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Εκτενής περίληψη
Ένα σημαντικό ποσοστό των υφιστάμενων κατασκευών της χώρας είναι μελετημένα και
κατασκευασμένα σύμφωνα με τους παλαιότερους κανονισμούς. Μια συνήθης μορφή ενίσχυσης αυτών
των κτιρίων, τα οποία έχουν συνήθως φέροντα οργανισμό πλαισιακής μορφής, είναι η προσθήκη
τοιχωμάτων. Η προσθήκη τοιχωμάτων βελτιώνει την σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής, μειώνει
πιθανά προβλήματα λόγω ακανονικότητας σε κάτοψη ή καθ’ ύψος, αυξάνει σημαντικά την
δυσκαμψία 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 προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα και να
μην είναι εφικτή από αρχιτεκτονικής πλευράς.
Στην βιβλιογραφία έχει προταθεί η λύση της ενίσχυσης μέσω κατακόρυφων μετατεταγμένων δίσκων
κατασκευασμένων από τοιχώματα Ω.Σ. ή μέσω μεταλλικών δικτυωτών συνδέσμων. Οι
Αθανατοπούλου και Παπαδόπουλος (1996), oι Μπάμπουκας και Αβραμίδης (2006), oι Μπάμπουκας
κ.α. (2006, 2009) με μια σειρά τόσο ελαστικών όσο και ανελαστικών αναλύσεων σε επίπεδα πλαίσια,
πρότυπα κτίρια αλλά και σε υφιστάμενο κτίριο, έδειξαν ότι η εν λόγω τεχνική δεν υστερεί έναντι της
συνεχούς διάταξης. Αντίθετα, οι αναλύσεις έδειξαν ότι τόσο η μετακίνηση των ορόφων όσο και τα
εντατικά μεγέθη τέμνουσας και ροπής των τοιχωμάτων παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Από τον
διεθνή χώρο οι Kameshwari et al. (2011), οι Shamsai et al. (2012), οι Madan et al. (2015), οι Gupta &
Madan (2015), οι Kim et al. (2016), διερεύνησαν την επιρροή διαφόρων μετατάξεων τοιχωμάτων σε
ποικίλων ειδών και αριθμού ορόφων κτίρια. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι οι
μετακινήσεις και οι σχετικές μετακινήσεις παρουσιάζουν την μεγαλύτερη μείωση όταν τα τοιχώματα
τοποθετούνται σε διαγώνια διάταξη ή σε μορφή Χ και Ζ.
Σημαντικό στοιχείο στην μελέτη και εφαρμογή μιας εμφάτνωσης είναι η γνώση της συμπεριφοράς
ενός τέτοιου στοιχείου. Ο Στρεπέλιας (2012) και οι Περδικάρης κ.α. (2012) διερεύνησαν την
συμπεριφορά της εμφάτνωσης, εξετάζοντας τρόπους σύνδεσης του τοιχώματος με το περιβάλλον
πλαίσιο, το βαθμό μονολιθικότητας του σύνθετου στοιχείου και την αξιοπιστία των σχέσεων του
ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των εμφατνούμενων τοιχωμάτων.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτική και πειραματική διερεύνηση της δυναμικής
συμπεριφοράς μιας κατασκευής με μετατεταγμένα τοιχώματα. Πραγματοποιήθηκαν ελαστικές
αναλύσεις χρονοϊστορίας με χρήση του λογισμικού ETABS. Για τις δυναμικές αναλύσεις
χρησιμοποιήθηκαν επτά καταγραφές σεισμών τόσο του Ελλαδικού χώρου όσο και διεθνείς.
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Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στον Πίνακα 1. Δυσμενέστερη μορφή μετάταξης είναι η
STAG_WITH2 στην οποία η αύξηση των μετακινήσεων φτάνει έως 103% για τον σεισμό της
Κορίνθου. Αποδοτικότερες μορφές μετάταξης οι STAG_DIAG και STAG_DIAG2 με μείωση των
μετακινήσεων που φτάνει το 81%. Στη βάση του τοιχώματος ισογείου, οι ροπές παρουσιάζουν
σημαντική μείωση ενώ οι τέμνουσες εμφανίζουν αυξομειώσεις ανάλογα της διάταξης και της
σεισμικής διέγερσης. Συμπληρωματικά έγιναν αναλύσεις σε παραλλαγές του πλαισίου με
ακανονικότητες καθ’ ύψος (αύξηση μαζών σε κάποιες στάθμες, εσοχή των ανωτέρων ορόφων), από
τις οποίες φάνηκε ότι η ενίσχυση μέσω μετάταξης τοιχωμάτων παραμένει εξίσου αποδοτική σε ότι
αφορά στην μέγιστη μετακίνηση οροφής.
Πίνακας 1 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).
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Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, μικρής κλίμακας πειράματα σε σεισμική τράπεζα Quanser Shake Table
II. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων στην σεισμική τράπεζα κατασκευάσθηκε 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, τα δε οριζόντια στοιχεία από μοριοσανίδα (MDF) πάχους 8mm. Στο παραπάνω
προσομοίωμα δεν έχουν εφαρμογή οι απαιτήσεις ομοιότητας σύμφωνα με την διαστατική ανάλυση
(Harris and Sabnis 1999; Μπούσιας 2015). Στόχος είναι η σύγκριση των παραμορφώσεων,
μετακινήσεων και επιταχύνσεων 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, τοποθετημένοι στην βάση της κατασκευής, στην οροφή
του κτιρίου και στην οροφή του 2ου ορόφου, κατέγραφαν τις επιταχύνσεις. Η πειραματική διερεύνηση
βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την διερεύνηση των διατάξεων BASE,
STAG_STORY2 και STAG_RAND. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2 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

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
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μετακινήσεων από 22.6% έως 39.8% σε σχέση με την συνεχή καθ’ ύψος ενίσχυση. Αντίθετα, για την
περίπτωση της καταγραφής του Northridge παρουσιάζεται αύξηση των επιταχύνσεων στις
μετατεταγμένες διατάξεις. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων, τα οποία διερευνήθηκαν και αναλυτικά,
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.
Τόσο από τις αναλύσεις, όσο και από τα πειράματα μικρής κλίμακας προκύπτει το συμπέρασμα ότι η
ενίσχυση με την μέθοδο κατακόρυφων μετατεταγμένων δίσκων παρουσιάζει ενδιαφέρον, δείχνει να
έχει πλεονεκτήματα έναντι των κλασσικών μεθόδων ενίσχυσης (όπως η ενίσχυση με μανδύες ή με
συνεχή τοιχώματα καθ’ ύψος) και αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω. Σε εξέλιξη είναι μη γραμμικές
αναλύσεις χρονοϊστορίας για την διερεύνηση της συμπεριφοράς των υποστυλωμάτων που στηρίζουν
μετατεταγμένα τοιχώματα και των δοκών στα επίπεδα μετάταξης.
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