασκευάστηκαν από διάτρητους
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αργιλικούς οπτόπλινθους διαστάσεων 185 x 85 x 55 mm, οι οποίοι τοποθετούνταν οριζόντια
(διεύθυνση των οπών παράλληλα στη μεγάλη διάσταση του φατνώματος, Σχ. 9β), με εξαίρεση την
τελευταία (ανώτερη) καθ’ ύψος σειρά στην οποία οι οπτόπλινθοι τοποθετούνταν υπό κλίση
(«σφήνωμα»), κατά τη συνήθη πρακτική στον Ελλαδικό χώρο ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη
πλήρωση του κενού της τελευταίας στρώσης οπτοπλίνθων με τη δοκό και εγκιβωτισμός της από αυτή
(Σχ. 9γ). Το πάχος των αρμών της τοιχοποιίας, οριζόντιων και κατακόρυφων, ήταν 10 mm. Η μέση
θλιπτική θλιπτική αντοχή των οπτόπλινθων στη διεύθυνση κάθετα στους αρμούς ήταν 11.3 MPa. Η
μέση εφελκυστική και θλιπτική αντοχή του κονιάματος των αρμών ήταν 2.6 MPa (και για τα δύο
δοκίμια), και 12.6 MPa (Δοκίμιο #1)/13.3 MPa (Δοκίμιο #2), αντίστοιχα.

Σχ. 9 (α) Σχηματική τομή της καθ’ ύψος δόμησης της τοιχοπλήρωσης (διαστάσεις σε mm), (β)
εικόνα από τη φάση κατασκευής της τοιχοποιίας όπου διακρίνεται ο τρόπος δόμησης και (γ)
λεπτομέρεια του τρόπου σφήνωσης της τοιχοποιίας στη δοκό.
Το σχήμα ενίσχυσης (Σχ. 10α) για το Δοκίμιο #2 βασίστηκε στη συμπεριφορά του μη-ενισχυμένου
πλαισίου (Δοκίμιο #1), καθώς και στα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών σύνδεσης
τοιχοποιίας-σκυροδέματος. Περιλάμβανε: (α) ενίσχυση υποστυλωμάτων για την αποφυγή πρόωρης
διατμητικής αστοχίας, (β) ενίσχυση των τοιχοπληρώσεων με εφαρμογή δίπλευρου μανδύα ΙΑΜ
επικολλούμενου στις εξωτερικές επιφάνειες των τοιχοπληρώσεων και (γ) αγκύρωση του μανδύα ΙΑΜ
στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης, μέσω αγκυρίων ινών μορφής θυσάνου ή μέσω επαρκούς μήκους
αγκύρωσης στο σκυρόδεμα. Στο Σχ. 10β παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τη διαδικασία ενίσχυσης.

(α)
Σχ. 10

(β)

(α) Γενική περιγραφή του συστήματος ενίσχυσης του Δοκιμίου #2, και (β) στιγμιότυπα από τη
διαδικασία ενίσχυσης.
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Για τη διατμητική ενίσχυση των άκρων των υποστυλωμάτων των δύο πρώτων ορόφων με κλειστούς
μανδύες ΙΑΜ χρησιμοποιήθηκε πλέγμα ινών άνθρακα, μη-επικαλυμμένων, το οποίο αποτελείτο από
ευθύγραμμους κλώνους ινών, διατεταγμένους σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις, με αξονική
απόσταση μεταξύ τους 10 mm (θεωρητικό άνοιγμα βροχίδας) και βάρος 348 g/m2. Για την ενίσχυση
των τοιχοπληρώσεων με εξωτερικά επικολλούμενες στρώσεις ΙΑΜ χρησιμοποιήθηκε πλέγμα ινών
υάλου επικαλυμμένων με πολυμερή, διατεταγμένων σε κλώνους ινών σε δύο κάθετες μεταξύ τους
διευθύνσεις, με θεωρητικό άνοιγμα βροχίδας 25 mm, και βάρος 405 g/m2. Το κονίαμα που
χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα του σύνθετου υλικού και ως συγκολλητικό υλικό μεταξύ του σύνθετου
υλικού και του υποστρώματος ήταν ένα εμπορικά διαθέσιμο τσιμεντοειδές κονίαμα με πρόσθετα
πολυμερή. Την ημέρα της δοκιμής κυκλικής φόρτισης του Δοκιμίου #2 η εφελκυστική (μέσω κάμψης)
και θλιπτική αντοχή του κονιάματος ενίσχυσης ήταν 4.3 MPa και 18.9 MPa, αντίστοιχα.
Δοκιμές ελεύθερης ταλάντωσης
Για τη μελέτη της επιρροής των τοιχοπληρώσεων, καθώς και της ενίσχυσής τους, στα ελαστικά
δυναμικά χαρακτηριστικά του τριώροφου πλαισίου, πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές
ελεύθερης ταλάντωσης σε τρία διαφορετικά στάδια της κατασκευής και πριν τη διενέργεια των
δοκιμών κυκλικής φόρτισης. Τα στάδια αυτά ήταν τα ακόλουθα: (α) γυμνό πλαίσιο, (β)
τοιχοπληρωμένο πλαίσιο, και (γ) ενισχυμένο τοιχοπληρωμένο πλαίσιο. Το Δοκίμιο #1 δοκιμάσθηκε
ως γυμνό και τοιχοπληρωμένο, ενώ το Δοκίμιο #2 δοκιμάσθηκε μόνο ως ενισχυμένο. Στόχος ήταν ο
προσδιορισμός της ιδιοσυχνότητας (ή ιδιοπεριόδου) του πλαισίου, δίχως όμως να εισάγεται βλάβη
στα μέλη του.
Για την εκτέλεση των δοκιμών ελεύθερης ταλάντωσης χρησιμοποιήθηκε σύστημα προέντασης
μεταλλικής ράβδου διαμέτρου 10 mm, το ένα άκρο της οποίας ήταν συνδεδεμένο στην κορυφή του
δοκιμίου, ενώ το άλλο ήταν συνδεδεμένο σε ισχυρό τοίχο αντίδρασης (Σχ. 11α). Με τη χρήση
υδραυλικού γρύλου επιβαλλόταν οριζόντια μετακίνηση. Όταν η μετακίνηση έφτανε την επιθυμητή
τιμή, η μεταλλική ράβδος κοβόταν απότομα (Σχ. 11β) και ως εκ τούτου το πλαίσιο εκτελούσε
ελεύθερη ταλάντωση. Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης καταγράφονταν τόσο οι οριζόντιες
μετακινήσεις μέσω κατάλληλων αισθητήρων μεγάλης ακρίβειας, όσο και οι επιταχύνσεις του 2ου και
3ου ορόφου (Σχ. 11γ,δ).

Σχ. 11 (α) Στοιχεία πειραματικής διάταξης για τις δοκιμές ελεύθερης ταλάντωσης, (β) κοπή
ενδιάμεσης μεταλλικής ντίζας μετά το τέλος της διαδικασίας προέντασης, (γ) θέσεις
τοποθέτησης των αισθητήρων επιτάχυνσης και (δ) λεπτομέρεια του αισθητήρα επιτάχυνσης.
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Η ιδιοπερίοδος του πλαισίου σε κάθε στάδιο προσδιορίστηκε τελικώς μέσω της ανάλυσης των
καταγραφών μετακίνησης και επιτάχυνσης με τη μέδοθο μετασχηματισμού Fast-Fourier (FFT). Tα
αποτελέσματα ήταν τα εξής: (α) 0.24 s για το γυμνό πλαίσιο, (β) 0.062 s για το τοιχοπληρωμένο, και
(γ) 0.047 s για το ενισχυμένο. Ο υποτετραπλασιασμός της ιδιοπεριόδου του πλαισίου που
καταγράφηκε είναι αποτέλεσμα της αύξησης της πλευρικής δυσκαμψίας λόγω της παρουσίας των
εμφατνούμενων τοιχοπληρώσεων με εξαιρετικά μεγάλη δυστμησία (σε συμφωνία με σχετικές
παρατηρήσεις στη βιβλιογραφία, π.χ. Mehrabi et al. 1996). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η
ενίσχυση των τοιχοπληρώσεων και η κατάλληλη σύνδεσή της στα περιμετρικά μέλη ΟΣ, είχε ως
αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ιδιοπεριόδου κατά περίπου 30% σε σχέση με εκείνη του
πλαισίου χωρίς ενισχυμένη τοιχοπλήρωση. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει αύξηση της πλευρικής
δυκαμψίας του πλαισίου λόγω της ενίσχυσης, κάτι που επαληθεύεται και από τα αποτελέσματα των
δοκιμών κυκλικής φόρτισης, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.
Δοκιμές κυκλικής φόρτισης
Τα δύο τριώροφα πλαίσια (ενισχυμένο και μη) υποβλήθηκαν σε εντός επιπέδου, οιονεί-στατική
κυκλική φόρτιση με προκαθορισμένη κατανομή των οριζόντιων δυνάμεων καθ’ ύψος. Συγκεκριμένα,
ορίστηκε χρονοϊστορία μετακινήσεων η οποία επιβλήθηκε στην κορυφή των δοκιμίων με παράλληλη
επιβολή ανεστραμμένης τριγωνικής κατανομής των οριζόντιων δυνάμεων στις στάθμες των τριών
ορόφων. Μια γενική άποψη της πειραματικής διάταξης παρουσιάζεται σχηματικά στο Σχ. 12. Οι
μετακινήσεις/φορτία στις στάθμες των ορόφων επιβάλλονταν μέσω τριών σερβοϋδραυλικών
εμβόλων. Τόσο για την πάκτωση της βάσης του τριώροφου πλαισίου ΟΣ όσο και για την επιβολή του
αξονικού φορτίου στα υποστυλώματα (ξεχωριστά ανά όροφο) χρησιμοποιήθηκαν ράβδοι προέντασης.
Ειδική διάταξη, αποτελούμενη από μεταλλικά δικτυώματα και μεταλλικούς βραχίονες,
χρησιμοποιήθηκε για την παρεμπόδιση της εκτός επιπέδου μετακίνησης του δοκιμίου. Το σύστημα
μετρήσεων, το οποίο ήταν πανομοιότυπο για τα δύο δοκίμια, αποτελούνταν από συνολικά 105
αισθητήρες για την καταγραφή δυνάμεων και μετακινήσεων των ορόφων, σχετικών μετακινήσεων
ταοιχοποιίας-σκυροδέματος, διαγώνιων παραμορφώσεων των τοιχοπληρώσεων, παραμορφώσεων των
ράβδων οπλισμού και των ράβδων προέντασης για την επιβολή του αξονικού φορτίου.

Σχ. 12 (α) Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης κυκλικών δοκιμών, (β) φωτογραφία
πειραματικής διάταξης και σύμβαση προσήμων δύναμης και μετακίνησης.
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Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι η νέα τεχνική ενίσχυσης του τριώροφου τοιχοπληρωμένου
πλαισίου οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της εντός επιπέδου συμπεριφοράς του πλαισίου υπό
κυκλική φόρτιση. Συγκεκριμένα, επετεύχθη: (α) αύξηση της πλευρικής αντίστασης, (β) αύξηση της
ικανότητας παραμόρφωσης, (γ) αύξηση της πλευρικής δυσκαμψίας, (δ) βελτίωση της κατανομής των
οριζόντιων μετακινήσεων καθ’ ύψος και (ε) μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας.
Στον Πιν. 1 συγκεντρώνονται τα βασικά μεγέθη της απόκρισης των δύο δοκιμίων. Η τέμνουσα βάσης
στο ενισχυμένο δοκίμιο αυξήθηκε κατά 54.2% στη θετική φορά φόρτισης και 56.7% στην αρνητική,
δηλαδή 55% περίπου κατά μέσο όρο. Επιπλέον, στο ενισχυμένο δοκίμιο η σχετική μετακίνηση της
κορυφής (IDR) στη μέγιστη τέμνουσα βάσης αυξήθηκε κατά 55.8% σε σχέση με αυτή του δοκιμίου
αναφοράς. Τέλος, στο ενισχυμένο δοκίμιο η σχετική μετακίνηση της κορυφής στη συμβατικά
οριζόμενη αστοχία (μετακίνηση που αντιστοιχεί στο σημείο πτώσης της αντίστασης του δοκιμίου
κατά τουλάχιστον 20% της μέγιστης τιμής) αυξήθηκε κατά 78.1% σε σχέση με το δοκίμιο αναφοράς.
Συνεπώς, η πρώτη εικόνα που σχηματίζεται από τα βασικά μεγέθη της απόκρισης των δύο δοκιμίων
οδηγεί στη διαπίστωση ότι με την εφαρμογή της τεχνικής ενίσχυσης επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση
της αντοχής και της ικανότητας παραμόρφωσης του τοιχοπληρωμένου πλαισίου ΟΣ.

Πίν. 1. Συγκεντρωτικά βασικά μεγέθη απόκρισης των δύο δοκιμίων.
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Σχ. 13 Συγκριτική παρουσίαση βρόχων υστέρησης δοκιμίου αναφοράς (Δοκίμιο #1) και ενισχυμένου
δοκιμίου (Δοκίμιο #2) σε όρους: (α) τέμνουσας βάσης – μετακίνησης κορυφής και (β)
πλευρικής δυσκαμψίας – σχετικής μετακίνησης 1ου ορόφου.
Στο Σχ. 13α παρουσιάζονται οι υστερητικοί βρόχοι απόκρισης των δύο δοκιμίων, σε όρους τέμνουσας
βάσης και μετακίνησης κορυφής. Προκύπτει ότι η συμπεριφορά και των δύο δοκιμίων ήταν σχεδόν
ελαστική μέχρι την πρώτη ρηγμάτωση της τοιχοποιίας του 1ου ορόφου (ισογείου). Η μεγαλύτερη
ελαστική δυσκαμψία του ενισχυμένου δοκιμίου σε σχέση με το μη-ενισχυμένο αποδίδεται στην
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ενίσχυση των τοιχοπληρώσεων με μανδύες ΙΑΜ και στη σύνδεση αυτών με τα περιμετρικά μέλη ΟΣ
του πλαισίου. Όπως φαίνεται και στο Σχ. 13β, η πλευρική δυσκαμψία του 1ου ορόφου (υπολογιζόμενη
ως η κλίση του βρόχου υστέρησης του αντίστοιχου κύκλου φόρτισης) ήταν σχεδόν διπλάσια στο
ενισχυμένο πλαίσιο για σχετική μετακίνηση ορόφου κοντά στο 0.15%. H ανάπτυξη πολλαπλών
διαγώνων ρωγμών στο σώμα της τοιχοποιίας του 1ου ορόφου, καθώς και λίγων ρωγμών μικρότερου
εύρους στο σώμα της τοιχοποιίας του 2ου ορόφου, είχαν ως αποτέλεσμα τη σταδική μείωση της
πλευρικής δυσκαμψίας και στα δύο δοκίμια. Η ενεργοποίηση σε εφελκυσμό, όμως, των ινών του
πλέγματος στην περίπτωση του ενισχυμένου δοκιμίου, οδήγησε σε αυξημένη συνολικά πλευρική
αντοχή του πλαισίου.
Σημαντική ήταν η επιρροή της ενίσχυσης και στην καθ’ ύψος κατανομή των οριζόντιων
μετακινήσεων. Συγκεκριμένα, ενώ στο δοκίμιο αναφοράς οι οριζόντιες μετακινήσεις ήταν σημαντικά
μεγαλύτερες στον 1ο όροφο ήδη από τους πρώτους κύκλους, στο ενισχυμένο δοκίμιο κατανεμήθηκαν
περισσότερο ομοιόμορφα καθ’ όλο το ύψος του δοκιμίου, τουλάχιστον έως τον 4ο κύκλο φόρτισης
στον οποίο σημειώθηκε και η μέγιστη τέμνουσα βάσης. Η ευνοϊκότερη κατανομή των πλευρικών
παραμορφώσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς θα μπορούσε σε κάποια
σεισμική διέγερση να προλάβει τη δημιουργία μηχανισμού «μαλακού» ορόφου και κατά συνέπεια
πιθανή κατάρρευση. Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη τεχνική ενίσχυσης μπορεί
να καταταχθεί στην κατηγορία των «καθολικών», και όχι τοπικών, ενισχύσεων.

(α)

(β)

ου

Σχ. 14 Εικόνα βλάβης του 1 ορόφου μετά το πέρας της δοκιμής κυκλικής φόρτισης: (α) δοκίμιο
αναφοράς και (β) ενισχυμένο δοκίμιο.
H αστοχία του μη-ενισχυμένου πλαισίου επήλθε όταν ασχόχησε διατμητικά ένα από τα
υποστυλώματα του 1ου ορόφου, στην περιοχή ακριβώς κάτω από τον κόμβο δοκού-υποστυλώματος,
σε συνδυασμό με την προοδευετική αστοχία της τοιχοποιίας σε θλίψη. Στο Σχ. 14α παρουσιάζεται η
τελική εικόνα βλάβης του 1ου ορόφου μετά το πέρας της δοκιμής. Στην περίπτωση του ενισχυμένου
δοκιμίου, η αποκόλληση του μανδύα ΙΑΜ από την δοκό του 1ου ορόφου σε συνδυασμό με την τοπική
θλίψη της τοιχοποιίας στις δύο άνω γωνίες του ίδιου ορόφου, οδήγησαν σε σταδιακή απομείωση της
πλευρικής αντοχής του πλαισίου. Κρίσιμες για τη συνολική συμπεριφορά της κατασκευής κρίθηκαν οι
λεπτομέρειες αγκύρωσης των ΙΑΜ. Συγκεκριμένα, τα αγκύρια συγκράτησαν το μανδύα ΙΑΜ και
παρεμπόδισαν την πρόωρη αποκόλλησή του έως και πολύ μεγάλες σχετικές μετακινήσεις του 1 ου
ορόφου που ξεπερνούσαν το 2%. Όταν οι απαιτήσεις παραμόρφωσης αυξήθηκαν περαιτέρω,
σημειώθηκε θραύση των αγκυρίων στην κορυφή του φατνώματος του 1 ου ορόφου και ταυτόχρονη
αποκόλληση του μανδύα από τη δοκό. Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης γωνιακής παραμόρφωσης του
φατνώματος μετά την αποκόλληση του μανδύα, η τοιχοποιία άρχισε να αποδιοργανώνεται σημαντικά
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στις δύο άνω γωνίες με τα θραύσματα να εισχωρούν στο κενό μεταξύ των δύο δρομικών τοίχων. Είναι
σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι λόγω της ενίσχυσης των άκρων των υποστυλωμάτων με
κλειστούς μανδύες ΙΑΜ, αποφεύχθηκε η πιθανή πρόωρη διατμητική αστοχία τους. Στο Σχ. 14β
παρουσιάζεται η τελική εικόνα βλάβης του 1ου ορόφου μετά το πέρας της δοκιμής. Στο 2ο όροφο η
βλάβη περιορίστηκε σε ελάχιστες διαγώνιες ρωγμές μικρού εύρους, ενώ ο 3ος όροφος δεν παρουσίασε
καμία βλάβη.
To πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του μανδύα ΙΑΜ κατά τη δοκιμή κυκλικής
φόρτισης ήταν η ικανότητα του υλικού να ανθίσταται σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις χωρίς
να σημειώνεται θραύση των ινών του πλέγματος. Ωστόσο, το κονίαμα που αποτελούσε τη μήτρα του
σύνθεου υλικού, αστοχούσε τοπικά σε διάτμηση με ταυτόχρονη αποδιοργάνωσή του. Αυτή η τοπική
αποδιοργάνωση ήταν που επέτρεπε στο πλέγμα να παραμορφώνονται διατμητικά ελεύθερα και
ανεξάρτητα από το υπόστρωμα (τοιχοποιία). Η τοπική αυτή συμπεριφορά του μανδύα ΙΑΜ αποτελεί
σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς ακόμα και σε μεγάλες διατμητικές παραμορφώσεις διατηρείται η
ακεραιότητα του πλέγματος, καθιστώντας το τελικά ικανό να συγκρατεί την τοιχοποιία εσωτερικά.
Επομένως, η εκτός επιπέδου κατάρρευση της τοιχοποιίας καθίσταται με τον τρόπο αυτό εξαιρετικά
δύσκολη.
Αναλυτική και αριθμητική προσομοίωση
Σε επίπεδο αναλυτικής μελέτης, ο στόχος ήταν αρχικά η ανάπτυξη ενός αναλυτικού προσομοιώματος
για τη συμπεριφορά των ενισχυμένων με ΙΑΜ τοιχοπληρώσεων, και έπειτα ο προγραμματισμός και η
ενσωμάτωσή του σε λογισμικό Η/Υ. Με την ενσωμάτωσή του σε λογισμικό με τη δυνατότητα μη
γραμμικών αναλύσεων, ο τελικός στόχος ήταν η πραγματοποίηση αριθμητικών αναλύσεων των
τριώροφων τοιχοπληρωμένων πλαισίων για την βαθμονόμηση/επαλήθευση του αναπτυχθέντος
προσομοιώματος με τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών.
Η απλοποιητική προσέγγιση της χρήσης διαγώνιων στοιχείων θλιπτήρα/ελκυστήρα (strut/tie)
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία – για πρώτη φορά – για την προσομοίωση τοιχοπληρώσεων
ενισχυμένων με ΙΑΜ. Συγκεκριμένα, ένα ζεύγος διαγώνιων στοιχείων τοποθετείται παράλληλα σε
κάθε διαγώνιο του ενισχυμένου φατνώματος: ένας ελκυστήρας κι ένας θλιπτήρας σε κάθε διαγώνιο
που ενεργοποιούνται εναλλάξ ανάλογα με τη φορά της φόρτισης (Σχ. 15α). Κατά τη διάρκεια της
φόρτισης της κατασκευής το στοιχείο του θλιπτήρα προσομοιώνει τη συμπεριφορά της διαγωνίου που
είναι υπό θλίψη, ενώ το στοιχείο του ελκυστήρα (που εισάγεται μόνο στην περίπτωση ενισχυμένων
τοιχοπληρώσεων) προσομοιώνει τη συμπεριφορά του εξωτερικά επικολλούμενου σύνθετου υλικού
ενίσχυσης, το οποίο ενεργοποιείται μέσω της παραμόρφωσής του κατά την άλλη διαγώνιο και
αναπτύσσει εφελκυστικές τάσεις.
Για τη συμπεριφορά του θλιπτήρα υϊοθετήθηκε το προσομοίωμα των Fardis and Panagiotakos (1997),
το οποίο περιγράγεται από μια τετραγραμμική περιβάλλουσα καμπύλη και από απλούς γραμμικούς
υστερητικούς νόμους (Σχ. 15β). Για να ληφθεί υπόψη η επιρροή των ΙΑΜ στην εντός επιπέδου
συμπεριφορά του φατνώματος υπό κυκλική φόρτιση και κατά συνέπεια στην καθολική απόκριση του
τοιχοπληρωμένου πλαισίου, αναπτύχθηκε ένα απλό προσομοίωμα ισοδύναμου ελκυστήρα. Βάσει της
συμπεριφοράς του υλικού ενίσχυσης στην πειραματική δοκιμή του τριώροφου τοιχοπληρωμένου
πλαισίου, ο καταστατικός νόμος του ελκυστήρα σε όρους αξονικής εφελκυστικής δύναμης, Ft,
συναρτήσει της αξονικής επιμήκυνσης, dLtie, είναι διγραμμικός. Ο καταστατικός νόμος συμπεριφοράς
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του ελκυστήρα μαζί με τους νόμους υστέρησης παρουσιάζεται στο Σχ. 15γ. Ο τρόπος υπολογισμού
της εφελκυστικής δύναμης του ελκυστήρα βασίζεται στην παραδοχή ότι οι ίνες του πλέγματος
διαπερνούν μια δεδομένη ρωγμή στη διεύθυνση παράλληλα στο θλιπτήρα, και αναπτύσσουν
εφελκυστική δύναμη που προβάλλεται στη διεύθυνση του ελκυστήρα. Ως αποτέλεσμα παρατήρησης
της συμπεριφοράς του μανδύα ΙΑΜ κατά τη διάρκεια της δοκιμής κυκλικής φόρτισης, η μέγιστη
δύναμη που παραλαμβάνουν οι ίνες περιορίζεται σε μία τιμή, η οποία καλείται «ενεργός δύναμη» και
είναι μικρότερη από τη δύναμη που αντιστοιχεί σε θραύση των ινών. Ένας από τους βασικούς
στόχους της αναλυτικής μελέτης ήταν η βαθμονόμηση του συγκεκριμένου προσομοιώματος σε όρους
ενεργού εφελκυστικής δύναμης (κατά συνέπεια και ενεργού παραμόρφωσης), βάσει των
πειραματικών αποτελεσμάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραμέτρους των
προσομοιωμάτων θλιπτήρα και ελκυστήρα περιγράφονται στην εργασία των Koutas et al. (2015b).
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Σχ. 15 (α) Προσομοίωση της τοιχοπλήρωσης με στοιχεία θλιπτήρα/ελκυστήρα (strut/tie), (β)
καταστατικός νόμος συμπεριφοράς θλιπτήρα, και (γ) καταστατικός νόμος συμπεριφοράς
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εκτελώντας παράλληλα και ανάλυση ευαισθησίας. Βάσει των αποτελεσμάτων, η πιο κρίσιμη
παράμετρος – και η πιο ευαίσθητη μεταξύ των άλλων – βρέθηκε να είναι η ενεργός παραμόρφωση του
ΙΑΜ. Η καλύτερη συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα επιτεύχθηκε για τιμή ενεργού
παραμόρφωσης 0.8% για μία στρώση ΙΑΜ, ενώ μεταβολή της τιμής κατά ±25% οδήγησε σε
μεταβολή της μέγιστης τέμνουσας βάσης κατά ±7% (Σχ. 16α). Η ευαισθησία του προσομοιώματος
στις υπόλοιπες παραμέτρους ήταν σημαντικά μικρότερη. Ακόμη και στην περίπτωση των παραμέτρων
που ελέγχουν το σχήμα των βρόχων υστέρησης, η επιλογή ακραίων τιμών δεν επηρέασε σημαντικά τα
αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, για έναν συγκεκριμένο συνδυασμό τιμών τους, η συμφωνία μεταξύ
πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική (Σχ. 16β).
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τόσο της πειραματικής όσο και της αναλυτικής διερεύνησης, προέκυψε
ότι η νέα τεχνική ενίσχυσης είναι εξαιρετικά υποσχόμενη, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση
της συμπεριφοράς της κατασκευής υπό σεισμική φόρτιση. Συνοπτικά, τα κυρίως συμπεράσματα που
εξήχθησαν ήταν τα ακόλουθα:
 Tα αγκύρια που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας,
αποδείχθηκαν επαρκή στο να συνδέσουν την τοιχοποιία με το σκυρόδεμα μεταφέροντας
εφελκυστικές δυναμεις, ενώ η αστοχία τους επέρχετο λόγω θραύσης περίπου στο 20-25% της
εφελκυστικής αντοχής των ινών τους σε ευθύγραμμη διάταξη. Επιπλέον όταν τα αγκύρια
τοποθετήθηκαν ανάμεσα σε δύο στρώσεις ΙΑΜ, η αποδοτικότητά τους αυξήθηκε κατά 50% κατά
μέσο όρο.
 Τα ελαστικά δυναμικά χαρακτηριστικά του τριώροφου πλαισίου ΟΣ επηρεάστηκαν από την
παρουσία των τοιχοπληρώσεων, αλλά μεταβλήθηκαν περαιτέρω λόγω της παρουσίας των
στρώσεων της ενίσχυσης. Το τοιχοπληρωμένο πλαίσιο είχε σε σχέση με το γυμνό τέσσερις φορές
μεγαλύτερη ιδιοσυχνότητα, ενώ το ενισχυμένο πλαίσιο σε σχέση με το μη ενισχυμένο είχε 30%
μεγαλύτερη ιδιοσυχνότητα.
 Η εφαρμογή της νέας τεχνικής ενίσχυσης οδήγησε σε βελτίωση της καθολικής απόκρισης του
τοιχοπληρωμένου πλαισίου, τόσο σε όρους πλευρικής αντίστασης όσο και σε όρους ικανότητας
παραμόρφωσης. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε περίπου 55% αύξηση της μέγιστης τέμνουσας βάσης
και της μετακίνησης κορυφής του πλαισίου στη μέγιστη τέμνουσα βάσης.
 Το ενισχυμένο δοκίμιο ανάλωσε 22.5% περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με το δοκίμιο
αναφοράς, για την ίδια ιστορία φόρτισης. Επιπλέον, η επιρροή της ενίσχυσης στην πλευρική
δυσκαμψία ήταν τέτοια ώστε για σχετικά μικρά επίπεδα σχετικής μετακίνησης (μέχρι 0.5%) η
δυσκαμψία σχεδόν διπλασιάστηκε στον 1ο όροφο, ενώ για μεγαλύτερα επίπεδα σχετικής
μετακίνησης το φαινόμενο αυτό περιορίστηκε.
 Η εφαρμογή των ΙΑΜ σε ολόκληρη την επιφάνεια της τοιχοπλήρωσης πρέπει να συνοδεύεται με
επαρκή σύνδεση μεταξύ της τοιχοπλήρωσης και των μελών ΟΣ του περιβάλλοντος πλαισίου. Το
συμπέρασμα αυτό προκύπτει κυρίως από τη συμπεριφορά του μανδύα ΙΑΜ πέρα από τα όρια
μεταξύ τοιχοπλήρωσης-μελών ΟΣ. Η παρουσία των ειδικά διαμορφούμενων αγκυρίων ινών
αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική στην καθυστέρηση ή ακόμη και στην αποφυγή της αποκόλλησης
του μανδύα ΙΑΜ.
 Ένας ελκυστήρας με διγραμμική συμπεριφορά σε εφελκυσμό και απλούς γραμμικούς
υστερητικούς νόμους, μπορεί με κατάλληλη βαθμονόμηση να προσομοιώσει με πολύ καλή
ακρίβεια την πραγματική συμβολή της ενίσχυσης στην καθολική απόκριση τοιχοπληρωμένων
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πλαισίων. Το αναλυτικό σχήμα που προτείνεται οδηγεί σε αξιόπιστα αποτελέσματα και αποτελεί
ένα εργαλείο για μελλοντικές αναλύσεις τοιχοπληρωμένων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος.
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