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Περιγραφή του προβλήματος – σκοπιμότητα
Ένα σημαντικό ποσοστό των υφισταμένων κτιρίων στην χώρα μας έχουν μελετηθεί και
κατασκευαστεί πριν από το 1985 σύμφωνα με τους Παλαιούς Κανονισμούς. Τα κτίρια αυτά έχουν
μελετηθεί με επιτρεπόμενες τάσεις, με χαμηλό σεισμικό συντελεστή, με απλοποιημένα
προσομοιώματα για την ανάλυση και χωρίς τις ειδικές πρόσφατες διατάξεις για ικανοτικό σχεδιασμό
και όπλιση κρισίμων περιοχών (κτίρια πριν το 1984), ή με απλοποιημένες διατάξεις για τα κτίρια μετά
το 1984 και πριν απ’ την εφαρμογή των σύγχρονων κανονισμών. Τα αποτελέσματα των σεισμών της
τελευταίας 20ετίας τονίζουν την άμεση ανάγκη αποτελεσματικών μεθόδων ενίσχυσης αυτών ειδικά
των κατασκευών για την αποφυγή βλαβών σε περίπτωση ισχυρού σεισμού που ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες και απώλειες ανθρωπίνων ζωών.
Η μέθοδος ενίσχυσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από το είδος της κατασκευής και τον επιδιωκόμενο
στόχο. Η ενίσχυση μπορεί να στοχεύει στην τοπική ενίσχυση μεμονωμένων μελών της κατασκευής ή
να στοχεύει στην ενίσχυση ολόκληρης της κατασκευής. Η ενίσχυση μπορεί να στοχεύει στην αύξηση
της δυσκαμψίας, της αντοχής, της πλαστιμότητας ή συνδυασμό αυτών. Οι μέθοδοι ενίσχυσης
ποικίλουν, η ενίσχυση της κατασκευής ωπλισμένου σκυροδέματος μπορεί μεταξύ άλλων να γίνει με
μανδύες σκυροδέματος σε κάθε στοιχείο, με τοποθέτηση μεταλλικών ελασμάτων, με χρήση σύνθετων
υλικών, με τοποθέτηση νέων τοιχωμάτων ή μεταλλικών δικτυωτών συνδέσμων.
Μια συνήθης μορφή ενίσχυσης των υφισταμένων κτιρίων, τα οποία έχουν συνήθως φέροντα
οργανισμό πλαισιακής μορφής, είναι η προσθήκη τοιχωμάτων. Η προσθήκη τοιχωμάτων βελτιώνει
συνολικά την σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής, μειώνει πιθανά προβλήματα λόγω
ακανονικότητας σε κάτοψη ή καθ’ ύψος, αυξάνει σημαντικά την δυσκαμψία και την αντοχή της,
μειώνει τις μετακινήσεις και ανακουφίζει τα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής. Τα τοιχώματα αυτά
σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς πρέπει να είναι συνεχή καθ’ ύψος. Ωστόσο, η τοποθέτηση
τοιχωμάτων καθ’ ύψος μπορεί να προκαλεί λειτουργικά προβλήματα και να μην είναι εφικτή τόσο
από αρχιτεκτονικής πλευράς όσο και κατασκευαστικής. Πολλές φορές παρουσιάζονται λειτουργικά
προβλήματα λόγω της χρήσης σε κάθε στάθμη της κατασκευής. Επιπροσθέτως, η θεμελίωση αυτών
των τοιχωμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε υφιστάμενες κατασκευές καθώς πρέπει να είναι ικανή να
παραλάβει πολύ μεγάλες ροπές. Παρόμοια αποτελέσματα με την προσθήκη νέων τοιχωμάτων
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μπορούν να επιτευχθούν με ενίσχυση υφισταμένων τοίχων πλήρωσης ή με προσθήκη ράβδων
δικτύωσης.
Αντίθετα, μέθοδοι ενίσχυσης μεμονωμένων μελών, π.χ. με μανδύες ωπλισμένου σκυροδέματος,
ενισχύουν τοπικά τα επιμέρους στοιχεία, ωστόσο δεν βελτιώνουν σημαντικά την σεισμική
συμπεριφορά ολόκληρης της κατασκευής. Η τοποθέτηση μη συνεχών καθ’ ύψος τοιχωμάτων
(μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων) αποτελεί μία εναλλακτική λύση ενίσχυσης που υπερτερεί
καθώς ξεπερνά τα παραπάνω προβλήματα.
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και η επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης
με την μέθοδο των μετατεταγμένων δίσκων. Γι’ αυτό τον λόγο πραγματοποιήθηκαν ελαστικές
αναλύσεις σε επίπεδα πλαίσια ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με τοιχώματα τυχαίας καθ’
ύψος τοπολογίας και πειράματα μικρής κλίμακας σε επίπεδα πλαίσια από αλουμίνιο, χάλυβα και ξύλο.
Ενίσχυση κτιρίων μέσω μετατεταγμένων κατακορύφων δίσκων
Η ενίσχυση κτιρίων με εμφατνούμενα τοιχώματα έχει διερευνηθεί διεξοδικά και έχει αποδειχθεί
αποτελεσματική μέθοδος ενίσχυσης μιας κατασκευής. Ωστόσο, η τοποθέτηση τοιχωμάτων Ω.Σ.
τυχαίας καθ’ ύψος διάταξης βρίσκεται σε αντίθεση με την ισχύουσα πρακτική και την απαίτηση των
κανονισμών για την αποφυγή δημιουργίας μαλακού ορόφου και την εξομάλυνση εντατικών μεγεθών
και μετακινήσεων καθ’ ύψος.
Στην βιβλιογραφία έχει προταθεί η λύση της ενίσχυσης μέσω κατακόρυφων μετατεταγμένων δίσκων
κατασκευασμένων από τοιχώματα Ω.Σ. ή μέσω μεταλλικών δικτυωτών συνδέσμων. Η μετάταξη των
τοιχωμάτων καθ’ ύψος προσφέρει ευελιξία και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αρθούν λειτουργικοί
και αρχιτεκτονικοί περιορισμοί πετυχαίνοντας ταυτόχρονα βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς της
κατασκευής.
Οι Αθανατοπούλου και Παπαδόπουλος (1996) εξέτασαν την σεισμική συμπεριφορά κτιρίων με
αντισεισμικά τοιχώματα τυχαίας καθ’ ύψος τοπολογίας. Διεξήγαγαν ελαστικές αναλύσεις σε πρότυπο
πενταώροφο κτίριο, καθώς και ανελαστικές αναλύσεις σε επίπεδο πλαίσιο 5 ορόφων και 10 ορόφων.
Σε όλες τις περιπτώσεις η τυχαία καθ’ ύψος διάταξη πλεονεκτεί έναντι της συνεχούς, με μείωση των
ολικών και σχετικών μετακινήσεων και βελτίωση των δεικτών ανελαστικής συμπεριφοράς.
Οι Μπάμπουκας και Αβραμίδης (2006) παρουσίασαν μια σειρά στατικών αναλύσεων σε ένα επίπεδο
τετραώροφο πλαίσιο ωπλισμένου σκυροδέματος τεσσάρων φατνωμάτων, με εφαρμογή οριζόντιας
φόρτισης με τριγωνική καθ ύψος κατανομή. Αρχικά, στο μεσαίο φάτνωμα τοποθετήθηκε τοίχωμα
ωπλισμένου σκυροδέματος σε συνεχή καθ’ ύψος διάταξη και στην συνέχεια το τοίχωμα στην 2η
στάθμη τοποθετήθηκε σε μετάταξη. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι στην
μετατεταγμένη διάταξη παρουσιάζεται μείωση στην μετακίνηση οροφής κατά 25%, μείωση των
εντατικών μεγεθών τέμνουσας κατά 37.6% και ροπής κατά 40.1%, αλλά και αύξηση των αξονικών
δυνάμεων στη στάθμη μετάταξης των στύλων που στηρίζουν τα υπερκείμενα τοιχώματα με
ταυτόχρονη μείωση των καμπτικών ροπών. Στην συνέχεια παρουσίασαν στατικές αναλύσεις σε
δεκαώροφο κτίριο 5x4 ανοιγμάτων. Το κτίριο ήταν ενισχυμένο αρχικά με τοιχώματα συνεχούς
διάταξης και στην συνέχεια με τοιχώματα μετατεταγμένης διάταξης σε τυχαίες θέσεις, με την
προϋπόθεση σε κάθε στάθμη να υπάρχουν δυο τοιχώματα τοποθετημένα σε συμμετρικές θέσεις σε
σχέση με τον κεντρικό άξονα του κτιρίου. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα κτίριο με
τα μετατεταγμένα τοιχώματα παρουσίασαν μείωση των μετακινήσεων από 35% έως 116% και μείωση
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των ροπών βάσης στο τοίχωμα του ισογείου της τάξεως του 400%, σε σχέση με την περίπτωση του
κτιρίου με συνεχή τοιχώματα καθ’ ύψος. Παρουσιάστηκε επίσης ομαλότερη κατανομή των ροπών
καθ’ ύψος στην μετατεταγμένη διάταξη σε αντίθεση με την μεγάλη μείωση των ροπών που
παρουσιάστηκε σε μεσαίους και υψηλούς ορόφους στο κτίριο με την συνεχή διάταξη των
τοιχωμάτων. Οι τέμνουσες των τοιχωμάτων ενίσχυσης δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη διαφοροποίηση
μεταξύ των διατάξεων. Τα υποστυλώματα στις στάθμες κάτω από τις μετατάξεις παρουσίασαν
αυξημένες τιμές αξονικών δυνάμεων, με ταυτόχρονη όμως μείωση των καμπτικών ροπών. Αυτό έχει
ως συνέπεια κατά την διαστασιολόγηση των υποστυλωμάτων κάμψη με ορθή δύναμη να προκύπτει
σημαντική μείωση του απαιτούμενου οπλισμού στην μετατεταγμένη διάταξη έναντι της συνεχούς.
Τέλος, παρουσιάστηκε αύξηση των εφελκυστικών κύριων δυνάμεων των πλακών στην μετατεταγμένη
διάταξη, γεγονός που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των πλακών για την μεταφορά των οριζόντιων
δυνάμεων στην μετατεταγμένη διάταξη.
Οι Μπάμπουκας κ.α. (2008) έκαναν εφαρμογή της μεθόδου των μετατεταγμενων κατακόρυφων
δίσκων και της ενίσχυσης με μανδύες του πλαισιακού σκελετού σε πενταώροφο κτίριο με υπόγειο,
κατασκευής 1978, το οποίο παρουσίαζε δυσμενή αντισεισμική μορφολογία. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι οι μετακινήσεις του ενισχυμένου κτιρίου με μανδύες μειώθηκαν 40% κατά μέσο όρο έναντι του
αρχικού, ενώ η μείωση στην περίπτωση της εφαρμογής των μετατεταγμενων δίσκων ήταν της τάξεως
του 75%-80%. Επιπροσθέτως, στο πλέον καταπονούμενο υποστύλωμα του κτιρίου οι καμπτικές
ροπές, στην περίπτωση της ενίσχυσης με μανδύες παρουσιάζουν αύξηση ενώ στην περίπτωση των
μετατάξεων εμφανίζουν μείωση από 50% έως 80% σε σχέση με το αρχικό κτίριο. Ομοίως, οι
διατμητικές δυνάμεις στην περίπτωση της ενίσχυσης με μανδύες παρουσιάζουν αύξηση, ενώ στην
περίπτωση των μετατάξεων εμφανίζουν μείωση από 40% έως 70% σε σχέση με το αρχικό κτίριο. Στο
ίδιο εξεταζόμενο υποστύλωμα, οι αξονικές δυνάμεις κατά την ενίσχυσης με μανδύες εμφανίζουν
αύξηση κατά 47% στο ισόγειο στην δε περίπτωση των μετατεταγμενων δίσκων η αύξηση φτάνει στο
102%, συγχρόνως όμως οι καμπτικές ροπές παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα κατά το έλεγχο σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη η διατομή του αρχικού κτιρίου να
επαρκεί. Τέλος, υπάρχει αύξηση των εφελκυστικών δυνάμεων στις πλάκες στις περιοχές των
μετατάξεων, οι διατομές όμως με τον υπάρχοντα οπλισμό επαρκούν. Επιπλέον, το κόστος της
μεθόδου των μετατεταγμένων δίσκων είναι σημαντικά μειωμένο έναντι εκείνου της ενίσχυσης με
μανδύες. Σε επόμενη εργασία τους, οι Μπάμπουκας κ.α. (2009) επιβεβαίωσαν την
αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης με την μέθοδο των μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων και με
ανελαστικές στατικές αναλύσεις.
Οι Kameshwari et al. (2011) διερεύνησαν την επιρροή διαφόρων μετατάξεων τοιχωμάτων για την
ενίσχυση ενός κτιρίου 30 ορόφων, 6x4 ανοιγμάτων. Πραγματοποίησαν δυναμικές αναλύσεις
σύμφωνα με τον Ινδικό κανονισμό και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μετακινήσεις και οι σχετικές
μετακινήσεις των ορόφων παρουσιάζουν την μεγαλύτερη μείωση όταν τα τοιχώματα τοποθετούνται
σε μορφή ζιγκ ζαγκ, ενώ και η διαγώνια διάταξη παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά.
Οι Shamsai et al. (2012) διερεύνησαν την επιρροή της διάταξης των τοιχωμάτων στις πλευρικές
μετακινήσεις σε πλαίσια 16 και 32 ορόφων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι
περισσότερα διατμητικά τοιχώματα δεν είναι απαραιτήτως πιο αποτελεσματικά στην μείωση της
μετακίνησης οροφής των κατασκευών. Αντίθετα, η διάταξη των τοιχωμάτων έχει σημαντική επιρροή,
με την μετατεταγμένη διάταξη τοιχωμάτων σε μορφή Χ να παρουσιάζει τις μικρότερες μετακινήσεις.
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Οι Madan et al. (2015) εξέτασαν την αποδοτικότητα της ενίσχυσης πλαισίων ωπλισμένου
σκυροδέματος με διατμητικά τοιχώματα, διαγώνιους μεταλλικούς συνδέσμους ή συνδυασμό αυτών.
Από τις ελαστικές αναλύσεις που διεξήγαγαν σε 10, 20 και 30 ορόφων πλαίσια με διάφορες διατάξεις
τοιχωμάτων έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική μείωση στις μετακινήσεις στην περίπτωση
μετατεταγμένων δίσκων σε μορφή Ζ. Επίσης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιο αποδοτική μορφή
ενίσχυσης περιλαμβάνει συνδυασμό διατμητικών τοιχωμάτων σκυροδέματος και διαγώνιων
μεταλλικών συνδέσμων.
Οι Gupta & Madan (2015) παρουσίασαν τα αποτελέσματα δυναμικών αναλύσεων σύμφωνα με τον
Ινδικό Κανονισμό σε κτίριο 30 ορόφων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, 8x6 ανοιγμάτων με διάταξη
υποστυλωμάτων σε κάνναβο 5m x 4m. Το αρχικό κτίριο ενισχύθηκε με τοιχώματα με διάφορα
σενάρια μετάταξης των τοιχωμάτων. Η βελτίωση των μετακινήσεων οροφής στις μετατεταγμένες
διατάξεις έναντι της συνεχούς καθ’ ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 6.14% έως 44.24%, ενώ το
σενάριο μετάταξης των τοιχωμάτων σε μορφή Χ που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του κτιρίου είναι το
πλέον αποδοτικό.
Οι Kim et al. (2016) παρουσίασαν στατικές και δυναμικές ανελαστικές αναλύσεις αυξανόμενης
έντασης σε κτίρια 5, 9, 15 και 25 ορόφων, ενισχυμένα με μετατεταγμένα τοιχώματα. Από τις
αναλύσεις υπολόγισαν τον δείκτη συμπεριφοράς ως το γινόμενο του συντελεστή υπεραντοχής και
πλαστιμότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο διατιθέμενος συντελεστής συμπεριφοράς στις
περισσότερες περιπτώσεις είχε τιμές μεγαλύτερες από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον
σχεδιασμό και αυτό οφειλόταν κυρίως στις μεγάλες τιμές υπεραντοχής.
Σημαντικό στοιχείο στην μελέτη και εφαρμογή μιας εμφάτνωσης είναι η γνώση της συμπεριφοράς
ενός τέτοιου στοιχείου. Ο Στρεπέλιας (2012) σε πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της ενίσχυσης
υφιστάμενου πλαισίου με εμφάτνωση από ωπλισμένο σκυρόδεμα έκανε δοκιμές σε τετραώροφα
πλαίσια ωπλισμένου σκυροδέματος κλίμακας 3:4. Εξετάστηκαν δυο τρόποι σύνδεσης του τοιχώματος
με το περιβάλλον πλαίσιο. Ο πρώτος τρόπος σύνδεσης κάνει χρήση βλήτρων για την ανάληψη της
διάτμησης και αγκυρίων για την αγκύρωση του οπλισμού των φατνωμάτων. Ο δεύτερος τρόπος κάνει
χρήση βλήτρων με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται και οι δυο απαιτήσεις. Αμφότεροι οι τρόποι
σύνδεσης κρίθηκε ότι οδηγούν σε σχεδόν μονολιθική συμπεριφορά του φατνώματος με το περιβάλλον
πλαίσιο. Ο Στρεπέλιας (2012) έδειξε επίσης ότι η διαστασιολόγηση του φατνώματος ως κορμό
μονολιθικού τοιχώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς οδηγεί σε ικανοποιητική συμπεριφορά. Η
σύγκλιση των αναλυτικών με τα πειραματικά αποτελέσματα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
επιλογή των χαρακτηριστήκαν μεγεθών του τοιχώματος, όπως είναι η ενεργός δυσκαμψία, ροπή
αντοχής, ικανότητα παραμόρφωσης, κλπ.
Οι Περδικάρης κ.α. (2012) διερεύνησαν την συμπεριφορά πλαισίων ωπλισμένου σκυροδέματος
ενισχυμένων με εμφατνούμενα τοιχώματα ωπλισμένου σκυροδέματος. Τα πειράματα έγιναν σε
δοκίμια μονώροφου πλαισίου με λόγο οριζόντιας πλευράς προς ύψος l/h = 1.73 και l/h = 1.20
κλίμακας 1:3. Εξετάστηκαν διάφοροι τρόποι σύνδεσης του εμφατνούμενου τοιχώματος με το
περιβάλλον πλαίσιο χρησιμοποιώντας «μακριά» και «κοντά» βλήτρα. Στόχος τους ήταν η διερεύνηση
της αξιοπιστίας των σχέσεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των
εμφατνούμενων τοιχωμάτων σε οριζόντια φόρτιση και μεταξύ άλλων καταλήγουν ότι το μήκος
έμπηξης των βλήτρων με ρητίνη που θέτει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ ως κάτω όριο σε ορισμένες περιπτώσεις
αποδείχθηκε ανεπαρκές.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Εφαρμογή της μεθόδου σε υφιστάμενη κατασκευή Ω.Σ.
Για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης ενός κτιρίου με την μέθοδο των
μετατεταγμένων δίσκων επιλέχθηκε ένα τυπικό υφιστάμενο κτίριο ωπλισμένου σκυροδέματος της
δεκαετίας του ’60. Το κτίριο αυτό έχει μελετηθεί σύμφωνα με το Β.Δ.26/19-2-1959, είναι
πενταώροφο με ύψος ορόφων 3.0 m και μήκος φατνωμάτων 3.5 m. Τα υποστυλώματά είναι 35x35 cm
στο ισόγειο, 30x30 cm στον 1ο όροφο και 25x25 στις υπόλοιπες στάθμες, ενώ οι δοκοί έχουν
διαστάσεις 20/50 cm. Λόγω συμμετρίας για τις αναλύσεις επιλέχθηκε ένα μεσαίο πλαίσιο του κτιρίου
με τέσσερα φατνώματα. Το κτίριο ενισχύθηκε με εμφατνούμενα τοιχώματα σε ένα φάτνωμα κάθε
ορόφου. Πραγματοποιήθηκαν ελαστικές αναλύσεις χρονοϊστορίας με χρήση του λογισμικού ETABS.
Η προσομοίωση των δοκών και των υποστυλωμάτων έγινε με γραμμικά στοιχεία, ενώ των
τοιχωμάτων με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Τα σενάρια μετάταξης που εξετάστηκαν
φαίνονται στο Σχ. 1 και στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ιδιοπερίοδοι των εξεταζομένων πλαισίων
για τις πέντε ιδιομορφές.

BASE

STAG_STORY2

STAG_STORY3

STAG_STORY4

STAG_STORY5

STAG_WITH1

STAG_WITH2

STAG_DIAG

STAG_DIAG2

STAG_RAND

Σχ. 1 Ενισχυμένο πλαίσιο με συνεχή τοιχώματα και πλαίσια με διαφορετικές μετατάξεις τοιχωμάτων.
Πίνακας 1 Τιμές ιδιοπεριόδου για τα εξεταζόμενα πλαίσια.
Ιδιομορφή
Πλαίσιο

1η
T (s)

2η
T (s)

3η
T (s)

4η
T (s)

5η
T (s)

BASE
STAG_STORY 2

0.250
0.261

0.058
0.083

0.031
0.034

0.027
0.028

0.025
0.025

STAG_STORY 3
STAG_STORY 4
STAG_STORY 5
STAG_WITH 1

0.239
0.227

0.072
0.070

0.047
0.045

0.028
0.032

0.026
0.026

0.230
0.187

0.076
0.057

0.043
0.044

0.028
0.031

0.026
0.025

STAG_WITH 2
STAG_DIAG

0.286
0.155
0.159
0.210

0.086
0.069
0.060
0.071

0.049
0.050
0.048
0.057

0.043
0.037
0.043
0.040

0.030
0.029
0.026
0.027

STAG_DIAG 2
STAG_RAND

Για τις δυναμικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν επτά καταγραφές σεισμών τόσο του Ελλαδικού
χώρου (Θεσσαλονίκη 1978, Κόρινθος 1981, Αίγιο 1985, Λευκάδα 1999) όσο και διεθνείς (Northridge
1994, Kobe 1995, ChiChi 1999). Τα ελαστικά φάσματα αυτών των καταγραφών φαίνονται στο Σχ. 2.
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Σχ. 2 Ελαστικά φάσματα για ζ=5% των σεισμικών διεγέρσεων.
Στο Σχ. 3 και 4 συγκρίνεται η χρονοϊστορία μετακινήσεων οροφής για το ενισχυμένο κτίριο με συνεχή
καθ’ ύψος τοιχώματα (BASE) και δύο κτιρίων με διαφορετικές μετατάξεις τοιχωμάτων
(STAG_WITH2 και STAG_ DIAG) για την σεισμική διέγερση του Kobe (1995). Όπως φαίνεται στο
Σχ. 3, οι μετακινήσεις του κτιρίου με μετάταξη των τοιχωμάτων σε διαγώνια μορφή (STAG_ DIAG)
είναι μικρότερες από τις μετακινήσεις του κτιρίου ενισχυμένο με συνεχή καθ’ ύψος τοιχώματα.
Αντίθετα, οι μετακινήσεις του κτιρίου με μετάταξη των τοιχωμάτων εναλλάξ στις δύο άκρες του
πλαισίου παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το κτίριο με συνεχές τοίχωμα (Σχ. 4).

Σχ. 3 Χρονοϊστορίες μετακινήσεων οροφής ενισχυμένου κτιρίου με συνεχή καθ’ ύψος τοιχώματα
(BASE) και του κτιρίου με την διάταξη μετάταξης τοιχωμάτων STAG_ DIAG για τον σεισμό του
Kobe (1995).

Σχ. 4 Χρονοϊστορίες μετακινήσεων οροφής ενισχυμένου κτιρίου με συνεχή καθ’ ύψος τοιχώματα
(BASE) και του κτιρίου με την διάταξη μετάταξης τοιχωμάτων STAG_WITH2 για τον σεισμό του
Kobe (1995).

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Στον Πίνακα 2 και το Σχ. 5 παρουσιάζεται το ποσοστό μεταβολής της μέγιστης μετακίνησης οροφής
των κτιρίων με διάφορες περιπτώσεις μετάταξης τοιχωμάτων σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή
καθ’ ύψος διάταξη τοιχωμάτων (BASE), για τις 7 σεισμικές διεγέρσεις. Οι θετικές τιμές του ποσοστού
δείχνουν μείωση των μετακινήσεων. Στις περιπτώσεις κτιρίων που έχουν μόνο μια μετάταξη
τοιχώματος παρατηρείται μείωση των μετακινήσεων σε ποσοστό από 2% έως 30% για τις διατάξεις
με την μετάταξη στους 3 ανώτερους ορόφους (STAG_STORY3, STAG_STORY4 και
STAG_STORY5), ενώ αντίθετα παρατηρείται αύξηση έως 22% στην διάταξη με την μετάταξη στην
2η στάθμη (STAG_STORY2). Δυσμενέστερη μορφή μετάταξης είναι το STAG_WITH2 στο οποίο τα
τοιχώματα μετατάσσονται εναλλάξ στις δύο άκρες του πλαισίου. Σ’ αυτή την περίπτωση η αύξηση
των μετακινήσεων φτάνει έως 103% για τον σεισμό της Κορίνθου. Οι αποδοτικότερες μορφές
μετάταξης είναι εκείνες στις οποίες τα τοιχώματα τοποθετούνται σε μορφή διαγωνίου (STAG_DIAG
και STAG_DIAG2) με μείωση των μετακινήσων που φτάνει το 81%. Σημαντική μείωση της
μετακίνησης οροφής που κυμαίνεται από 31% έως 61% παρουσιάζει και η «τυχαία» διάταξη
μετάταξης των τοιχωμάτων STAG_RAND.
Πίνακας 2 Ποσοστό μεταβολής (%) της μέγιστης μετακίνησης οροφής των κτιρίων με διάφορες
περιπτώσεις μετάταξης τοιχωμάτων σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή καθ’ ύψος διάταξη
τοιχωμάτων (BASE). (θετικές τιμές για μείωση).
Σεισμική
διέγερση
ChiChi
Θεσσαλον.
Λευκάδα
Κόρινθος
Αίγιο
Northridge
Kobe

Stag_
Storey2
0.27
-4.69
-13.28
-22.23
-6.82
-16.16
-14.50

Stag_
Storey3
16.11
13.84
1.67
9.77
16.23
21.72
7.59

Stag_
Storey4
16.64
30.20
7.54
13.31
25.02
28.01
12.10

Stag_
Storey5
23.62
29.00
6.91
15.46
25.33
30.27
13.13

Stag_
With1
36.78
53.91
54.20
60.38
56.48
59.74
39.27

Stag_
With2
-14.63
-44.77
-48.71
-102.69
-27.35
11.42
-38.93

Stag_
Diag
64.30
74.61
77.10
66.38
56.03
81.03
48.34

Stag_
Diag2
57.99
69.55
76.48
62.08
60.27
80.83
46.23

Stag_
Rand
30.87
57.04
46.71
47.23
48.26
60.91
39.10

Σχ. 5 Ποσοστό μεταβολής της μέγιστης μετακίνησης οροφής των κτιρίων με διάφορες περιπτώσεις
μετάταξης τοιχωμάτων σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή καθ’ ύψος διάταξη τοιχωμάτων (BASE).
(θετικές τιμές για μείωση).
Για την τυχαία διάταξη μετάταξης τοιχωμάτων STAG_RAND έγιναν πρόσθετες αναλύσεις σε
παραλλαγές του πλαισίου με διπλασιασμό της μάζας (i) στον 1ο και 2ο όροφο (Σχ. 6α), (ii) στον 1ο, 3ο
και 5ο όροφο (Σχ. 6β), (iii) στον 3ο και 5ο όροφο (Σχ. 6γ) ή (iv) στον 4ο και 5ο όροφο (Σχ. 6δ). Γι’
αυτές τις περιπτώσεις, για την τυχαία διάταξη μετάταξης τοιχωμάτων η μέγιστη μετακίνηση οροφής
παρουσιάζει μείωση από 18% εις 67% έναντι της βασικής συνεχούς καθ’ ύψος διάταξης τοιχωμάτων.
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Επίσης, έγινε μία ανάλυση με παραλλαγή της γεωμετρίας του αρχικού κτιρίου με ακανονικότητες
καθ’ ύψος. Το νέο κτίριο έχει ύψος ισογείου 4.0 m, και εσοχή στους ανώτερους ορόφους (Σχ. 6ε).
Ομοίως, η μέγιστη μετακίνηση οροφής για την τυχαία διάταξη μετάταξης τοιχωμάτων παρουσιάζει
μείωση από 31% εις 62% έναντι του ενισχυμένου κτιρίου με συνεχή διάταξη τοιχωμάτων καθ’ ύψος.
Από τις παραπάνω αναλύσεις προκύπτει ότι σε κτίρια με ακανονικότητες καθ’ ύψος λόγω αυξημένης
μάζας, εσοχής στους ανωτέρους ορόφους ή ισογείου μεγαλύτερου ύψους, η ενίσχυση μέσω μετάταξης
τοιχωμάτων παραμένει εξίσου αποδοτική σε ότι αφορά στην μέγιστη μετακίνηση οροφής.

(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
Σχ. 6 Ενισχυμένο πλαίσιο με συνεχή τοιχώματα και πλαίσια με διαφορετικές μετατάξεις τοιχωμάτων
Στο Σχ. 7 παρουσιάζεται το ποσοστό μεταβολής των σχετικών μετακινήσεων των ορόφων του κτιρίου
με διαγώνια μορφή μετάταξης τοιχωμάτων (STAG_DIAG) σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή καθ’
ύψος διάταξη τοιχωμάτων (BASE) ), για τις 7 σεισμικές καταγραφές. Οι θετικές τιμές του ποσοστού
δείχνουν μείωση των σχετικών μετακινήσεων. Η μείωση της σχετικής μετακίνησης φτάνει έως το
64% στον 1ο όροφο για τον σεισμό του Northridge. Από το Σχ. 7 φαίνεται ότι στο ισόγειο
παρατηρούνται οι μικρότερες τιμές μείωσης της σχετικής μετακίνησης με τιμές που κυμαίνονται από
2% έως 64%, με εξαίρεση τον σεισμό του Kobe για τον οποίο στο ισόγειο παρατηρείται οριακή
αύξηση κατά 1% στην σχετική μετακίνηση.

Σχ. 7 Ποσοστό μεταβολής των σχετικών μετακινήσεων των ορόφων του κτιρίου με διαγώνια μορφή
μετάταξης τοιχωμάτων (STAG_DIAG) σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή καθ’ ύψος διάταξη
τοιχωμάτων (BASE). (θετικές τιμές για μείωση).
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Στα Σχ. 8 και 9 παρουσιάζεται το ποσοστό μεταβολής της ροπής και της τέμνουσας στην βάση του
τοιχώματος ισογείου του κτιρίων με μετατεταγμένα τοιχώματα σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή
καθ’ ύψος διάταξη τοιχωμάτων (BASE). Οι ροπές στην βάση του τοιχώματος ισογείου, με δυο
εξαιρέσεις, μειώνονται σε ποσοστό έως 92%. Αποδοτικότερες εμφανίζονται οι διατάξεις με μορφή
διαγωνίου (STAG_DIAG και STAG_DIAG2) όπου η μείωση της ροπής κυμαίνεται από 71% έως
92%. Αντίθετα, περιπτώσεις που περιέχουν μόνο μια μετάταξη τοιχώματος παρουσιάζουν πολύ μικρή
απόδοση, με ακραία περίπτωση την διάταξη STAG_STORY5 όπου εμφανίζεται μέχρι και οριακή
αύξηση στις ροπές της τάξεως του 6% για την περίπτωση της διέγερσης του Kobe.
Οι τέμνουσες στην βάση του τοιχώματος του ισογείου παρουσιάζουν μειώσεις και αυξήσεις, οι οποίες
εξαρτώνται από την διάταξη των τοιχωμάτων αλλά και από την σεισμική διέγερση. Οι διατάξεις με
μορφή διαγωνίου (STAG_DIAG και STAG_DIAG2) παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις (43%),
ωστόσο για κάποιες σεισμικές διεγέρσεις παρουσιάζεται αύξηση της τιμής έως 56% (Kobe 1995).

Σχ. 8 Ποσοστό μεταβολής της ροπής στην βάση του τοιχώματος ισογείου του κτιρίου με τυχαία
μορφή μετάταξης τοιχωμάτων (STAG_RAND) σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή καθ’ ύψος
διάταξη τοιχωμάτων (BASE). (θετικές τιμές για μείωση).

Σχ. 9 Ποσοστό μεταβολής της τέμνουσας στην βάση του τοιχώματος ισογείου του κτιρίου με τυχαία
μορφή μετάταξης τοιχωμάτων (STAG_RAND) σε σχέση με το κτίριο με την συνεχή καθ’ ύψος
διάταξη τοιχωμάτων (BASE). (θετικές τιμές για μείωση).
Στο Σχ. 10 παρουσιάζονται οι μέγιστες τιμές των ροπών και των τεμνουσών στα τοιχώματα του
ενισχυμένου πλαισίου με συνεχή τοιχώματα (BASE) και στα ενισχυμένα πλαίσια με δύο διαφορετικές
μετατάξεις τοιχωμάτων (STAG_DIAG και STAG_RAND), από τις δυναμικές αναλύσεις με την
καταγραφή του Kobe (1995). Όπως φαίνεται στο σχήμα, η ροπή στην βάση του τοιχώματος του

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Μέγιστες τιμές τεμνουσών
(kN) στα τοιχώματα

Μέγιστες τιμές ροπών (kNm)
στα τοιχώματα

ισογείου είναι σημαντικά μεγαλύτερη στην περίπτωση του συνεχούς καθ’ ύψος τοιχώματος σε σχέση
με τα κτίρια με τα μετατεταγμένα τοιχώματα. Αντίθετα, οι τέμνουσες δυνάμεις αυξάνονται στην
περίπτωση της σεισμικής διέγερσης του Kobe (1995).

(α) BASE

(β) STAG_DIAG

(γ) STAG_RAND

Σχ. 10 Μέγιστες τιμές ροπών και τεμνουσών στα τοιχώματα του ενισχυμένου πλαισίου με συνεχή
τοιχώματα (BASE) και στα ενισχυμένα πλαίσια με δύο διαφορετικές μετατάξεις τοιχωμάτων
(STAG_DIAG και STAG_RAND) από τις δυναμικές αναλύσεις με την καταγραφή του Kobe (1995).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα υποστυλώματα που στηρίζουν μετατεταγμένα τοιχώματα στα
οποία είναι προφανής η αύξηση του αξονικού τους φορτίου, καθώς και στις δοκούς στα επίπεδα
μετάταξης οι οποίες συμμετέχουν στη μεταβίβαση των οριζόντιων δυνάμεων. Η διερεύνηση των
παραπάνω είναι σκόπιμο να γίνει λαμβάνοντας υπ’ όψη την μετελαστική συμπεριφορά των πλαισίων
και για τον σκοπό αυτό είναι σε εξέλιξη μη γραμμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας.
Πειραματική διερεύνηση μικρής κλίμακας
Για την επιβεβαίωση των αναλύσεων πραγματοποιήθηκαν πειράματα μικρής κλίμακας στην σεισμική
τράπεζα Shake Table II της εταιρείας Quanser. Το σύστημα της σεισμικής τράπεζας Quanser Shake
Table II αποτελείται από την σεισμική τράπεζα, την μονάδα ισχύος (UPM), την κάρτα αποστολής και
λήψης δεδομένων (DAS_Q4), ηλεκτρονικό υπολογιστή και το λογισμικό έλεγχου (WinCon). Η
σεισμική τράπεζα είναι μιας διεύθυνσης με μέγιστη επιτάχυνση 2.5g, μέγιστο φορτίο 15 kg,
συχνότητες 0-20Hz, μέγιστη ταχύτητα 83.8 cm/s και μέγιστη μετακίνηση βάσης +/- 7.5 cm. Η
σεισμική τράπεζα διαθέτει σερβοκινητήρα 1Hp ο οποίος κινεί την τελική επιφάνεια της τράπεζας με
κοχλία και κατάλληλη διάταξη ρουλεμάν χαμηλής τριβής. Οι ωφέλιμες διαστάσεις της είναι
45.7x45.7cm. Οι επιταχύνσεις μετρώνται με επιταχυνσιόμετρα τόσο στην βάση της σεισμικής
τράπεζας όσο και σε επιλεγμένες θέσεις της κατασκευής. Οι καταγραφές εμφανίζονται σε πραγματικό
χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή άλλα και αποθηκεύονται για περαιτέρω επεξεργασία.
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Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων στην σεισμική τράπεζα κατασκευάστηκε μικρής κλίμακας
προσομοίωμα επιπέδου πλαισίου 5 ορόφων και 4 φατνωμάτων. Το προσομοίωμα έχει μήκος 100 cm
και ύψος 129 cm. Τα κατακόρυφα στοιχεία είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο διατομής 100mm x
1mm και ύψους 250mm, αλλά και από χάλυβα διατομής 100mm x 2mm και ύψους 250mm, τα δε
οριζόντια στοιχεία από μοριοσανίδα (MDF) πάχους 8mm. Η σύνδεση των επί μέρους στοιχείων έγινε
με κοχλίες και περικόχλια Μ5. Υπάρχει πρόβλεψη για τοποθέτηση πρόσθετων κατακόρυφων
στοιχείων, χιαστί συνδέσμων σε όλα τα φατνώματα και πρόσθετης μάζας στους ορόφους. Το
προσομοίωμα στην σεισμική τράπεζα φαίνεται στο Σχ. 11. Προκειμένου να επιλεχθεί ο τρόπος
προσομοίωσης της εμφάτνωσης τοιχώματος στο προσομοίωμα, πραγματοποιήθηκαν διάφορες
δοκιμές. Αρχικά τοποθετήθηκαν πρόσθετα κατακόρυφα στοιχεία από αλουμίνιο, ενώ στην συνέχεια
τοποθετήθηκαν χιαστί σύνδεσμοι με χρήση πετονιάς και στην συνέχεια με χρήση συρματόσχοινου το
οποίο εντάθηκε με εντατήρες. Οι παραπάνω υλοποιήσεις παρουσιάζουν σχετικά ασταθή
συμπεριφορά. Τελικά επελέγη η πρακτική της αντικατάστασης των κατακόρυφων στοιχείων
αλουμινίου που ορίζουν το φάτνωμα με το νέο τοίχωμα, με χαλύβδινα στοιχεία. Σε αυτήν την μορφή η
μάζα κάθε ορόφου είναι 1867 gr και η συνολική μάζα του προσομοιώματος, συμπεριλαμβανόμενων
των επιταχυνσιογράφων, είναι 9549 gr.

(α)
(β)
Σχ. 11 (α) Προσομοίωμα κατασκευής στην σεισμική τράπεζα μικρής κλίμακας και (β) Λεπτομέρεια
συνδέσεων, επιταχυνσιογράφου και πρόσθετων μαζών.
Στο παραπάνω προσομοίωμα δεν έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις ομοιότητας σύμφωνα με την
διαστατική ανάλυση (Harris and Sabnis 1999; Μπούσιας 2015) ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ακριβές ομοίωμα, ή έστω σαν ομοίωμα με προσομοίωση πρόσθετης μάζας, ενός πενταωρόφου
πλαισίου τεσσάρων φατνωμάτων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Στόχος των πειραματικών μετρήσεων
στο προσομοίωμα δεν είναι ο προσδιορισμός των παραμορφώσεων, μετακινήσεων και επιταχύνσεων
στην πρωτότυπη κατασκευή. Στόχος είναι η σύγκριση των μεγεθών αυτών μεταξύ των διαφόρων
περιπτώσεων μετάταξης, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της μετάταξης και ο εντοπισμός των
παραγόντων που την επηρεάζουν.
Το προσομοίωμα υποβλήθηκε σε διέγερση βάσης με σάρωση ημιτόνου καθώς και προσομοίωση των
σεισμικών διεγέρσεων του El Centro (1940), Kobe (1995) και Northridge (1994). Κατά την διάρκεια
των πειραμάτων, τρεις επιταχυνσιογράφοι κατέγραφαν τις επιταχύνσεις. Οι επιταχυνσιογράφοι ήταν
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τοποθετημένοι στην βάση της κατασκευής, στην οροφή του κτιρίου και στην οροφή του 2 ου ορόφου.
Η επεξεργασία των καταγράφων έγινε με τη χρήση του λογισμικού SeismoSignal 2016. Το
Seismosignal είναι λογισμικό για την επεξεργασία επιταχυνσιογραφημάτων.
Η πειραματική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση που παρουσιάζεται σ’ αυτή την
εργασία περιλαμβάνει την διερεύνηση των διατάξεων BASE, STAG_STORY2 και STAG_RAND.
Από την επεξεργασία των καταγραφών της επιτάχυνσης στην οροφή του πλαισίου, κατά την διέγερση
με σάρωση ημιτόνου, με ανάλυση Fourier (Σχ. 12), υπολογίστηκε η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του
προσομοιώματος για τα εξεταζόμενα σενάρια μετάταξης (Πίνακας 3).

(α) Base
(β) Stag_Story 2
(γ) Stag_Rand
Σχ. 12 Ανάλυση Fourier των καταγραφών της επιτάχυνσης στην οροφή των πλαισίων.
Πίνακας 3 Τιμές ιδιοπεριόδου για τα εξεταζόμενα πλαίσια.
Τύπος πλαισίου
Ιδιοπερίοδος (s)

BASE
0.29257

STAG_STORY2
0.28744

STAG_RAND
0.28744

Οι καταγραφές των επιταχύνσεων οροφής από τις σεισμικές διεγέρσεις διορθώθηκαν με υπολογισμό
της γραμμής βάσης χρησιμοποιώντας πολυώνυμα τρίτου βαθμού και αφαίρεσή της από την αρχική
καταγραφή. Η χρονική ολοκλήρωση για τον υπολογισμό της μετακίνησης έγινε με την μέθοδο
Newmark με συντελεστές γ=0.5 και β=0.25 . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Στις
καταγραφές του El Centro και Kobe, στις μετατεταγμένες διατάξεις παρουσιάζεται μείωση των
καταγεγραμμένων επιταχύνσεων από 4.9% έως 18.4% και των αντίστοιχων υπολογιζόμενων
μετακινήσεων από 22.6% έως 39.8% σε σχέση με την περίπτωση Base στην οποία η ενίσχυση είναι
συνεχής καθ’ ύψος. Στο Σχ. 13 παρουσιάζεται η χρονοϊστορία επιταχύνσεων οροφής στα
προσομοιώματα BASE και STAG_RAND, για την καταγραφή του Kobe (1995). Αντίθετα για την
περίπτωση της καταγραφής του Northridge παρουσιάζεται αύξηση των επιταχύνσεων στις
μετατεταγμένες διατάξεις. Η πειραματική διάταξη προσομοιώθηκε αναλυτικά με το Etabs και
επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιβεβαιώνουν την βελτιωμένη
συμπεριφορά που παρουσιάζουν στις αναλύσεις τα ενισχυμένα κτίρια με τοιχώματα τυχαίας καθ’
ύψος τοπολογίας σε σχέση με εκείνα που έχουν συνεχή καθ’ ύψος τοιχώματα.
Πίνακας 4 Καταγεγραμμένες μέγιστες επιταχύνσεις οροφής και υπολογιζόμενη μετακίνηση οροφής.
BASE
Σεισμική
διέγερση
El Centro
Kobe
Northridge

STAG_STORY2

STAG_RAND

Μέγιστη
επιτάχυνση
οροφής
(m/s2)

Μέγιστη
μετακίνηση
οροφής
(cm)

Μέγιστη
επιτάχυνση
οροφής
(m/s2)

Μέγιστη
μετακίνηση
οροφής
(cm)

Μέγιστη
επιτάχυνση
οροφής
(m/s2)

Μέγιστη
μετακίνηση
οροφής
(cm)

21.40
39.94
19.87

9.05
18.24
9.31

17.60
32.60
23.51

5.91
14.12
10.43

20.35
34.41
21.60

5.45
13.51
6.78
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Σχ. 13. Καταγεγραμμένες επιταχύνσεις οροφής στα προσομοιώματα BASE και STAG_RAND για την
καταγραφή του Kobe.
Συμπεράσματα
Μια συνήθης μορφή ενίσχυσης των υφισταμένων κτιρίων, τα οποία συνήθως έχουν φέροντα
οργανισμό πλαισιακής μορφής, είναι η προσθήκη τοιχωμάτων. Η εμφάτνωση πλαισίων με προσθήκη
νέων τοιχωμάτων είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιάζει
προβλήματα στην πράξη καθώς η τοποθέτηση συνεχών τοιχωμάτων καθ’ ύψος δεν είναι πάντα
εφικτή, τόσο από αρχιτεκτονικής πλευράς όσο και κατασκευαστικής. Η τοποθέτηση μη συνεχών καθ’
ύψος τοιχωμάτων (μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων) αποτελεί μία εναλλακτική λύση ενίσχυσης
που υπερτερεί καθώς ξεπερνά τα παραπάνω προβλήματα. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η
αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης ενός πλαισίου με τοιχώματα τυχαίας καθ’ ύψος τοπολογίας σε
σχέση με την τοποθέτηση συνεχών καθ’ ύψος τοιχωμάτων.
Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ενισχυμένων πλαισίων με εμφατνούμενα τοιχώματα,
με συνεχή καθ’ ύψος διάταξη τοιχωμάτων και με μετατεταγμένη διάταξη προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα:








Στις μετατεταγμένες διατάξεις οι μετακινήσεις των ορόφων είναι μικρότερες από τις
αντίστοιχες μετακινήσεις της συνεχούς διάταξης στις περισσότερες περιπτώσεις. Η μείωση
εξαρτάται εκτός από την διάταξη των δίσκων και από την σεισμική διέγερση.
Στα ενισχυμένα πλαίσια με τοιχώματα σε μετατεταγμένες διατάξεις προκύπτει μείωση στις
ροπές των τοιχωμάτων στην βάση σε σχέση με το ενισχυμένο πλαίσιο με συνεχές καθ’ ύψος
τοίχωμα. Επίσης οι ροπές κατανέμονται ομοιόμορφα καθ’ ύψος, σε αντίθεση με το συνεχές
καθ’ ύψος τοίχωμα στο οποίο οι ροπές είναι μεγάλες στην βάση και μειώνονται σημαντικά
στους ανωτέρους ορόφους.
Η μετάταξη των δίσκων προκαλεί αύξηση στις αξονικές δυνάμεις των υποστυλωμάτων που
στηρίζουν μετατεταγμένους δίσκους.
Η μετάταξη των τοιχωμάτων σε διαγώνια μορφή παρουσιάζει την μεγαλύτερη βελτίωση στην
συμπεριφορά των ενισχυμένων πλαισίων.
Η μετάταξη των τοιχωμάτων στα δύο άκρα του πλαισίου, εναλλάξ ανά στάθμη, οδηγεί στην
δυσμενέστερη συμπεριφορά σε σχέση με την αρχική κατάσταση και τις υπόλοιπες
περιπτώσεις μετάταξης των δίσκων.
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Σε κτίρια με ακανονικότητες καθ’ ύψος λόγω αυξημένης μάζας, εσοχής στους ανωτέρους
ορόφους ή ισογείου μεγαλύτερου ύψους, η ενίσχυση μέσω μετάταξης τοιχωμάτων παραμένει
εξίσου αποδοτική σε ότι αφορά στην μέγιστη μετακίνηση οροφής.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μικρής κλίμακας στην σεισμική τράπεζα επιβεβαιώνουν
την βελτίωση της συμπεριφοράς στην περίπτωση ενίσχυσης ενός πλαισίου με την μέθοδο των
μετατεταγμένων δίσκων σε σχέση με την ενίσχυση με συνεχή καθ’ ύψος διάταξη τοιχωμάτων.
Ωστόσο απαιτούνται περισσότερα πειράματα για να εξεταστούν περισσότερες περιπτώσεις
μετατάξεων και τα πλαίσια να υποβληθούν σε περισσότερες σεισμικές διεγέρσεις.
Κρίνεται αναγκαίο να γίνουν ανελαστικές αναλύσεις χρονοϊστορίας για να επιβεβαιωθούν τα
παραπάνω συμπεράσματα. Οι αναλύσεις αυτές είναι σε εξέλιξη και θα παρουσιασθούν σε
επόμενη εργασία.
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