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Εκτενής περίληψη
Η εμφάτνωση τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα εφαρμόζεται συχνά προκειμένου να βελτιωθεί η
αντισεισμική συμπεριφορά κτηρίων από σκυρόδεμα τα οποία δεν πληρούν τις σύγχρονες κανονιστικές
απαιτήσεις. Η μέθοδος ενίσχυσης μέσω της εμφάτνωσης τοιχωμάτων οδηγεί σε σημαντική αύξηση
της αντοχής και της δυσκαμψίας ενός φορέα (Erdem et al., 2006; Murti et al., 2006), όμως δεν οδηγεί
σε απαλλαγή από τον έλεγχο των φερόντων στοιχείων έναντι ικανοτικού ελέχχου τέμνουσας.
Ενδέχεται να οδηγήσει στην απαλλαγή από τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων στην περίπτωση που
ταυτοχρόνως με την εμφάτνωση του τοιχώματος γίνει ενίσχυση των υφιστάμενων υποστυλωμάτων
του πλαισίου έτσι ώστε το εμφατνωμένο πλαίσιο να έχει διαστασιολογηθεί ως αντισεισμικό τοίχωμα
(αυτό προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των υποστυλωμάτων, και την εξασφάλιση της απαιτούμενης
περίσφιγξης), και επί πλέον το πλήθος των τοιχωμάτων να εμπίπτει στις σχετικές απαλλακτικές
κανονιστικές διατάξεις. Το κύριο πλεονέκτημα της εμφάτνωσης τοιχωμάτων είναι ότι μέσω της
μείωσης των σχετικών μετακινήσεων των ορόφων ενδέχεται ένα κτήριο με στρεπτική ευαισθησία (λ.χ.
με πιλοτί) να μετατραπεί σε δύστρεπτο και, κατά συνέπεια, να γίνει δυνατός ο προσδιορισμός της
μετακίνησης στόχου μέσω συνήθων υπολογιστικών προσεγγίσεων (ανάλυση επίπεδων πολυωρόφων
πλαισίων και όχι ανάλυση χρονοϊστορίας, (ΕΝ1998-1, CEN1998: Παράρτημα Β).
Η εισαγωγή ενός εμφατνωμένου τοιχώματος στο προσομοίωμα ενός πλαισιακού φορέα γίνεται
συνήθως με την υποκατάσταση του τοιχώματος μέσω απλοποιημένων μοντέλων, συνήθως μέσω του
απλού προσομοιώματος του ισοδύναμου θλιπτήρα κατά μήκος της θλιβόμενης διαγωνίου (Moretti,
2015). Τα τυπικά χαρακτηριστικά του μοντέλου του απλού θλιπτήρα είναι το πάχος του θλιπτήρα, το
οποίο γενικώς συμπίπτει με το πάχος του εμφατνούμενου τοιχώματος, και το πλάτος του θλιπτήρα, το
οποίο δίνεται από διαφορετικές σχέσεις στους διάφορους κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠE, 2013; ASCE,
2007; CEN, 2004). Η υιοθέτηση διαφορετικών χαρακτηριστικών θλιπτήρα για την υποκατάσταση
ενός εμφατνωμένου τοιχώματος οδηγεί σε σημαντική διαφοροποίηση των δυναμικών
χαρακτηριστικών του φορέα (Moretti et al., 2014). Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί
υπ΄όψιν κατά την προσομοίωση είναι η αλληλεπίδραση τοιχώματος και πλαισίου η οποία επηρεάζει
την πιθανή μορφή της αστοχίας του εμφατνωμένου πλαισίου όταν υποβάλλεται σε σεισμική φόρτιση.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ τοιχώματος και πλαισίου εξαρτάται από τον βαθμό σύνδεσης του
εμφατνωμένου τοιχώματος με το πλαίσιο, αλλά κυρίως από τα χαρακτηριστικά (διατομή και όπλιση)
των επί μέρους μελών. Με την πρόοδο της φόρτισης συμβαίνουν σχετικές μετακινήσεις στις
διεπιφάνειες τοιχώματος-πλαισίου οι οποίες οδηγούν σε μικρότερη ενεργοποίηση του τοιχώματος και
μεγαλύτερη συμμετοχή του ασθενούς πλαισίου στην ανάληψη και μεταφορά των οριζοντίων
δυνάμεων, γεγονός το οποίο οδηγεί σε αστοχία (Moretti et al. 2014). Παρά την καθοριστική επιρροή
του μεγέθους των σχετικών ολισθήσεων των διεπιφανειών τοιχώματος-πλαισίου, είναι πρακτικά
αδύνατον να εκτιμηθεί με ικανοποιητική ακρίβεια η συμπεριφορά του πλαισίου ως συνάρτηση των
χαρακτηριστικών της διεπιφάνειας τοιχώματος-πλαισίου λόγω των πολλών αστάθμητων παραγόντων.
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Στην παρούσα εργασία γίνεται επισκόπηση ορισμένων λεπτομερειών διαμόρφωσης της εμφάτνωσης
τοιχώματος σε πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και των επιπτώσεών τους τόσο στην
συμπεριφορά και στον τρόπο αστοχίας, όσο και στην αξιοπιστία του τρόπου προσομοίωσης του
ενισχυμένου πλαισίου μετά την εμφάτνωση όταν το πλαίσιο υποβάλλεται σε οριζόντια φόρτιση.
Προτείνεται η χρήση διαφορετικού πλάτους, beff, του ισοδύναμου θλιπτήρα πριν και μετά την
εμφάνιση σημαντικής σχετικής ολίσθησης τοιχώματος-πλαισίου, όριο το οποίο κατά προσέγγιση
μπορεί να ληφθεί είτε ως 50% της φέρουσας ικανότητας έναντι τέμνουσας του εμφατνωμένου
πλαισίου, είτε ως τιμή της οριζόντιας σχετικής μετακίνησης κορυφής και πόδα πλαισίου ίσης με
δ=0.30 mm. Οι σχέσεις που προτείνονται για τον υπολογισμό του πλάτους του ισοδύναμου θλιπτήρα
(ASCE, 2007; CSA S304.1-04, 2004, Σχ. 1α, 1β) βασίζονται στις εξισώσεις των Stafford-Smith and
Carter (1969) και Mainstone (1971), οι οποίες υπολογίζουν το ισοδύναμο πλάτος του θλιπτήρα ως
συνάρτηση των δυσκαμψιών του τοιχώματος και των υποστυλωμάτων του πλαισίου, και όχι μόνον ως
συνάρτηση του μήκους της διαγωνίου του φατνώματος (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2013). Αυτό συνάδει με την
διαπιστωμένη μεγαλύτερη ενεργοποίηση του φατνώματος (και συνεπώς του ισοδύναμου διαγώνιου
θλιπτήρα) σε περίπτωση ισχυρότερων άκρων (Περδικάρης κ.α., 2012; Oesterle et al., 1976 and 1979).
Σε πλαισία των οποίων τα μέλη δεν έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς η
αστοχία των εμφατνωμένων πλαισίων διέπεται από την διατμητική αστοχία των μελών τους (κυρίως
τον κόμβο, ή, δευτερευόντως, το υποστύλωμα ή την δοκό). Προτείνεται μία μεθοδολογία για την
εκτίμηση του φορτίου αστοχίας, με χρήση των κριτήρίων της FEMA 306 (Σχ. 2, Moretti et al., 2014).
Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις που γίνονται στην παρούσα εργασία χρήζουν περαιτέρω επαλήθευσης
καθώς βασίζονται σε περιορισμένον αριθμό πειραματικών αποτελεσμάτων.
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Σχ. 1α Ισοδύναμο πλάτος διαγώνιου θλιπτήρα
πριν από την αποκόλληση τοιχώματος-πλαισίου

Σχ. 1β Ισοδύναμο πλάτος διαγώνιου θλιπτήρα
μετά την αποκόλληση τοιχώματος-πλαισίου

(α) πλήρης επαφή τοιχώματος-πλαισίου

(β) αποκόλληση τοιχώματος-πλαισίου

Σχ. 2 Εντατικά μεγέθη στον κόμβο ενός πλαισίου όταν το τοίχωμα έχει υποκατασταθεί από θλιπτήρα
(α) για μικρά φορτία προτού συμβεί σχετική μετακίνηση του τοιχώματος ως προς το πλαίσιο,
(β) μετά την αποκόλληση τοιχώματος-πλαισίου (παραδοχή, καθώς στην γωνία αυτή δρα ο θλιπτήρας)
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