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Εκτενής περίληψη
Τα περισσότερα υφιστάµενα κτίρια στη χώρα µας έχουν κατασκευαστεί πριν το 1984 και ενδέχεται να
εµφανίζουν αυξηµένη σεισµική τρωτότητα συγκρινόµενα µε µεταγενέστερα που ακολουθούν τη
σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασµού. Στα πλαίσια της διερεύνησης της συµπεριφοράς υποστυλωµάτων
µε ανεπαρκείς λεπτοµέρειες όπλισης, βασισµένες στις διατάξεις παλαιότερων κανονισµών, έχουν
δηµοσιευθεί σηµαντικές πειραµατικές µελέτες στοιχείων υποβαλλόµενων σε ψευδοσεισµική
ανακυκλιζόµενη φόρτιση (Lam et al. 2003, Sezen and Moehle 2006 µεταξύ άλλων). Στην παρούσα
εργασία διερευνάται πειραµατικά η συµπεριφορά τεσσάρων υποστυλωµάτων µεγάλης κλίµακας µε
τετραγωνική (300x300mm) ή ορθογωνική διατοµή (450x200mm) σε διάταξη προβόλου µε θεµέλιο
(σχήµα 1). Στα πειράµατα που έγιναν στο ισχυρό τοιχίο του εργαστηρίου ωπλισµένου σκυροδέµατος
του ∆.Π.Θ., εφαρµόστηκαν κύκλοι αυξανόµενης ελεγχόµενης οριζόντιας µετατόπισης του ελεύθερου
άκρου (επιβολή µετατόπισης σε ύψος 1500 mm) µε υδραυλικό δυναµικό έµβολο. Τα κατακόρυφα
φορτία της κατασκευής ανωδοµής προσοµοιώθηκαν µε την επιβολή αξονικής σταθερής δύναµης
400KN από υδραυλικό γρύλο. Χρησιµοποιήθηκε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και χαλύβδινος
οπλισµός ποιότητας B500C. Εξετάστηκε η περίπτωση µάτισης του διαµήκους οπλισµού (540 mm
κατά τον κανονισµό του 1954 για διάµετρο Φ16) καθώς και υποστυλώµατα χωρίς αναµονές.
Χρησιµοποιήθηκαν όργανα µέτρησης των παραµορφώσεων σε τρείς στάθµες αναφοράς έως το ύψος
των 350 mm από τη βάση (περίπου όσο και το µήκος της πλαστικής άρθρωσης που αναµένεται να
σχηµατιστεί) για την µέτρηση της στροφής της διατοµής. Μετρήθηκαν οι ανηγµένες παραµορφώσεις
στους διαµήκεις και εγκάρσιους οπλισµούς, καθώς και η οριζόντια µετακίνηση του ελεύθερου άκρου.
Εξετάζεται η αντοχή, η δυσκαµψία, η πλαστιµότητα µετακινήσεων και η ικανότητα απορρόφησης
ενέργειας κάθε υποστυλώµατος. Παρουσιάζονται οι µορφές αστοχίας ανά περίπτωση (σχήµα 2).
Τέλος, παρουσιάζονται οι πειραµατικές καµπύλες οριζόντιου φορτίου – οριζόντιας µετακίνησης για
κάθε υποστύλωµα.
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Σχ. 1 Πειραµατική διάταξη

Σχ. 2 Λεπτοµέρεια αστοχίας στη βάση του υποστυλώµατος
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