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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η επίδραση των τοιχοπληρώσεων στο φέροντα οργανισμό είναι ευμενής
οδηγώντας στην αύξηση της πλευρικής δυσκαμψίας και αντοχής της κατασκευής (π.χ. Mehrabi et al.
1996, Fardis and Panagiotakos 1997). Η παρατήρηση αυτή είναι γενικά ορθή όταν ο φορέας διαθέτει
ισχυρά και δύσκαμπτα στοιχεία σε σύγκριση με τις τοιχοπληρώσεις. Παρατηρήσεις από πρόσφατα
σεισμικά συμβάντα έδειξαν ότι οι αρνητικές επιρροές των τοιχοπληρώσεων πιθανώς να έχουν
υποεκτιμηθεί, καθώς παρατηρήθηκαν αστοχίες οι οποίες οφείλονται στην παρουσία αυτών, τόσο σε
κτίρια σχεδιασμένα σύμφωνα με τους παλαιότερους κανονισμούς, όσο και σε κτίρια βάσει των
νεότερων κανονισμών.
Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των τοιχοπληρώσεων στη στατική και
δυναμική ανάλυση του φορέα, γεγονός που απορρέει από τις αβεβαιότητες που εισέρχονται εξαιτίας
του εγγενή ψαθυρού χαρακτήρα τους, από τις ελλιπείς προδιαγραφές που τις διέπουν και από την
πιθανή τροποποίηση της θέσης τους κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Σύμφωνα με τον
Ευρωκώδικα 8, οι δυσμενείς επιρροές των τοιχοπληρώσεων προέρχονται κυρίως από την πρόωρη
αστοχία τους και τη μη-κανονική διάταξή τους σε κάτοψη και καθ' ύψος, με αποτέλεσμα τη
συγκέντρωση ανελαστικών παραμορφώσεων σε μια στάθμη ή σε μια πλευρά του κτιρίου, καθώς και
σε τοπικό επίπεδο από τη συγκέντρωση τάσεων στις περιοχές των άκρων τους, οδηγώντας σε πρόωρη
διατμητική αστοχία των μελών του φορέα.
Νέες έρευνες (Villaverde 1997, Filiatrault and Sullivan 2014) έδειξαν ότι παρότι ο φέρων οργανισμός
μπορεί να πληροί τα κριτήρια επιτελεστικότητας που ορίζονται από τον κανονισμό, οι βλάβες σε μη
δομικά στοιχεία (τοιχοποιίες, πρόσοψη του κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κ.α.) μπορεί
να οδηγήσουν σε χαμηλότερη στάθμη επιτελεστικότητας, αξιολογώντας τις βλάβες στο σύνολο του
κτιρίου. Επιπρόσθετα, η πρόωρη κατάρρευση της τοιχοποιίας εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους, όπως
η απώλεια ζωής των ενοίκων και η παρεμπόδιση των σημείων εξόδου/εισόδου του κτίριο κατά τη
διάρκεια κρίσιμων συμβάντων. Έχοντας υπόψη ότι η σύγχρονη τάση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των
κτιρίων προωθεί τη μελέτη πολύπλοκων, ασύμμετρων και μορφολογικά σύνθετων ανομοιόμορφων
δομών, η δυσμενής επιρροή των τοιχοπληρώσεων θα είναι εντονότερη και θα συναντάται συχνότερα
στα έργα πολιτικού μηχανικού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην παρούσα εργασία προτείνεται η απομόνωση των
τοιχοπληρώσεων - σε αρχικό στάδιο - με χρήση περιμετρικών αρμών από κυψελωτά υλικά (Σχ. 1-1α),
τα οποία έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ανάπτυξη εξαιρετικά μεγάλων παραμορφώσεων υπό
περίπου σταθερή τάση (Σχ. 1-1β), μετά από αρχική ελαστική συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από
μικρό μέτρο ελαστικότητας (Gibson and Ashby 1988). Η τεχνική αυτή επιτρέπει αφενός τη μείωση
της σεισμικής τρωτότητας των τοιχοπληρώσεων, καθώς και του φέροντος οργανισμού, από τυχόν
αρνητικές επιρροές αυτών, αφετέρου την ενεργοποίησή τους - σε δεύτερο στάδιο - οδηγώντας σε
αύξηση της πλευρικής δυσκαμψίας και αντοχής της κατασκευής (Σχ. 1-1α).
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Σχ. 1-1

(α)
(β)
(α) Απόκριση πλαισίων με την παρουσία αρμού από κυψελωτά υλικά και (β)
συμπεριφορά κυψελωτών υλικών σε θλίψη

Για το σκοπό της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκαν μονώροφα πλήρως ή μερικώς
τοιχοπληρωμένα πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα στα οποία εφαρμόστηκε
αρμός κυψελωτού υλικού διαφορετικού πάχους και θέσης στην περίμετρο της τοιχοποιίας. Τα πλαίσια
υπεβλήθησαν σε εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενη φόρτιση και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά
των συμβατικά τοιχοπληρωμένων δοκιμίων ελέγχου. Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν
μέσω αριθμητικών προσομοιωμάτων μακρο- και μικρο- κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία
του αρμού απομόνωσης, ενώ η προτεινόμενη τεχνική εφαρμόστηκε σε πρωτότυπη τριώροφη
κατασκευή υπό δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια τοποθέτησης των
τοιχοπληρώσεων. Λεπτομέρειες για την προτεινόμενη τεχνική δίνονται στον Τσαντίλη (2016), ενώ
βασικά στοιχεία της πειραματικής και αναλυτικής μελέτης της περιγράφονται ακολούθως.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πειραματικό πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο βασικές ενότητες μονώροφων πλαισίων ενός
ανοίγματος: (1) σε πλήρως και μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα και (2)
σε πλήρως τοιχοπληρωμένα πλαίσια από δομικό χάλυβα, όπως φαίνεται στο Σχ. 2-1. Στην πρώτη
ενότητα κατασκευάστηκε ένα συμβατικά τοιχοπληρωμένο πλαίσιο (C0) που αποτέλεσε το δοκίμιο
ελέγχου και δύο πλαίσια με εφαρμογή αρμού κυψελωτού πολυαιθυλενίου HDPE80 (πυκνότητας 80
kg/m3) πάχους 1.5 mm. Στο ένα πλαίσιο η εφαρμογή του αρμού έγινε σε όλη την περίμετρο της
τοιχοποιίας (C1.5□) και στο δεύτερο μόνο κατά τις δύο κατακόρυφες πλευρές του (C1.5//). Δύο από
τα προηγούμενα δοκίμια αφού επισκευάστηκαν τοιχοπληρώθηκαν μερικώς έως το μέσο του
υποστυλώματος με το ένα να αποτελεί το δοκίμιο ελέγχου (CP0), ενώ στο δεύτερο εφαρμόστηκε
αρμός κυψελωτού πολυαιθυλενίου πάχους 3 mm στις δύο κατακόρυφες πλευρές του (CP3//). Η
δεύτερη ενότητα περιελάμβανε την κατασκευή τριών τοιχοπληρωμένων πλαισίων από δομικό χάλυβα:
ενός συμβατικά τοιχοπληρωμένου (S0), που αποτέλεσε το πλαίσιο ελέγχου, και δύο με εφαρμογή
αρμού κυψελωτού πολυαιθυλενίου πάχους 4 mm σε όλη την περίμετρο της τοιχοπλήρωσης (S4□) και
2 mm κατά τις δύο κατακόρυφες πλευρές της (S2//).
Τα πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα είχαν ύψος και πλάτος 1200mmκαι 1315mm, αντίστοιχα, ενώ
οι διατομές των υποστυλωμάτων και της δοκού ήταν 150x150 mmκαι 100x165 mm, αντίστοιχα. Το
πλαίσιο πακτώθηκε σε άκαμπτη δοκό θεμελίωσης διαστάσεων 500x250 mm. Οι διαμήκεις οπλισμοί
των υποστυλωμάτων ήταν 8Φ8 με εγκάρσιο οπλισμό Φ5.5/35, ενώ στις δοκούς τοποθετήθηκε
διαμήκης οπλισμός 2Φ8 άνω συν 1Φ8 στη στήριξη και 3Φ8 κάτω με εγκάρσιο οπλισμό Φ5.5/35. Η
μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος ήταν 25.98 MPa, ενώ οι διαμήκεις και εγκάρσιοι οπλισμοί
ήταν κατηγορίας B500cκαι S220, αντίστοιχα. Τα μεταλλικά πλαίσια είχαν αξονικές διαστάσεις ύψους
προς πλάτος 905x1667 mm με καθαρές διαστάσεις τοιχοπλήρωσης 815x1662 mm. Τα υποστυλώματα
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ήταν διατομής IPE180 τοποθετημένα κατά την ασθενή διεύθυνση επί δοκού έδρασης ΗΕΑ200 και η
δοκός ήταν διατομής IPE180. Η ποιότητα χάλυβα ήταν S275 για όλα τα μέλη και οι συνδέσεις ήταν
συγκολλητές.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο του Εργαστηρίου Μηχανικής και
Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όλα τα
πλαίσια υπεβλήθησαν σε εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενη φόρτιση ελεγχόμενης μετακίνησης μέσω
οριζόντιου σερβοϋδραυλικού εμβόλου (Σχ. 2-2).

(α)

(β)

Σχ. 2-1

Σχ. 2-2

(γ)
Περιγραφή πειραματικών δοκιμίων: (α) πλήρως τοιχοπληρωμένα πλαίσια οπλισμένου
σκυροδέματος, (β) μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος και (γ)
πλήρως τοιχοπληρωμένα πλαίσια δομικού χάλυβα (οι διαστάσεις σε mm)

Πειραματική διάταξη δοκιμίων στο ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο
ηλεκτρικών αισθητήρων στην εμπρός και πίσω όψη

και τοποθέτηση
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Στα Σχ. 3-1 έως 3-3 δίνονται τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών σε όρους πλευρικής
δύναμης - μετατόπισης και συγκρίνονται με τη συμπεριφορά του γυμνού πλαισίου, ενώ παράλληλα
δίνεται η πορεία ανάπτυξης των διατμητικών παραμορφώσεων στο σώμα της τοιχοπλήρωσης.
Στα γραφήματα διακρίνεται η απομόνωση - σε αρχικό στάδιο - των τοιχοπληρώσεων, ενώ τα πλαίσια
παρουσιάζουν απόκριση παρόμοια με αυτή του γυμνού. Στη συνέχεια, μετά την ενεργοποίηση των
τοιχοπληρώσεων η δυσκαμψία των δοκιμίων αυξάνεται, οδηγώντας ταυτόχρονα σε αύξηση της
τελικής αντοχής του συστήματος, με τη συμπεριφορά να προσεγγίζει αυτή του δοκιμίου ελέγχου
(τοιχοπληρωμένου χωρίς αρμούς απομόνωσης).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία ανάπτυξης των διατμητικών παραμορφώσεων στο σώμα
της τοιχοπλήρωσης. Στα δοκίμια ελέγχου παρατηρείται καταπόνηση του οργανισμού πλήρωσης από
τους πρώτους κύκλους φόρτισης, σε αντίθεση με τα δοκίμια παρουσίας αρμού, όπου οι διατμητικές
παραμορφώσεις εμφανίζονται – αρχικά- μειωμένες και στη συνέχεια σταδιακά αυξάνονται
υποδηλώνοντας την ενεργοποίηση της τοιχοπλήρωσης σε δεύτερο στάδιο. Ειδικότερα τα δοκίμια με
αρμό κυψελωτού υλικού σε όλη την περίμετρο εμφάνισαν αρχικά σχεδόν μηδενικές διατμητικές
παραμορφώσεις, ενώ τα δοκίμια με δύο κατακόρυφους αρμούς εμφάνισαν μειωμένες τιμές
παραμόρφωσης.

Σχ. 3-1

(α)
(β)
(γ)
Πειραματικά αποτελέσματα πλήρως τοιχοπληρωμένων πλαισίων από οπλισμένο
σκυρόδεμα: (α) καθολική συμπεριφορά, (β) περιβάλλουσες φόρτισης σε σύγκριση με το
γυμνό πλαίσιο και (γ) διατμητική παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης
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Σχ. 3-2

Σχ. 3-3

(α)
(β)
(γ)
Πειραματικά αποτελέσματα μερικώς τοιχοπληρωμένων πλαισίων από οπλισμένο
σκυρόδεμα: (α) καθολική συμπεριφορά, (β) περιβάλλουσες φόρτισης σε σύγκριση με το
γυμνό πλαίσιο και (γ) διατμητική παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης

(α)
(β)
(γ)
Πειραματικά αποτελέσματα πλήρως τοιχοπληρωμένων πλαισίων από δομικό χάλυβα: (α)
καθολική συμπεριφορά, (β) περιβάλλουσες φόρτισης σε σύγκριση με το γυμνό πλαίσιο
και (γ) διατμητική παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης
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Οι μειωμένες διατμητικές παραμορφώσεις που ανέπτυξαν τα δοκίμια με την παρουσία αρμού
οδήγησαν στη μείωση των βλαβών τόσο στο σώμα της τοιχοποιίας όσο και στο περιμετρικό πλαίσιο
(Σχ. 3-4). Στα δοκίμια ελέγχου μέχρι το πέρας της φόρτισης εκδηλώθηκαν έντονες ρηγματώσεις κατά
τη διεύθυνση της διαγωνίου συνοδευόμενες με διατμητική ολίσθηση των οριζόντιων αρμών,
σύνθλιψη των γωνιακών περιοχών και μερική κατάρρευση τμημάτων της τοιχοποιίας, φαινόμενα τα
οποία στα δοκίμια με αρμό απομόνωσης είτε δεν εκδηλώθηκαν είτε εμφανίστηκαν με μειωμένη
ένταση και σε μεγαλύτερους κύκλους φόρτισης, ανάλογα με το πάχος και τη θέση τοποθέτησης του
αρμού. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση των αρνητικών επιρροών του οργανισμού πλήρωσης στα
μέλη του περιμετρικού πλαισίου (καμπτικές και διατμητικές ρηγματώσεις των υποστυλωμάτων) με
αποτέλεσμα οι βλάβες να εμφανιστούν σε μεγαλύτερες τιμές γωνιακών παραμορφώσεων και έπειτα
από την ενεργοποίηση της τοιχοπλήρωσης.

Σχ. 3-4

Τελική εικόνα βλαβών στα πειραματικά δοκίμια

4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν μέσω προσομοιωμάτων μακρο-κλίμακας βάσει της
μεθόδου του ισοδύναμου θλιπτήρα με χρήση του προγράμματος ανοικτού κώδικα OpenSees (Σχ. 41α). Για την προσομοίωση του περιμετρικού αρμού χρησιμοποιήθηκε η εν σειρά τοποθέτηση ενός μη
γραμμικού ελατηρίου μηδενικού μήκους στο άκρο του διαγώνιου θλιπτήρα με ιδιότητες που ορίζονται
από το πάχος του αρμού, τη θέση τοποθέτησής του στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης και από το
λόγο πλευρών της, σύμφωνα με την κρίσιμη παραμόρφωση ενεργοποίησης της τοιχοπλήρωσης που
παρατηρήθηκε κατά την πειραματική διαδικασία (Πίν. 4-1). Επιπρόσθετα, για τη διερεύνηση της
απόκρισης των δοκιμίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τοπικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν
προσομοιώματα σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων με χρήση του προγράμματος
ANSYS, στα οποία για την περιγραφή του αρμού απομόνωσης χρησιμοποιήθηκαν μη γραμμικά
ελατήρια διατεταγμένα στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης, ανάλογα με τη θέση του αρμού (Σχ. 41β)και με ιδιότητες σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα αντοχής σε θλίψη. Η τοιχοπλήρωση
προσομοιώθηκε ως ομογενές ορθότροπο υλικό, ενώ η σύνδεση με το περιβάλλον πλαίσιο γίνεται
μέσω επιφανειακών στοιχείων διεπαφής.
Πίν. 4-1

Ιδιότητες μη γραμμικού ελατηρίου για την προσομοίωση του περιμετρικού αρμού
κυψελωτού υλικού στο πρόγραμμα OpenSees
α=1 για τα πλαίσια C1.5// και S2//
α=2 για το πλαίσιο S4□
Δl = ε∙lo = ε (α∙tαρμού)
α=4 για το πλαίσιο C1.5□
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Σχ. 4-1

(α)
(β)
Αριθμητική προσομοίωση δοκιμίων με: (α) την τροποποιημένη μέθοδο του ισοδύναμου
θλιπτήρα και (β) με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Στα Σχ.5-1 και 5-2 δίνονται τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων σε σύγκριση με τα
πειραματικά αποτελέσματα. Η απόδοση της συμπεριφοράς των πλαισίων κρίνεται ικανοποιητική
καθώς τα προσομοιώματα είναι ικανά να αποδώσουν τη συμπεριφορά των πειραματικών δοκιμίων σε
επίπεδο καθολικής συμπεριφοράς υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, επιτυγχάνοντας ορθά τις τιμές
αντοχής στα άκρα των κύκλων φόρτισης και το ρυθμό απομείωσης της πλευρικής δυσκαμψίας.

Σχ. 5-1

(α)
(β)
(γ)
Αριθμητική προσομοίωση δοκιμίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο του
ισοδύναμου θλιπτήρα σε όρους: (α) δύναμης - μετατόπισης, (β) περιβαλλουσώναντοχής
και (γ) απομείωσης της πλευρικής δυσκαμψίας
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Σχ. 5-2

(α)
(β)
(γ)
Αριθμητική προσομοίωση δοκιμίων από δομικό χάλυβα με τη μέθοδο του ισοδύναμου
θλιπτήρα σε όρους: (α) δύναμης - μετατόπισης, (β) περιβαλλουσώναντοχής και (γ)
απομείωσης της πλευρικής δυσκαμψίας

Τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων στα
δοκίμια από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό μονοτονική φόρτιση παρατίθενται στα Σχ. 5-3 και 5-4. Στα
διαγράμματα δίνονται τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων σε σύγκριση με την απόκριση
των πειραματικών δοκιμίων και των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη μέθοδο του ισοδύναμου
θλιπτήρα σε μονοτονική φόρτιση. Η σύγκλιση των αποτελεσμάτων κρίνεται ικανοποιητική, ενώ
αναδεικνύεται η ανάγκη προσεκτικής χρήσης των αποτελεσμάτων βάσει μονοτονικής φόρτισης με την
εισαγωγή κατάλληλων συντελεστών απομείωσης της αντοχής και δυσκαμψίας, ώστε να αποδοθεί
ορθά η απόκριση υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Επίσης σε κάθε δοκίμιο δίνεται η εικόνα της έντασης
που αναπτύσσεται στο σώμα της τοιχοπλήρωσης και στο περιβάλλον πλαίσιο σε διάφορες τιμές
μετατόπισης κορυφής, καταδεικνύοντας την ευεργετική παρουσία του αρμού κυψελωτού υλικού στην
καταπόνηση των στοιχείων, καθώς στο πλαίσιο ελέγχου η άμεση ενεργοποίηση της τοιχοποιίας οδηγεί
στην πρόωρη αστοχία της, ενώ στα πλαίσια με την παρουσία αρμού εμφανίζεται μειωμένη. Στο Σχ. 54 διακρίνεται η προστασία του περιβάλλοντος πλαισίου έναντι πρόωρης διατμητικής αστοχίας των
υποστυλωμάτων καθώς η παρουσία αρμού περιόρισε τα φαινόμενα κοντού υποστυλώματος.
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(α)

Σχ. 5-3

(β)

(δ)
(ε)
(στ)
(α)-(γ) Απόκριση προσομοιωμάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και (δ)(στ) αναπτυσσόμενη ένταση στο φορέα για μετατόπιση κορυφής 5 mm και 10 mm για τα
δοκίμια C0, C1.5□ και C1.5//, αντίστοιχα

(α)

Σχ. 5-4

(γ)

(β)

(γ)
(δ)
(α)-(β) Απόκριση προσομοιωμάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και (γ)(δ) ένταση στο φορέα για μετατόπιση κορυφής 10 mm για τα δοκίμια CP0 και CP3//,
αντίστοιχα
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6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η παραμετρική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος OpenSees και αφορούσε τη
διερεύνηση της επιρροής των χαρακτηριστικών του αρμού όπως το πάχος και η πυκνότητα του
κυψελωτού υλικού στη συμπεριφορά των πειραματικών δοκιμίων με τοποθέτηση αρμού κατά τις δύο
κατακόρυφες πλευρές της τοιχοποιίας. Ειδικότερα, διατηρώντας σταθερό το πάχος του αρμού
(tαρμού=10 mm) διερευνήθηκε η επιρροή της αύξησης της πυκνότητας του κυψελωτού υλικού
(μελετήθηκαν πυκνότητες 80, 120, 180 και 250 kg/m3) και αντίστοιχα διατηρώντας τη σχετική
πυκνότητα σταθερή (d=80 kg/m3) μεταβλήθηκε το πάχος του αρμού (μελετήθηκαν πάχη 1, 2, 5 και 10
mm), όπως διακρίνεται στο Σχ. 6-1.

Σχ. 6-1

(α)
(β)
Απόκριση τοιχοπληρωμένων πλαισίων υπό μονοτονική φόρτιση συναρτήσει: (α) της
πυκνότητας του κυψελωτού πολυαιθυλενίου και (β) του πάχους αρμού

Από τα αποτελέσματα του Σχ. 6-1 συμπεραίνεται ότι η μεταβολή της πυκνότητας δεν επηρεάζει
ιδιαίτερα την οριακή μετατόπιση του σημείου ενεργοποίησης της τοιχοπλήρωσης, ενώ επίσης δεν
παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή στα υπόλοιπα κρίσιμα σημεία αναφοράς της απόκρισης του
πλαισίου (ρηγμάτωση τοιχοποιίας, οριακό φορτίο και παραμένουσα αντοχή). Η μεταβολή του πάχους
αρμού μεταφράζεται σε μετατόπιση του σημείου καμπής για την ενεργοποίηση της τοιχοπλήρωσης, η
οποία λαμβάνει χώρα σε μετατόπιση περίπου ίση με το ονομαστικό πάχος του αρμού. Το γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ενεργοποίησης της τοιχοπλήρωσης, προφυλάσσοντάς την
από πρόωρη αστοχία, ενώ παράλληλα η τελική αστοχία συμβαίνει σε μεγαλύτερες γωνιακές
παραμορφώσεις του περιμετρικού πλαισίου.
7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η προτεινόμενη τεχνική εφαρμόζεται σε πρωτότυπη τριώροφη κατασκευή εξετάζοντας τρία
διαφορετικά σενάρια τοποθέτησης του οργανισμού πλήρωσης: (1) του γυμνού φορέα, (2) με
ανομοιόμορφη τοποθέτηση καθ' ύψος (Κτίριο 1) και (3) με ομοιόμορφη τοποθέτηση σε κάτοψη και
καθ' ύψος (Κτίριο 2), όπως φαίνεται στο Σχ. 7-1. Η πρωτότυπη κατασκευή διατάσσεται σε
τετραγωνική κάτοψη και αποτελείται από τρεις στάθμες. Ο φέρων οργανισμός διαμορφώνεται από
τέσσερα πλαίσια τριών ανοιγμάτων με θεωρητικό άνοιγμα μήκους 5 mκαι ύψους 3.15 m, ενώ τα
δομικά στοιχεία είναι κοινά για όλες τις στάθμες. Ειδικότερα, οι πλάκες έχουν πάχος 150 mm, τα
υποστυλώματα είναι διατομής 400x400 mmκαι οι δοκοί ορθογωνικής διατομής 250x500 mm.
Θεωρήθηκε αντοχή σκυροδέματος fc=16 MPa και οπλισμοί ποιότητας StIII. Σε όλη την περίμετρο των
τοιχοπληρώσεων εφαρμόστηκε αρμός κυψελωτού υλικού πάχους ίσου με 10% (31.5 mm) ή 1% (3.2
mm) του ύψους του ορόφου και πυκνότητας 80kg/m3 ή 150kg/m3. Σε ένα τυπικό εσωτερικό πλαίσιο
της κατασκευής εφαρμόζεται δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας του σεισμού της Θεσσαλονίκης
(1978, Μw 6.2) με συνολική χρονική διάρκεια 31 sec και μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.122g.
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Σχ. 7-1

(α)
(β)
Προσομοίωμα (α) του Κτιρίου 1 και (β) Κτιρίου 2 στο πρόγραμμα OpenSees

Η εικόνα των σχετικών μετακινήσεων μεταξύ των ορόφων για τα δύο κτίρια δίνεται στο Σχ. 7-2. Στο
Κτίριο 1 η παρουσία αρμού απομόνωσης μεγάλου πάχους και μικρής πυκνότητας είχε ως αποτέλεσμα
την αισθητή μείωση των γωνιακών παραμορφώσεων της κρίσιμης στάθμης του ισογείου και οδήγησε
το φορέα σε συμπεριφορά παρόμοια με αυτή του γυμνού φορέα. Αντίθετα, στο Κτίριο 2 η εφαρμογή
αρμού μικρού πάχους και μεγαλύτερης πυκνότητας οδήγησε σε συμπεριφορά παρόμοια με αυτή του
συμβατικά τοιχοπληρωμένου φορέα, απομειώνοντας τις γωνιακές παραμορφώσεις σε σύγκριση με το
γυμνό φορέα.

Σχ. 7-2

(α)
(β)
Σχετικές μετακινήσεις ορόφων στο (α) Κτίριο 1 και (β) Κτίριο 2

Αντίστοιχη εικόνα (Σχ. 7-3) παρουσιάζει η πορεία ανάπτυξης των καμπτικών ροπών στον πόδα και
στην κεφαλή του εξωτερικού υποστυλώματος του ισογείου, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική
απομείωση της καταπόνησης του υποστυλώματος σε σύγκριση με το συμβατικά τοιχοπληρωμένο και
το γυμνό φορέα, για κάθε εξεταζόμενο κτίριο.
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Σχ. 7-3

(α)
(β)
Αναπτυσσόμενες ροπές κάμψης σε υποστύλωμα του ισογείου στο (α) Κτίριο 1 και (β)
Κτίριο 2

Στο Σχ. 7-4 δίνεται η αξονική ένταση σε θλιπτήρα του μεσαίου φατνώματος σε κάθε στάθμη. Στο
Κτίριο 1 καταδεικνύεται η σχεδόν πλήρης απομόνωση των τοιχοπληρώσεων του 1ου και 2ουορόφου
καθ' όλη τη διάρκεια της φόρτισης, ενώ στο Κτίριο 2 παρατηρείται η απομόνωση των
τοιχοπληρώσεων στις περιοχές των χαμηλών επιταχύνσεων και η μερική ενεργοποίησή τους στην
περιοχή των μέγιστων επιταχύνσεων.

(α)
Σχ. 7-4

(β)
Αναπτυσσόμενη αξονική ένταση σε θλιπτήρα του μεσαίου φατνώματος στο (α) Κτίριο 1
και (β) Κτίριο 2

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα αποτελέσματα τόσο σε πειραματικό όσο και σε αναλυτικό επίπεδο, προκύπτει το γενικό
συμπέρασμα ότι η παρουσία αρμού κυψελωτού υλικού στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης μειώνει τη
σεισμική τρωτότητα του στοιχείου απορροφώντας την ένταση που μεταφέρεται από το περιβάλλον
πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις αρνητικές επιρροές της στα μέλη του φέροντος οργανισμού.
Ταυτόχρονα, για μεγάλες τιμές γωνιακών παραμορφώσεων η τοιχοπλήρωση λειτουργεί ως πολύτιμη
"εφεδρεία", δηλαδή συμμετέχει ενεργά στην ανάληψη των εξωτερικών φορτίσεων, αυξάνοντας τη
δυσκαμψία και την τελική αντοχή του πλαισίου.
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Το διάστημα απομόνωσης της τοιχοπλήρωσης, και επομένως η οριακή μετατόπιση (δcrit) που
σηματοδοτεί την έναρξη της συμμετοχής της στην ανάληψη δυνάμεων, εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά του αρμού (πάχος, πυκνότητα κυψελωτού υλικού), από τη θέση τοποθέτησης στην
περίμετρο και από το λόγο πλευρών του φατνώματος. Παρατηρήθηκε ότι σημαντικό ρόλο στη
συμπεριφορά του πλαισίου διαδραματίζουν οι συνθήκες έδρασης της τοιχοποιίας και συγκεκριμένα η
δυνατότητα σχετικής ολίσθησης στη βάση της. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια οπλισμένου
σκυροδέματος με λόγο πλευρών 1:1 το σημείο καμπής εμφανίζεται σε κρίσιμη μετατόπιση πρακτικώς
ίση με το ονομαστικό πάχος του αρμού (δcrit=tαρμού) όταν η εφαρμογή του αρμού γίνεται μόνο στις δύο
κατακόρυφες πλευρές της τοιχοποιίας και ίση με τέσσερις φορές το πάχος του αρμού (δcrit=4∙tαρμού) για
εφαρμογή σε όλη την περίμετρό της. Αντίστοιχα στα πλαίσια δομικού χάλυβα, με λόγο πλευρών 2:1,
η κρίσιμη μετατόπιση είναι επίσης πρακτικώς ίση με το ονομαστικό πάχος του αρμού (δcrit=tαρμού) για
την πρώτη περίπτωση και διπλάσια του πάχους αρμού (δcrit=2∙tαρμού) με εφαρμογή αρμού σε όλη την
περίμετρο. Στα μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια το σημείο ενεργοποίησης της τοιχοποιίας
παρατηρήθηκε σε μετατόπιση πολλαπλάσια του ονομαστικού πάχους αρμού (δcrit=α∙tαρμού), όπου α ο
λόγος του καθαρού ύψους του περιμετρικού πλαισίου προς το ύψος της τοιχοπλήρωσης.
Η παρουσία αρμού από κυψελωτά υλικά στην περίμετρο του οργανισμού πλήρωσης οδήγησε στη
μείωση των βλαβών στο σώμα της τοιχοποιίας και του περιβάλλοντος πλαισίου, μετατοπίζοντας
παράλληλα την ανάπτυξή τους σε μεγαλύτερες τιμές γωνιακών παραμορφώσεων.
Η χρήση του τροποποιημένου προσομοιώματος του ισοδύναμου θλιπτήρα με εν σειρά τοποθέτηση
ενός μη γραμμικού ελατηρίου στο άκρο του διαγώνιου θλιπτήρα μπορεί να περιγράψει με
ικανοποιητική ακρίβεια την απόκριση των δοκιμίων με την παρουσία αρμού απομόνωσης από
κυψελωτά υλικά. Οι ιδιότητες του μη γραμμικού ελατηρίου καθορίζονται από τα μηχανικά
χαρακτηριστικά του κυψελωτού υλικού πλήρωσης, από τη θέση του αρμού στην περίμετρο και από τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τοιχοπλήρωσης.
Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων επιτρέπει την αυξημένη εποπτεία της αναπτυσσόμενης
έντασης τόσο σε καθολικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα
χρήσιμη σε περιπτώσεις που το προσομοίωμα του ισοδύναμου θλιπτήρα δε μπορεί να περιγράψει
τοπικά φαινόμενα στη συμπεριφορά των στοιχείων. Ωστόσο, μειονέκτημα αποτελεί η σημαντική
αύξηση του υπολογιστικού φόρτου και η χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάλυσης
καθιστώντας τη μέθοδο μη προσιτή σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπου υπερτερούν τα προσομοιώματα
μακρο-κλίμακας.
Οι δυναμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας σε πρωτότυπη τριώροφη κατασκευή απέδειξαν ότι η
εφαρμογή της νέας αυτής τεχνικής είναι ικανή να οδηγήσει αφενός στη μείωση της σεισμικής
τρωτότητας του οργανισμού πλήρωσης με παράλληλη συμμετοχή στην ανάληψη των πλευρικών
φορτίσεων και αφετέρου στην προστασία του κύριου φορέα από φαινόμενα δυσμενούς επιρροής των
τοιχοπληρώσεων. Ο κατάλληλος συνδυασμός του πάχους (tαρμού) και της πυκνότητας του κυψελωτού
υλικού οδηγούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού του φορέα.
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