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1. Εηζαγωγή
Οη ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο από νπηνπιίλζνπο απνηεινύλ νηθνλνκηθή θαη αλζεθηηθή ιύζε, θαζώο
κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ επαξθή κόλσζε, ελώ (ππό όξνπο) έρνπλ ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ ζεηζκηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπώλ Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο. Ωο γλσζηόλ, νη ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο
ζεσξνύληαη κε-θέξνληα ζηνηρεία θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ζεηζκηθό ζρεδηαζκό ησλ
θαηαζθεπώλ. Παξ’ όια απηά, ηόζν ζηελ ζεσξία, όζν θαη ζηελ πξάμε, έρεη απνδεηρζεί όηη νη ηνίρνη
πιήξσζεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπώλ, εθόζνλ (α) ε
δηάηαμή ηνπο είλαη θαηάιιειε θαη (β) απνθεύγνληαη ελδερόκελεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο
αιιειεπίδξαζεο πιαηζίνπ-ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο. Τνύην αλαγλσξίδεηαη από ηνπο ζύγρξνλνπο
Αληηζεηζκηθνύο Καλνληζκνύο. Πξάγκαηη, θαηά ηνλ Δπξσθώδηθα 8 (2005), νη ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο
ιακβάλνληαη ππόςε όηαλ απνηηκάηαη ε θαλνληθόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ, ελώ δίλνληαη θαλόλεο
ζρεδηαζκνύ, κε ζθνπό ηελ απνθπγή ςαζπξήο αζηνρίαο ησλ ππνζηπισκάησλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
επαθή κε ηελ ηνηρνπνηία, θαη ησλ εθηεηακέλσλ βιαβώλ ησλ ίδησλ ησλ ηνηρνπνηηώλ.
Η ζπκπεξηθνξά ησλ ηνηρνπνηηώλ πιήξσζεο είλαη ζεκαληηθή ηόζν γηα ηελ δεκόζηα αζθάιεηα, όζν θαη
από νηθνλνκηθήο πιεπξάο: Η αζηνρία ησλ ηνηρνπνηηώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκνύο ή θαη
ζηελ απώιεηα δσώλ, ελώ εθηεηακέλεο βιάβεο έρνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επίπησζε (επηζθεπή ή
αλαθαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο, επηζθεπή ησλ βιαβώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ζηα επηρξίζκαηα, θ.η.ι.).
Αλαγλσξίδνληαο ηα παξαπάλσ, ν Δπξσθώδηθαο 8 (2005) πεξηιακβάλεη (πνηνηηθέο) νδεγίεο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο αληηζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηνηρνπνηηώλ πιήξσζεο. Η πνζνηηθνπνίεζε ησλ
νδεγηώλ ηνπ Δπξσθώδηθα 8 (2005), θαζώο θαη θαηλνηόκεο ιύζεηο γηα ηηο ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο, νη
νπνίεο ππνζηεξίδνληαη από εθηεηακέλν πεηξακαηηθό θαη αλαιπηηθό πξόγξακκα, είλαη κεηαμύ ησλ
ζηόρσλ ηνπ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο INSYSME (www.insysme.eu), ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο INSYSME, αλαπηύρζεθαλ δύν λέεο ιύζεηο γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνηρνπνηηώλ πιήξσζεο. Η κία εθ ησλ δύν ιύζεσλ (κε ηελ νλνκαζία INSYSTEM 2)
αλαπηύρζεθε από ηνπο ζπγγξαθείο θαη από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο νπηνπιίλζσλ ΧΑΛΚΙΣ, κε
ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο εληόο θαη εθηόο επηπέδνπ ζπκπεξηθνξάο θαη παξακνξθσζηκόηεηαο ηεο
ηνηρνπνηίαο. Η ηνηρνπνηία πιήξσζεο δελ ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο θαη
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κπνξεί λα νπιίδεηαη κε θαηαθόξπθν θαη νξηδόληην νπιηζκό. Η θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη
ζηνλ ζρεδηαζκό κίαο νξζόηξππεο νπηνπιίλζνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, γηα ηελ νπνία εγθξίζεθε αίηεκα
θαηνρύξσζεο (Γίπισκα επξεζηηερλίαο, 1008797).
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ε πξνηεηλόκελε ιύζε, INSYSTEM2. Πξνθεηκέλνπ
λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
παξνπζηάδνληαη δνθηκέο ζε ηνηρνπιεξσκέλν πιαίζην ελόο αλνίγκαηνο, ζε θπζηθή θιίκαθα, ζε εληόο
επηπέδνπ αλαθπθιηδόκελεο νιηζζήζεηο, θαη ζε εθηόο επηπέδνπ επαλαιακβαλόκελεο νιηζζήζεηο. Τα
ιακβαλόκελα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα δνθηκώλ ζε ηνηρνπνηίεο αλαθνξάο:
(α) ηνηρνπνηία θαηαζθεπαζκέλε από δύν αλεμάξηεηνπο ηνηρίζθνπο κηθξνύ πάρνπο (Τξερόλησο
Δθαξκνδόκελν Σύζηεκα, ΤΔΣ), (β) ηνηρνπνηία θαηαζθεπαζκέλε από νπηνπιίλζνπο κεγάινπ πάρνπο,
ηνπ εκπνξίνπ (Τνηρνπνηία Αλαθνξάο, ΤΑ).
2. Τερληθή Καηαζθεπήο
2.1 Πποηεινόμενη λύζη INSYSTEM2- Νέα Οπηόπλινθορ
Αλ θαη ε ηδέα όπιηζεο ηεο ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο είλαη ζπλήζεο, ε ρξήζε ησλ νξζόηξππσλ
νπηνπιίλζσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε νξηδόληηνπ νπιηζκνύ, ελώ κπνξεί
λα ηνπνζεηεζεί θαηαθόξπθνο νπιηζκόο κόλν εμσηεξηθά, δεδνκέλνπ όηη νη ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο
θαηαζθεπάδνληαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Η νπηόπιηλζνο πνπ
αλαπηύρζεθε ζην ΔΜΠ (Σρ. 1α,β), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο νπηνπιίλζσλ
ΧΑΛΚΙΣ, επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηόζν νξηδόληηνπ όζν θαη θαηαθόξπθνπ νπιηζκνύ εληόο ηεο
ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο, ρσξίο λα γίλεηαη πεξίπινθε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, ή λα απμάλεηαη
ζεκαληηθά ην θόζηνο. Σεκεηώλεηαη όηη νη νπηόπιηλζνη πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνκόλσζε. Οη
ζεξκνκνλσηηθέο ηδηόηεηεο ησλ νπηνπιίλζσλ δύλαληαη λα βειηησζνύλ πεξαηηέξσ, αλ ηα θελά ζην
εζσηεξηθό ηνπο πιεξσζνύλ κε ζεξκνκνλσηηθό θνλίακα κηθξνύ βάξνπο. Δπί πιένλ, ην ζρήκα θαη ε
δηάηαμε ησλ νπώλ ζην εζσηεξηθό ησλ νπηνπιίλζσλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο
ζεξκνκνλσηηθέο απαηηήζεηο.
Οη νπηόπιηλζνη πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Δξεπλεηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο INSYSME, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κνλώλ ηνίρσλ πιήξσζεο, κεγάινπ
πάρνπο. Μεηαμύ ηεο ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο
θαηαζθεπάδεηαη αξκόο θνληάκαηνο, ελώ ε ηνηρνπνηία πιήξσζεο δελ ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην. Η
ηνηρνπνηία πιήξσζεο δύλαηαη λα νπιηζηεί κε νξηδόληην θαη θαηαθόξπθν νπιηζκό, θαη αλάινγα κε ην
πνζνζηό νπιηζκνύ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηνρέο κέζεο θαη πςειήο ζεηζκηθόηεηαο. Ο
νπιηζκόο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ζηάζκε επηηειεζηηθόηεηαο πνπ έρεη νξηζηεί από ηνλ
Μειεηεηή. Η νπηόπιηλζνο έρεη κεγάιν πάρνο, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαηαζθεπή κνλώλ
ηνίρσλ πιήξσζεο θαη θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο, κε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαηαθόξπθνπ θαη
νξηδόληηνπ νπιηζκνύ θαη δπλαηόηεηα θηινμελίαο θαισδίσλ θαη ζσιελώζεσλ.
Ο νξηδόληηνο νπιηζκόο, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο, είλαη είηε
ζπκβαηηθόο νπιηζκόο, είηε δηθηύσκα ξάβδσλ κηθξήο δηακέηξνπ, εηδηθό γηα ηνλ νπιηζκό ηνηρνπνηίαο. Ο
θαηαθόξπθνο νπιηζκόο είλαη ζπκβαηηθόο νπιηζκόο (ξάβδνη) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηαζθεπέο
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπνζεηείηαη ζε θαηαθόξπθεο νπέο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
θαηαζθεπήο ηεο ηνηρνπνηίαο.
Ο θαηαθόξπθνο νπιηζκόο είλαη ζπκβαηηθόο νπιηζκόο (ξάβδνη νπιηζκνύ), θαη ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθέο
θαηαθόξπθεο νπέο, κεηά ηελ δόκεζε ηεο ηνηρνπνηίαο, ε νπνία γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γίλεηαη ζε
κία ζπκβαηηθή ηνηρνπνηία. Οη θαηαθόξπθεο νπέο βξίζθνληαη θνληά ζηα άθξα ηεο νπηνπιίλζνπ, ώζηε
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λα: (α) εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαηαθόξπθνπ νπιηζκνύ, ζε επλντθέο ζέζεηο γηα ηελ
αληίζηαζε έλαληη εθηόο επηπέδνπ θάκςεσο. Οη αληίζηνηρεο νπηόπιηλζνη ηεο αγνξάο δηαζέηνπλ κεγάιεο
νπέο-θαηάιιειεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθνπ νπιηζκνύ πεξί ην κέζνλ ηνπ πάρνπο ηνπο,
θαζηζηώληαο αδύλαηε ηελ ηνπνζέηεζε νπιηζκνύ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηνίρσλ πιεξώζεσο νη νπνίνη
θαηαζθεπάδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ θαη (β) λα επηηξέπεηαη ε
ηνπνζέηεζε ζσιελώζεσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη ησλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ
εληόο ησλ ζπλερώλ θαηαθόξπθσλ θελώλ ηα νπνία κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κε ηελ απόζπαζε ησλ
εμσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, απνθεύγεηαη ε ζεκεξηλή
θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ νηθνδόκεζε ησλ ηνίρσλ πιεξώζεσο, νη αληίζηνηρνη Τερλίηεο
πξνθαινύλ κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε βιάβε ζηνπο ηνίρνπο, θαηά κε ειεγρόκελν ηξόπν. Σεκεηώλεηαη
όηη θαη νη δπν ρξήζεηο εμππεξεηνύληαη από ηελ λέα νπηόπιηλζν, θαζώο ην πνζνζηό ηνπ θαηαθόξπθνπ
νπιηζκνύ είλαη κηθξό θαη παξακέλνπλ δηαζέζηκεο επαξθείο θαηά ην πιήζνο νπέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ νη κεγάιεο θαηαθόξπθεο πεξηκεηξηθέο νπέο
θαηαζθεπάδνληαη κε εμσηεξηθό ηνίρσκα (επρεξώο απνκαθξπλόκελν ράξε ζηηο εγθνπέο ζηα δπν άθξα
ηνπ) είλαη όηη, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, απνθεύγεηαη ε πιήξσζε όισλ ησλ κεγάισλ πεξηκεηξηθώλ θελώλ
κε θνλίακα, πξάγκα απαξαίηεην γηα ηελ δεκηνπξγία επίπεδεο ηειηθήο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ πξηλ ηελ
επίρξηζε. Σεκεηώλεηαη, ηέινο, όηη ε λέα νπηόπιηλζνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαηαζθεπή ηνίρσλ
πιήξσζεο θαη γηα, άνπιε ή νπιηζκέλε, θέξνπζα ηνηρνπνηία.
Δπί πιένλ, απιά ζπλδεηήξηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ νιίζζεζε κεηαμύ ηνηρνπνηίαο θαη δνθνύ, κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνθπγή ηεο εθηόο επηπέδνπ αζηνρίαο, αλ ηνύην θξίλεηαη όηη ρξεηάδεηαη (Σρ.
1(γ)). Τνλίδεηαη όηη ν νπιηζκόο (ν νξηδόληηνο θαη ν θαηαθόξπθνο) δελ αγθπξώλεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ
πιαηζίνπ Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο.
Τν πάρνο ηεο νπηνπιίλζνπ θαηαθόξπθσλ νπώλ είλαη ίζν κε 250mm. Η ζιηπηηθή αληνρή θαηά ηνπο δύν
νξηδόληηνπο άμνλεο ηεο νπηνπιίλζνπ είλαη επαξθήο, ώζηε ε ηνηρνπνηία λα κπνξεί λα θέξεη ζεκαληηθέο
εληόο επηπέδνπ παξακνξθώζεηο, θαη λα κελ αζηνρεί πξόσξα ζε εθηόο επηπέδνπ δξάζεηο (Πίλαθαο 1).
Σεκεηώλεηαη όηη αλ θαη ε νπηόπιηλζνο έρεη εζνρέο θαη εμνρέο ζηα άθξα ηεο, νη θαηαθόξπθνη αξκνί
πιεξώλνληαη κε θνλίακα (δελ γίλεηαη δόκεζε ησλ θαηαθόξπθσλ αξκώλ ελ μεξώ).

(α)
(β)
(γ)
Σρήκα 1 (α) Η λέα νπηόπιηλζνο, (β) Αμνλνκεηξηθή απεηθόληζε ηεο δηάηαμεο ησλ νπηνπιίλζσλ γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο, (γ) Σπλδεηήξηα γηα ηελ απνθπγή ηεο εθηόο επηπέδνπ
αζηνρίαο.
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2.2 Τπεσόνηωρ Εθαπμοζόμενο Σύζηημα (ΤΕΣ)
Η ζπλήζεο θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή γηα ηηο ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο ζε θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο (π.ρ. Ιηαιία, Πνξηνγαιιία), είλαη
ε θαηαζθεπή δηπιήο ηνηρνπνηίαο. Η δηπιή ηνηρνπνηία απνηειείηαη από δύν αλεμάξηεηνπο ηνίρνπο,
ρσξίο ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο, θαηαζθεπαζκέλνπο από νπηνπιίλζνπο κηθξνύ πάρνπο, ζπλήζσο 90mm.
Σηνλ ρώξν πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ησλ δύν ηνίρσλ θηινμελείηαη ε ζεξκνκόλσζε ηνπ ηνίρνπ, θαζώο
θαη νη (ζπξόκελεο) πόξηεο θαη ηα παξάζπξα, κε απνηέιεζκα ε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλόηεηα ηεο
ηνηρνπνηίαο λα κεηώλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ζπξόκελσλ θνπθσκάησλ. Οη δύν ηνίρνη κηθξνύ πάρνπο
δελ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη εληζρύνληαη κε δηάδσκα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζην κέζνλ ηνπ
ύςνπο ηνπο. Οη αζύλδεηνη ηνίρνη είλαη επάισηνη ζε ζεηζκηθέο δξάζεηο, όπσο έρεη απνδεηρζεί θαη’
επαλάιεςε από ηηο ζπλέπεηεο ζεηζκώλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ζην δνθίκην πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηηο εληόο επηπέδνπ δνθηκέο, ην θελό κεηαμύ ησλ
δύν ηνίρσλ κηθξνύ πάρνπο δελ πιεξώλεηαη κε θάπνην πιηθό. Κάζε ηνίρνο εληζρύεηαη κέζσ ζελάδ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζην κέζνλ ηνπ ύςνπο ηνπ. Τν ζελάδ νπιίδεηαη κε κία ξάβδν νπιηζκνύ,
δηακέηξνπ 8mm, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην κέζνλ ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σην δνθίκην πνπ
θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εθηόο επηπέδνπ δνθηκή, θαηαζθεπάδεηαη κόλνλ έλαο εθ ησ δύν ηνίρσλ,
δεδνκέλνπ όηη νη δύν ηνίρνη δελ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο, θαη, επνκέλσο, ν θάζε έλαο ιεηηνπξγεί
αλεμάξηεηα από ηνλ άιιν.
2.3 Τοισοποιία Αναθοπάρ (ΤΑ)
Η Τνηρνπνηία Αλαθνξάο είλαη ηνηρνπνηία θαηαζθεπαζκέλε από νπηνπιίλζνπο κεγάινπ πάρνπο, ηνπ
εκπνξίνπ. Δπηιέγνληαη νπηόπιηλζνη πάρνπο πεξίπνπ ίζνπ κε ην πάρνο ησλ λέσλ νπηνπιίλζσλ, γηα ηελ
θαηαζθεπή κνλήο ηνηρνπνηίαο. Η Τνηρνπνηία Αλαθνξάο είλαη άνπιε, θαη δνθηκάζηεθε κόλν ζε εληόο
επηπέδνπ δξάζεηο.
2.4 Κονίαμα Καηαζκεςήρ
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηππηθό ηζηκεληνθνλίακα κε
αζβέζηε, γεληθήο ρξήζεο, θαηεγνξίαο M2-M3 (EN 1996, 2005). Τν θνλίακα, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο θαηαθόξπθνπο θαη ηνπο νξηδόληηνπο αξκνύο ηεο ηνηρνπνηίαο, εμαζθαιίδεη
θαιή ζπλάθεηα κε ηηο νπηνπιίλζνπο. Δπί πιένλ, ιόγσ ηεο πξνζζήθεο ηνπ αζβέζηε, έρεη επαξθή
εξγαζηκόηεηα θαη πιαζηηκόηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνύλ ηα θελά ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη ν
θαηαθόξπθνο νπιηζκόο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηζηκεληνθνλίακα κεγάιεο ξεπζηόηεηαο, ην νπνίν
δύλαηαη λα πιεξώζεη νιόθιεξν ην ύςνο ησλ νπώλ. Οη θύξηεο κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ θνληακάησλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: (α) γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο, (β) γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελώλ πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζην INSYSTEM 2, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. Η ζιηπηηθή θαη ε θακπηηθή
αληνρή ηνπο πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ην πξόηππν EN196:1:1994. Οη δνθηκέο ησλ θνληακάησλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηαπηόρξνλα κε ηηο δνθηκέο ησλ ηνηρνπιεξσκέλσλ πιαηζίσλ.
Η εθηόο επηπέδνπ αζηνρία ηεο ηνηρνπνηίαο απνθεύγεηαη κε ηελ ρξήζε απιώλ κεηαιιηθώλ ζπλδέζκσλ
νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ νιίζζεζε ηεο ηνηρνπνηίαο (Σρ. 2β). Σεκεηώλεηαη όκσο όηη γηα ην ζύλεζεο
ύςνο νξόθνπ, ην νπνίν νδεγεί ζε πεξηνξηζκέλε ιπγεξόηεηα ηεο ηνηρνπνηίαο, ε ρξήζε ησλ κεηαιιηθώλ
ζπλδέζκσλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη απαξαίηεηε.
Τν δνθίκην πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα INSYSTEM2, πξνθεηκέλνπ λα
δνθηκαζηεί ζε εληόο επηπέδνπ θόξηηζε, είλαη νπιηζκέλν κόλν κε νξηδόληην νπιηζκό (ξ=0.35%), ελώ ην
δνθίκην πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ εθηόο επηπέδνπ δνθηκή έρεη ην ίδην πνζνζηό νξηδόληηνπ
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νπιηζκνύ, αιιά θαη θαηαθόξπθν νπιηζκό (ξ=0.75%). Ο νξηδόληηνο νπιηζκόο ηνπνζεηείηαη ζε θάζε
δεύηεξν νξηδόληην αξκό ηεο ηνηρνπνηίαο, θαη πξόθεηηαη γηα νπιηζκό εηδηθό γηα ηελ όπιηζε ηεο
ηνηρνπνηίαο, ν νπνίνο έρεη κνξθή δηθηπώκαηνο (Murfor RND). Ο νξηδόληηνο νπιηζκόο απνηειείηαη από
δύν παξάιιειεο ξάβδνπο, δηακέηξνπ 5mm, νη νπνίεο ζπγθνιινύληαη κέζσ κίαο ζπλερνύο δηακέηξνπ
3.75mm. Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν παξάιιεισλ ξάβδσλ είλαη ίζε κε 200mm. Ο θαηαθόξπθνο
νπιηζκόο (ξάβδνη δηακέηξνπ 8mm, θαηεγνξίαο B500C) ηνπνζεηείηαη θαη ζηηο δύν παξεηέο ηεο
ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο.
Πίλαθαο 1 Μεραληθέο ηδηόηεηεο ηεο λέαο νπηνπιίλζνπ
Θιηπηηθή αληνρή θαηά ηνλ άμνλα (MPa)
X-X
Y-Y
Z-Z
1.50
3.20
5.70
Πίλαθαο 2 Φπζηθν-κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ θνληακάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δόκεζε ηεο
ηνηρνπνηίαο
Είδνο θνληάκαηνο
Κνλίακα δόκεζεο ηνηρνπνηίαο
Δηδηθό θνλίακα γηα ην INSYSTEM
(πιήξσζεο θαηαθόξπθσλ νπώλ)

2

fmc
[MPa]

fm,fl
[MPa]

ξ
[kg/m3]

Δύξνο

Δύξνο

Δύξνο

2.0-3.5

0.5-1.1

1.80-1.90

10.0-12.0

2.8-3.5

1.85

3. Πεηξακαηηθό Πξόγξακκα
Η ζπκπεξηθνξά ησλ ηξηώλ ηύπσλ ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο (όπσο πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ)
δηεξεπλήζεθε πεηξακαηηθά κέζσ αλαθπθιηδόκελσλ εληόο επηπέδνπ θαη επαλαιακβαλόκελσλ εθηόο
επηπέδνπ δνθηκώλ. Σπλνιηθά, θαηαζθεπάζηεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ 5 δνθίκηα θπζηθήο θιίκαθαο. Οη
δηαζηάζεηο ηεο ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο ήηαλ πεξίπνπ ίζεο κε 3.00x2.30 [m2].
Παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε, ηα όξγαλα κέηξεζεο θαη πεξηγξάθεηαη ε ηζηνξία θόξηηζεο.
Αθνινπζνύλ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (δειαδή νη βξόρνη πζηέξεζεο γηα ην ζύλνιν ηεο ηζηνξίαο
θόξηηζεο, νη παξαηεξνύκελεο βιάβεο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο θαη ε
κέγηζηε αληίζηαζε ησλ ηνηρνπνηηώλ πιήξσζεο). Τέινο, επηρεηξείηαη ζύγθξηζε ηεο απόθξηζεο ησλ
δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ. Σεκεηώλεηαη όηη δελ παξαηεξήζεθαλ βιάβεο ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο
πιαηζίνπ σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο- ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ.
Καηαγξάθεθαλ ξσγκέο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαη εύξνπο ζηα ζηνηρεία σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
Παξ’ όια απηά, απηή ε δηάζηαζε ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ δελ παξνπζηάδεηαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηνηρνπνηηώλ πιήξσζεο.
3.1 Πειπαμαηική Διάηαξη
3.1.1 Ενηός Επιπέδοσ Δοκιμές
Σην Σρήκα 2α θαίλεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο εληόο επηπέδνπ
δνθηκέο. Οξηδόληηεο αλαθπθιηδόκελεο νιηζζήζεηο επηβάιινληαη ζην κέζνλ ηνπ ύςνπο ηεο δνθνύ ηνπ
πιαηζίνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Χξεζηκνπνηείηαη πδξαπιηθόο γξύινο (κε κέγηζηε ηθαλόηεηα
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±1000kN), ν νπνίνο αγθπξώλεηαη ζε ηζρπξό κεηαιιηθό πιαίζην. Τν πιαίζην Οπιηζκέλνπ
Σθπξνδέκαηνο, θαηαζθεπάζηεθε καδί κε ηζρπξή βάζε, ε νπνία παθηώλεηαη ζην ηζρπξό δάπεδν ηνπ
Δξγαζηεξίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ, ηα ππνζηπιώκαηα ηνπ πιαηζίνπ ήηαλ αθόξηηζηα, ε
δνθηκή πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ηελ επηβνιή αμνληθνύ θνξηίνπ. Σε όιεο ηηο δνθηκέο
ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην πιαίζην Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο, ην νπνίν (ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό
ηνπ), ππέζηε βιάβεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ.
3.1.2 Εκηός Επιπέδοσ Δοκιμές
Γηα ηηο εθηόο επηπέδνπ επαλαιακβαλόκελεο δνθηκέο, ζρεδηάζηεθε ηζρπξό κεηαιιηθό πιαίζην κεγάιεο
αθακςίαο (Σρ. 2β). Τν πιαίζην ρξεζηκνπνηήζεθε ώζηε ε επηβαιιόκελε θόξηηζε λα θαηαλέκεηαη θαηά
ην δπλαηόλ νκνηόκνξθα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππό δνθηκή ηνίρνπ πιήξσζεο. Καη νη εθηόο επηπέδνπ
δνθηκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ επηβνιή παξακνξθώζεσλ, κε ηελ ρξήζε πδξαπιηθνύ γξύινπ (κε
κέγηζηε ηθαλόηεηα ±500kN).

(α)
(β)
Σρήκα 2 Η πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα (α) εληόο επηπέδνπ θαη (β) εθηόο
επηπέδνπ δνθηκέο.
3.2 Ενοπγάνωζη και Ιζηοπία Φόπηιζηρ
3.2.1 Ενηός Επιπέδοσ Δοκιμές
Σην Σρήκα 3 παξνπζηάδνληαη νη κεηξεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ
παξακνξθώζεσλ θαηά ηηο δνθηκέο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ηνηρνπνηηώλ πιήξσζεο (Σρ. 3α: ΤΔΣ,
Σρ. 3β: ΤΑ, INSYSTEM2). Η αληίζηαζε ησλ ηνηρνπιεξσκέλσλ πιαηζίσλ ζηηο επηβαιιόκελεο
κεηαηνπίζεηο κεηξήζεθε κέζσ δπλακνθπςέιεο, ελώ πεξηζζόηεξα από 25 βειόκεηξα (DT)
ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο ησλ δνθηκίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνύλ νη απόιπηεο, ή νη
ζρεηηθέο κεηαηνπίζεηο, θαη ζηηο δύν παξεηέο ησλ ηνίρσλ πιήξσζεο. Οη ζέζεηο ησλ βεινκέηξσλ είλαη
δηαθνξεηηθέο αλά δνθίκην, θαη εμαξηώληαη από ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε δνθηκίνπζπζηήκαηνο δόκεζεο. Παξ’ όια απηά, κεηξήζεηο ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο, ιακβάλνληαη ζε όια ηα
δνθίκηα. Σε όια ηα ζπζηήκαηα γίλεηαη κέηξεζε ηεο κεηαηόπηζεο ζην κέζνλ ηεο δνθνύ ηνπ πιαηζίνπ
(κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη θαη ν έιεγρνο ηεο δνθηκήο), ηεο ζπλνιηθήο παξακόξθσζεο ησλ δύν
δηαγσλίσλ ηνπ ηνίρνπ πιήξσζεο, ηεο ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ζηελ θαηαθόξπθε
θαη νξηδόληηα δηεπηθάλεηα ηνίρνπ πιήξσζεο-πιαηζίνπ, θ.η.ι. Δθηόο από ηηο κεηαηνπίζεηο ηεο
ηνηρνπνηίαο, κεηξάηαη θαη ε ζηξνθή ζηε βάζε ελόο ππνζηπιώκαηνο ηνπ πιαηζίνπ. Σην δνθίκην
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INSYSTEM2, κεηξώληαη νη παξακνξθώζεηο ηνπ νξηδόληηνπ θαη ηνπ θαηαθόξπθνπ νπιηζκνύ, ελώ ζηα
δνθίκην ΤΔΣ, κεηξώληαη νη παξακνξθώζεηο ηνπ νπιηζκνύ ηνπ ζελάδ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Η
ζρεηηθή κεηαηόπηζε κεηαμύ ηνπ ζελάδ θαη ηεο ηνηρνπνηίαο επίζεο θαηαγξάθεηαη.
Σε όια ηα δνθίκηα επηβάιινληαη ζηαδηαθά απμαλόκελεο αλαθπθιηδόκελεο νξηδόληηεο κεηαηνπίζεηο.
Πξαγκαηνπνηνύληαη ηξεηο πιήξεηο θύθινη ζε θάζε ηηκή ηεο επηιεγκέλεο κεηαηόπηζεο, κέρξη ηελ
κέγηζηε κεηαηόπηζε. Σεκεηώλεηαη, όηη εηδηθά γηα ηελ ηνηρνπνηία αλαθνξάο (ΤΑ) πξαγκαηνπνηνύληαη
δύν πιήξεηο θύθινη ζε θάζε ηηκή ηεο κεηαηόπηζεο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ αληίζηνηρεο δνθηκέο θαη
από άιινπο εξεπλεηέο, θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ηνηρνπνηίαο ήηαλ ε αλακελόκελε.

(α)
(β)
Σρήκα 3 Δληόο επηπέδνπ δνθηκέο. Η δηάηαμε ησλ βεινκέηξσλ γηα ηα δνθίκηα (α) ΤΔΣ, (β) ΤΑ θαη
INSYSTEM 2.
3.2.2 Εκηός Επιπέδοσ Δοκιμές
Οη εθηόο επηπέδνπ κεηαηνπίζεηο κεηξώληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4. Σηα
δνθίκηα επηβάιινληαη ζηαδηαθά απμαλόκελεο επαλαιακβαλόκελεο κεηαηνπίζεηο. Σην δνθίκην ΤΔΣ,
γίλνληαη κεηξήζεηο πάλσ ζην ζελάδ, θαζώο θαη ζηελ ηνηρνπνηία, πάλσ θαη θάησ από απηό.
Πξαγκαηνπνηνύληαη ηξεηο θύθινη ζε θάζε ηηκή ηεο επηιεγκέλεο κεηαηόπηζεο, κέρξη ηελ κέγηζηε
κεηαηόπηζε. Σεκεηώλεηαη όηη ε κεηαηόπηζε κέζσ ηεο νπνίαο γηλόηαλ ν έιεγρνο ηεο δνθηκήο, κεηξάηαη
ζην κέζνλ ηνπ ύςνπο ηεο ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο (κεηξεηήο 3).

(α)
(β)
Σρήκα 4 Δθηόο επηπέδνπ δνθηκέο. Η δηάηαμε ησλ βεινκέηξσλ γηα ηα δνθίκηα (α) ΤΔΣ, θαη
(β) INSYSTEM 2.
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4. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα
4.1 Ενηόρ επιπέδος ζςμπεπιθοπά
Τα θπξηόηεξα απνηειέζκαηα ησλ εληόο επηπέδνπ δνθηκώλ ησλ ηνηρνπιεξσκέλσλ πιαηζίσλ δίλνληαη
ζηα Σρήκαηα 5-8. Παξνπζηάδνληαη νη βξόρνη πζηέξεζεο, νη πεξηβάιινπζεο ηνπ θνξηίνπ ζπλαξηήζεη
ηεο κεηαηόπηζεο, νη παξακνξθώζεηο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη νη ξεγκαηώζεηο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο
επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο. Σεκεηώλεηαη όηη νη δνθηκέο νινθιεξώζεθαλ κεηά ηνλ ζρεκαηηζκό κεεπηζθεπάζηκσλ βιαβώλ ζηνπο ηνίρνπο πιήξσζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε απνκείσζε ηεο απόθξηζεο
κεγαιύηεξε από 20%.

(α)
(β)
(γ)
Σρήκα 5 Δληόο επηπέδνπ δνθηκέο. Βξόρνη πζηέξεζεο γηα ηα δνθίκηα (α) ΤΔΣ, (β) ΤΑ,
(γ) INSYSTEM 2.

(α)
(β)
(γ)
Σρήκα 6 Δληόο επηπέδνπ δνθηκέο. Πεξηβάιινπζεο θόξηηζεο. Φνξηίν απόθξηζεο αλεγκέλν ζην
κέγηζην επηβαιιόκελν θνξηίν, ζπλαξηήζεη ηεο επηβαιιόκελεο κεηαηόπηζεο γηα ηα δνθίκηα (α)
ΤΔΣ, (β) ΤΑ, (γ) INSYSTEM 2.
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(α)
(β)
Σρήκα 7 Δληόο επηπέδνπ δνθηκέο. Φνξηίν ζπλαξηήζεη ηεο παξακόξθσζεο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ
γηα ηα δνθίκηα (α) ΤΔΣ θαη (β) INSYSTEM 2 (κεηξήζεηο γηα ηηο ξάβδνπο νπιηζκνύ ζην κέζν ύςνο
ηεο ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο).
4.1.1 Τρετόνηφς Εθαρμοζόμενο Σύζηημα- ΤΕΣ
Σεκεηώλεηαη όηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ πιαηζίνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ απόθξηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο βξόρνπο πζηέξεζεο ηνπ Σρήκαηνο 5. Γηα ην ΤΔΣ, ε κέγηζηε
απόθξηζε ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε 500.0kN θαη αληηζηνηρεί ζε ηηκή ηεο γσληαθήο παξακόξθσζεο ίζε κε
1.10%. Μείσζε ηεο απόθξηζεο πεξίπνπ ίζε κε 20% θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ
θύθινπ, γηα ηελ ίδηα ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο (Σρ. 6). Η κέγηζηε ηηκή ηεο
γσληαθήο παξακόξθσζεο πνπ επηβιήζεθε ζην δνθίκην ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε 1.57%. Μεηά ηελ κέγηζηε
ηηκή ηεο απόθξηζεο, αθνινύζεζε θζηηόο θιάδνο κε κεγάιε θιίζε. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνίρνπ
πιήξσζεο ΤΔΣ είλαη αξθεηά ςαζπξή.
Σην Σρήκα 7α, δίλεηαη ε παξακόξθσζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ηνπ ζελάδ ζπλαξηήζεη ηνπ θνξηίνπ
απόθξηζεο ηνπ ηνηρνπιεξσκέλνπ πιαηζίνπ, γηα ην ΤΔΣ. Παξαηεξείηαη όηη ε κέγηζηε απόιπηε ηηκή ηεο
παξακόξθσζεο ησλ ξάβδσλ είλαη πεξίπνπ ίζε κε 0.2‰, επνκέλσο είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξε από ηελ
παξακόξθσζε δηαξξνήο ηνπ ράιπβα.
Σην Σρήκα 8 θαίλνληαη νη βιάβεο θαη ε ξεγκάησζε ηνπ ΤΔΣ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο
γσληαθήο παξακόξθσζεο (δειαδή γηα ηηκή ηεο γσληαθήο παξακόξθσζεο 0.2%, γηα ηηκή πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ κέγηζηε αληίζηαζε ηνπ δνθηκίνπ θαη γηα ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο γσληαθήο
παξακόξθσζεο πνπ επηβιήζεθε ζην δνθίκην). Γηα κηθξέο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο
παξακόξθσζεο, θαηαγξάθεηαη απνθόιιεζε ηνπ ηνίρνπ πιήξσζεο από ην πιαίζην Οπιηζκέλνπ
Σθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη απνθόιιεζε ηνπ ζελάδ από ηελ ηνηρνπνηία. Πξάγκαηη, ε ύπαξμε ηνπ ζελάδ
ζην κέζν ύςνο ηεο ηνηρνπνηίαο πιήξσζεο αιιάδεη ηνλ ηξόπν αζηνρίαο (από δηαγώληα ξεγκάησζε ζε
δηαηκεηηθή νιίζζεζε θαηά κήθνο εληόο νξηδόληηνπ αξκνύ). Απηόο ν ηξόπνο αζηνρίαο κπνξεί λα
επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππνζηπισκάησλ Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηελ ηνηρνπνηία. Γηα κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο
παξακόξθσζεο, παξαηεξείηαη εθηεηακέλε δηαγώληα ξεγκάησζε. Κνληά ζηελ κέγηζηε ηηκή ηεο
επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο, παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία ξσγκώλ ζε νπηνπιίλζνπο
θαζώο θαη αζηνρία θαη ζξπκκαηηζκόο ζεκαληηθνύ κέξνπο ηνπο.
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4.1.2 Τοιτοποιία αναθοράς- ΤΑ
Γηα ηελ ΤΑ, ε κέγηζηε απόθξηζε ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε 690.0kN θαη αληηζηνηρεί ζε ηηκή ηεο γσληαθήο
παξακόξθσζεο ίζε κε 0.70%. Μείσζε ηεο απόθξηζεο πεξίπνπ ίζε κε 5% θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ, γηα ηελ ίδηα ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο (Σρ. 6).
Η κέγηζηε ηηκή ηεο γσληαθήο παξακόξθσζεο πνπ επηβιήζεθε ζην δνθίκην ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε
1.10%. Μεηά ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο απόθξηζεο, αθνινύζεζε θζηηόο θιάδνο κε κεγάιε θιίζε,
ελδεηθξηθόο ςαζπξήο ζπκπεξηθνξάο.
Σην Σρήκα 8 θαίλνληαη νη βιάβεο θαη ε ξεγκάησζε ηεο ΤΑ γηα ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο
παξακόξθσζεο, όπσο πεξηγξάθεθαλ θαη παξαπάλσ, γηα ην ΤΔΣ. Γηα κηθξέο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο
γσληαθήο παξακόξθσζεο, θαηαγξάθεηαη απνθόιιεζε ηνπ ηνίρνπ πιήξσζεο από ην πιαίζην
Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη εθηεηακέλε δηαγώληα ξεγκάησζε. Γηα ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο
κεηαηόπηζεο πεξίπνπ ίζε κε ηελ κέγηζηε, ε δηαγώληα ξεγκάησζε γίλεηαη πην εθηεηακέλε, ελώ
θαηαγξάθεηαη θαη ζξαύζε κεγάινπ πνζνζηνύ νπηνπιίλζσλ.
4.1.3 Προηεινόμενο Σύζηημα- INSYSTEM 2
Σην Σρήκα 5γ δίλνληαη νη βξόρνη πζηέξεζεο γηα ην δνθίκην INSYSTEM2. Αλ θαη ε αξρηθή δπζθακςία
ηνπ INSYSTEM2 είλαη κηθξόηεξε από απηήλ ησλ ηνηρνπνηηώλ ΤΔΣ θαη ΤΑ (ζύγθξηζε ησλ Σρεκάησλ
5α, 5β, 5γ), ε κέγηζηε αληίζηαζή ηνπ είλαη ειαθξώο απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηαζε ηνπ ΤΔΣ,
αιιά κηθξόηεξε από ηελ αληίζηαζε ηεο ΤΑ (ίζε κε 549.0kN). Σεκεηώλεηαη όηη ε κέγηζηε απόθξηζε
ηνπ ζπζηήκαηνο INSYSTEM2 επηηπγράλεηαη γηα ζεκαληηθά πςειόηεξε ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο
γσληαθήο παξακόξθσζεο (ίζε κε 2.58%). Η κέγηζηε ηηκή ηεο γσληαθήο παξακόξθσζεο πνπ
επηβιήζεθε ζην INSYSTEM2 ήηαλ ίζε κε 3.49%.
Οη πεξηβάιινπζεο ησλ βξόρσλ πζηέξεζεο γηα ηνπο ηξεηο θύθινπο θόξηηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζην δνθίκην INSYSTEM 2 θαίλνληαη ζην Σρήκα 6. Παξαηεξείηαη όηη ε απόθξηζε ηνπ δνθηκίνπ
κεηώλεηαη θαηά 10-15% θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ θύθινπ θόξηηζεο, ελώ ε κείσζε ηεο
απόθξηζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ θύθινπ, είλαη πεξηνξηζκέλε. Σε αληίζεζε κε ηα άιια δύν
δνθίκηα, κεηά ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο απόθξηζεο, δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο απόθξηζεο.
Σην Σρήκα 7β, δίλεηαη ε παξακόξθσζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ησλ νξηδόληησλ αξκώλ ηνπ
INSYSTEM2, ζην κέζν ύςνο ηνπ δνθηκίνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ θνξηίνπ απόθξηζεο ηνπ
ηνηρνπιεξσκέλνπ πιαηζίνπ. Τα ειεθηξνκεθπλζηόκεηξα είραλ ηνπνζεηεζεί ζηα δύν άθξα θαη ζην κέζν
ηνπ κήθνπο ησλ ξάβδσλ ηύπνπ MURFOR. Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε κέγηζηε απόιπηε ηηκή ηεο
παξακόξθσζεο ησλ ξάβδσλ είλαη πεξίπνπ ίζε κε 2‰, δειαδή πεξίπνπ ίζε κε ηελ παξακόξθσζε πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ δηαξξνή ηνπ ράιπβα. Ο νξηδόληηνο νπιηζκόο ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ
δηαγώλησλ ξσγκώλ ζηελ ηνηρνπνηία πιήξσζεο.
Σην Σρήκα 8 θαίλνληαη νη βιάβεο θαη ε ξεγκάησζε ηνπ INSYSTEM2, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο
επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο. Σην Σρήκα 10, δίλνληαη νη θσηνγξαθίεο ησλ δνθηκίσλ γηα
ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο. Σεκεηώλεηαη όηη γηα κηθξέο ηηκέο ηεο
επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο, θαηαγξάθεηαη απνθόιιεζε ηνπ ηνίρνπ πιήξσζεο από ην
πιαίζην Οπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο, ελώ δελ θαηαγξάθνληαη δηαγώληεο ξεγκαηώζεηο. Τνλίδεηαη όηη
ξεγκαηώζεηο ησλ νπηνπιίλζσλ θαηαγξάθνληαη γηα ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο
κεγαιύηεξεο από 1.0%. Σεκεηώλεηαη όηη νη ξεγκαηώζεηο ζπγθεληξώλνληαη ζηνπο θαηαθόξπθνπο θαη
ζηνπο νξηδόληηνπο αξκνύο. Γηα ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο θνληά ζηελ κέγηζηε
(3.49%), παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία ξσγκώλ θαη ζξπκκαηηζκόο νπηνπιίλζσλ, ζην άλσ κέξνο ηνπ
ηνίρνπ πιήξσζεο θαη θαηά κήθνο ηεο δηαγσλίνπ.
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ΤΔΣ

Θεςςαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σρήκα 8 Δληόο επηπέδνπ δνθηκέο. Μνξθή αζηνρίαο- ξεγκαηώζεηο γηα ηα δνθίκηα ΤΔΣ, ΤΑ
θαη INSYSTEM2, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο.

(α)
(β)
(γ)
Σρήκα 9 Δληόο επηπέδνπ δνθηκέο. Μνξθή αζηνρίαο- ξεγκαηώζεηο γηα ηα δνθίκηα (α) ΤΔΣ, (β) ΤΑ
θαη (γ) INSYSTEM2, γηα ηελ κέγηζηε επηβαιιόκελε γσληαθή παξακόξθσζε.
4.2 Εκηόρ επιπέδος ζςμπεπιθοπά
Σε απηήλ ηελ παξάγξαθν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εθηόο επηπέδνπ δνθηκώλ γηα ηα
δνθίκηα ΤΔΣ θαη INSYSTEM2. Σηα Σρήκαηα 10 έσο 13, δίλνληαη νη βξόρνη πζηέξεζεο, ηα
δηαγξάκκαηα ηεο απόθξηζεο ζπλαξηήζεη ηεο επηβαιιόκελεο κεηαηόπηζεο, νη ξεγκαηώζεηο γηα
δηάθνξεο ηηκέο ηεο παξακόξθσζεο, θαζώο θαη ε παζνινγία γηα ηελ κέγηζηε επηβαιιόκελε
παξακόξθσζε, γηα ηα δύν δνθίκηα.
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4.2.1 Τρετόνηφς Εθαρμοζόμενο Σύζηημα- ΤΕΣ
Η κέγηζηε απόθξηζε γηα ην ζύζηεκα πιήξσζεο ΤΔΣ (ίζε κε 75.6kN) επηηεύρζεθε γηα ηηκή ηεο
επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο (κεηξνύκελεο ζην κέζνλ ηεο ηνηρνπνηίαο, κεηξεηήο 3) ίζε κε 30mm,
ελώ ε κέγηζηε παξακόξθσζε πνπ επηβιήζεθε ζην δνθίκην ήηαλ ίζε κε 60mm. Η κείσζε ηνπ θνξηίνπ
απόθξηζεο από ηνλ πξώην ζηνλ ηξίην θύθιν θόξηηζεο ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε 15%. Γηα ηελ κέγηζηε
επηβαιιόκελε παξακόξθσζε, ίζε κε 60mm, ην θνξηίν απόθξηζεο θαηά ηνλ πξώην θύθιν ήηαλ
πεξίπνπ ίζν κε ην 70% ηεο κέγηζηεο απόθξηζεο.
Όζνλ αθνξά ηελ παζνινγία, ε ηνηρνπνηία απνθνιιάηαη από ην πιαίζην νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, γηα
κηθξέο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο. Δπί πιένλ, ζρεκαηίδνληαη γξακκέο δηαξξνήο, ιόγσ
ηεο ιεηηνπξγίαο πιάθαο. Αθόκε θαη γηα κηθξέο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο,
θαηαγξάθνληαη ξσγκέο ζηελ δηεπηθάλεηα κεηαμύ ηνπ ζελάδ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηεο
ηνηρνπνηίαο.
4.2.2 Προηεινόμενο Σύζηημα- INSYSTEM 2
Η κέγηζηε απόθξηζε γηα ην ζύζηεκα πιήξσζεο INSYSTEM 2 (ίζε κε 359.0kN, ζρεδόλ 5πιάζηα από
ηελ αληίζηνηρε απόθξηζε ηνπ ΤΔΣ) επηηεύρζεθε γηα ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο ίζε κε
20mm, ελώ ε κέγηζηε παξακόξθσζε πνπ επηβιήζεθε ζην δνθίκην ήηαλ ίζε κε 55mm. Η κείσζε ηνπ
θνξηίνπ απόθξηζεο από ηνλ πξώην ζηνλ ηξίην θύθιν θόξηηζεο ήηαλ πεξίπνπ ίζε κε 15%. Γηα
επηβαιιόκελε παξακόξθσζε, ζρεδόλ ίζε κε ηελ κέγηζηε (50mm), ην θνξηίν απόθξηζεο θαηά ηνλ
πξώην θύθιν ήηαλ πεξίπνπ ίζν κε ην 60% ηεο κέγηζηεο απόθξηζεο.
Γηα κηθξέο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο, ε ηνηρνπνηία απνθνιιάηαη από ην πιαίζην
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Δίλαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε επδηάθξηηε ε ιεηηνπξγία πιάθαο. Όζν
απμάλεηαη ε επηβαιιόκελε παξακόξθσζε, νη ξσγκέο θαηαλέκνληαη ζε κεγαιύηεξε επηθάλεηα ηεο
ηνηρνπνηίαο. Γηα ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο, θαηαγξάθεηαη ζξπκκαηηζκόο
ησλ νπηνπιίλζσλ ζην κέζνλ ηνπ ύςνπο θαη ζηελ βάζε ηεο ηνηρνπνηίαο.

(α)
(β)
Σρήκα 10 Δθηόο επηπέδνπ δνθηκέο. Βξόρνη πζηέξεζεο γηα ηα δνθίκηα (α) ΤΔΣ θαη
(β) INSYSTEM2.
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ΤΔΣ

(α)
(β)
Σρήκα 11 Δθηόο επηπέδνπ δνθηκέο. Φνξηίν απόθξηζεο αλεγκέλν ζην κέγηζην επηβαιιόκελν θνξηίν,
ζπλαξηήζεη ηεο επηβαιιόκελεο κεηαηόπηζεο γηα ηα δνθίκηα (α) ΤΔΣ θαη (β) INSYSTEM 2.

κεηαη.=30mm, κέγ. αληίζηαζε

κεηαη.=60mm, κέγηζηε κεηαη.

κεηαη.=5mm

κεηαη.=20mm, κέγ. αληίζηαζε

κεηαη.=55mm, κέγηζηε κεηαη.

INSYSTEM2

κεηαη.=5mm

Σρήκα 12 Δθηόο επηπέδνπ δνθηκέο. Μνξθή αζηνρίαο- ξεγκαηώζεηο γηα ηα δνθίκηα ΤΔΣ
θαη INSYSTEM 2, γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο κεηαηόπηζεο.
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(α)
(β)
Σρήκα 13 Δθηόο επηπέδνπ δνθηκέο. Μνξθή αζηνρίαο- ξεγκαηώζεηο γηα ηα δνθίκηα ΤΔΣ
θαη INSYSTEM 2, γηα ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο.
5. Σπκπεξάζκαηα
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ θπζηθήο θιίκαθαο ζε
ηνηρνπνηίεο πιήξσζεο. Σπγθξίλνληαη νη δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε δνθίκηα αλαθνξάο θαη ζε κία λέα ιύζε
(θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα) νπιηζκέλεο ηνηρνπνηίαο. Τν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα απνηειείηαη από κνλή
ηνηρνπνηία, κεγάινπ πάρνπο, ε νπνία δνκείηαη κε κία λέα νπηόπιηλζν. Η λέα νπηόπιηλζνο πξνζθέξεη
ηελ δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαηαθόξπθνπ νπιηζκνύ εληόο ηεο δηαηνκήο ηεο ηνηρνπνηίαο, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο δηεξεύλεζεο πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ, εμάγνληαη ηα
αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα:
1) Σηελ εληόο επηπέδνπ αλαθπθιηδόκελε δνθηκή, ην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα, ήηαλ δπλαηόλ λα
απνθξηζεί ζε ηηκέο ηεο επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο κεγέζνπο 2.58%, ρσξίο ζεκαληηθή
κείσζε ηεο απόθξηζεο. Τν ζύζηεκα απνδείρζεθε αξθεηά ζηαζεξό, θαζώο απνθξίζεθε ζε ηηκέο ηεο
γσληαθήο παξακόξθσζεο ηεο ηάμεο ηνπ 3.5%, θαη πάιη, ρσξίο ζεκαληηθή κείσζε ηεο απόθξηζεο.
Αληηζέησο,
2) Τν Τξερόλησο Δθαξκνδόκελν Σύζηεκα (ΤΔΣ), θαζώο θαη ε Τνηρνπνηία Αλαθνξάο, ε νπνία
θαηαζθεπάδεηαη κε νπηνπιίλζνπο ηνπ εκπνξίνπ, πεξίπνπ ίδηνπ πάρνπο, απνδείρζεθαλ ιηγόηεξν
αλζεθηηθά. Πξάγκαηη, πξνθιήζεθαλ ζεκαληηθέο βιάβεο θαη ξεγκαηώζεηο γηα κηθξόηεξεο ηηκέο ηεο
επηβαιιόκελεο γσληαθήο παξακόξθσζεο (1.10% θαη 0.64% αληηζηνίρσο), ελώ θαη ε κείσζε ηεο
απόθξηζεο, κεηά ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο, ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ,
3) Τν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη βειηησκέλε ζπκπεξηθνξά ηεο ηνηρνπνηίαο
πιήξσζεο ζε ζεηζκηθή θόξηηζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηζηνηρεί είηε ζηνλ ζεηζκό ζρεδηαζκνύ, είηε θαη
ζε πην ζπρλά ζεηζκηθά γεγνλόηα, πεξηνξίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηα δεηήκαηα αζθαιείαο θαζώο
θαη ηηο νηθνλνκηθέο απώιεηεο.
4) Η ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο απνδείρζεθε επαξθήο θαη ζε εθηόο επηπέδνπ
δξάζεηο. Δμαζθαιίδεη ζεκαληηθή αληίζηαζε θαη απνξξόθεζε ελέξγεηαο. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ
Τξερόλησο Δθαξκνδόκελνπ Σπζηήκαηνο (ΤΔΣ), ήηαλ ρεηξόηεξε, θαζώο ε αληίζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο
πιήξσζεο ήηαλ ππνπνιιαπιάζηα ηεο αληίζηαζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο, αλ θαη ην ΤΔΣ ήηαλ
ηθαλό λα απνθξηζεί ζε ζεκαληηθέο ηηκέο ηεο εθηόο επηπέδνπ επηβαιιόκελεο παξακόξθσζεο.
5) Σεκεηώλεηαη όηη επί πιένλ έξεπλα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζνκνησζνύλ αιεζηλέο ζπλζήθεο,
δειαδή δνθηκέο ηνηρνπιεξσκέλσλ πιαηζίσλ ζε ηαπηόρξνλε επηβνιή εληόο θαη εθηόο επηπέδνπ
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δξάζεσλ. Γνθηκέο ζηελ ζεηζκηθή ηξάπεδα, νη νπνίεο έγηλαλ ζην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα, θαη δελ
παξνπζηάδνληαη εδώ, απέδεημαλ ηελ ζηαζεξόηεηα θαη ηελ βειηησκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο:
ε πξόθιεζε επηζθεπάζηκσλ βιαβώλ γηα πςειέο ηηκέο ησλ επηβαιιόκελσλ νιηζζήζεσλ θαη ησλ
επηβαιιόκελσλ επηηαρύλζεσλ, εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ
ζπζηήκαηνο INSYSTEM2. Αλ θαη δνθηκέο ηνπ ΤΔΣ ζηελ ζεηζκηθή ηξάπεδα δελ έρνπλ αθόκε
πξαγκαηνπνηεζεί, ε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε πνιιαπιά ζεηζκηθά γεγνλόηα (βι.
www.insysme.eu) έρεη απνδείμεη ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο.
Επραξηζηίεο
Η παξνύζα έξεπλα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο
γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Τερλνινγηθή Αλάπηπμε (Αξηζκόο Σπκβνιαίνπ No 606229,
http://www.insysme.eu/).
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νπνία έρεη εγθξηζεί αίηεκα θαηνρύξσζεο (Γίπισκα επξεζηηερλίαο, Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ
20140100651). Δπραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηηο εηαηξείεο Hilti Corporation θαη Bekaert γηα ηελ
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