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Εθηελής περίιευε
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
ηεο ηνηρνπνηίαο 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, 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, αλαπηύρζεθε κία λέα ιύζε γηα ηνηρνπνηίεο
πιήξσζεο (INSYSTEM 2), από ηνπο ζπγγξαθείο θαη από ηελ εηαηξεία ΧΑΛΚΙΣ, γηα ηελ νπνία έρεη
εγθξηζεί αίηεκα θαηνρύξσζήο ηνπ (Γίπισκα επξεζηηερλίαο, 2014-03806). Σρεδηάζηεθε θαη
θαηαζθεπάζηεθε κία εηδηθή νξζόηξππε νπηόπιηλζνο, κεγάινπ πάρνπο (Σρ.1 (α), (β)), ηεο νπνίαο θύξην
ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε δηάηαμε κεγάισλ νπώλ θνληά ζηελ πεξίκεηξό ηνπο. Απηέο νη νπέο δηαζέηνπλ
επρεξώο απνζπώκελν εμσηεξηθό ηνίρσκα. Η λέα νπηόπιηλζνο παξνπζηάδεη (έλαληη ησλ δηαηηζέκελσλ
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ζηελ αγνξά) ηα αθόινπζα πιενλεθηήκαηα: (α) Γίλεη ηελ 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) επηηξέπεη ηελ 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.
Ο νξηδόληηνο νπιηζκόο ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπνζεηείηαη ζηνπο νξηδόληηνπο αξκνύο θαηά ηελ θαηαζθεπή,
ελώ ν θαηαθόξπθνο νπιηζκόο ηνπνζεηείηαη (ζηηο εηδηθέο θαηαθόξπθεο νπέο), κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο
ηνηρνπνηίαο. Ο θαηαθόξπθνο νπιηζκόο πνπ ηνπνζεηείηαη είλαη ζπκβαηηθέο ξάβδνη νπιηζκνύ. Ο
νξηδόληηνο νπιηζκόο κπνξεί λα είλαη είηε ζπκβαηηθόο νπιηζκόο, είηε δηθηύσκα ξάβδσλ κηθξήο
δηακέηξνπ, εηδηθό γηα ηνλ νπιηζκό ηνηρνπνηίαο. 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.
Σπλήζεο θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή γηα ηνπο ηνίρνπο πιεξώζεσο ζε θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο (π.ρ. Ιηαιία, Πνξηνγαιιία), είλαη
ε θαηαζθεπή δηπιήο ηνηρνπνηίαο, απνηεινύκελεο από δύν αλεμάξηεηνπο ηνίρνπο, ρσξίο ζύλδεζε
κεηαμύ ηνπο, θαηαζθεπαζκέλνπο από νπηνπιίλζνπο κηθξνύ πάρνπο. Σηνλ ρώξν κεηαμύ ησλ ηνίρσλ
θηινμελείηαη ε ζεξκνκόλσζε, θαζώο θαη ζπξόκελα θνπθώκαηα. Η ζεξκνκνλσηηθή ηθαλόηεηα ηεο
ηνηρνπνηίαο κεηώλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ θνπθσκάησλ θαη, επί πιένλ, νη ηνίρνη κηθξνύ πάρνπο είλαη
επάισηνη ζε ζεηζκηθέο δξάζεηο, όπσο έρεη απνδεηρζεί θαη’ επαλάιεςε από ηηο ζπλέπεηεο ζεηζκώλ.
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο (INSYSTEM 2),
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 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.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εληόο επηπέδνπ θόξηηζεο, νη ηνηρνπνηίεο αλαθνξάο είλαη δύν: (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). Σε εθηόο επηπέδνπ θόξηηζε δνθηκάζηεθε κνλή ηνηρνπνηία κηθξνύ πάρνπο
(ΤΔΣ), θαζώο ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηηο θνξηίζεηο, νη δύν (αζύλδεηνη) ηνηρίζθνη δελ ζπλεξγάδνληαη.
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη βξόρνη πζηέξεζεο ζε εληόο (Σρ. 2) θαη
εθηόο επηπέδνπ θόξηηζε (Σρ. 3), νη παξαηεξνύκελεο ξεγκαηώζεηο ζε δηάθνξεο ζηάζκεο ηεο
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επηβαιιόκελεο νιίζζεζεο, θαζώο θαη ε κέγηζηε απόθξηζε ησλ δνθηκίσλ. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ
πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη βειηησκέλε ζε όξνπο κεηαηνπίζεσλ θαη κέγηζηεο απόθξηζεο.

(α)
(β)
(γ)
Σρ. 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.

Σρ. 2 Βξόρνη πζηέξεζεο γηα ηελ εληόο επηπέδνπ θόξηηζε.

Σρ. 3 Βξόρνη πζηέξεζεο γηα ηελ εθηόο επηπέδνπ θόξηηζε.
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