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ΠΕΡΘΛΗΦΗ: Η εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζηελ πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε ηεο
επηξξνήο ζηνηρείσλ πιήξσζεο ζηε ζπκπεξηθνξά δίζηπισλ κνλώξνθσλ πιαηζίσλ
από Οπιηζκέλν Σθπξόδεκα (Ο/Σ) όηαλ ππνβάιινληαη ζε πιεπξηθέο θνξηίζεηο.
Δμεηάδνληαη ζπλνιηθά πέληε πιαίζηα. Τν πξώην πιαίζην δελ θέξεη νπνηαδήπνηε
ζηνηρεία πιήξσζεο (πιαίζην αλαθνξάο). Γύν από απηά θέξνπλ ζπζηήκαηα
ηνηρνπιήξσζεο, όπνπ ζην έλα από απηά γίλεηαη ζύλδεζε ηεο ηνηρνπιήξσζεο κε
ην πεξηβάιινλ πιαίζην κέζσ εηδηθώλ κεηαιιηθώλ ζπλδέζκσλ. Έλα πιαίζην θέξεη
πιήξεο ζύζηεκα γπςνζαλίδαο θαη έλα πιαίζην θέξεη κόλν ην κεηαιιηθό ζθειεηό
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηέηνην ζπζηήκαηα. Η πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε εζηηάδεη
ζηελ αμηνιόγεζε ηεο επηξξνήο απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ πιήξσζεο ζηελ αληνρή,
ηελ δπζθακςία θαη ηελ εηθόλα ησλ βιαβώλ ησλ πιαηζίσλ.
ABSTRACT: This paper deals with the experimental investigation of the
influence of infill panels to the Reinforcement Concrete (R/C) frames when they
are subjected to lateral loadings. This study includes five R/C frames with two
columns. The first one is without infill panels (reference frame). Two of them are
with masonry infill, one of them having special metallic joints between the R/C
frame and the masonry infill. One R/C frame has a full system of gypsum panels
and the last one has only the metallic frame of this system. The experimental
investigation focused on the evaluation of the influence of these infill systems to
the strength, the stiffness and the damages occurred in the R/C frames
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ΕΘΑΓΧΓΗ
Ωο γλσζηό, ηα ζηνηρεία πιήξσζεο ζε αλνίγκαηα πιαηζίσλ θηηξηαθώλ θαηαζθεπώλ
από Ο/Σ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά απηώλ ησλ θαηαζθεπώλ ζε πεξίπησζε
ζεηζκνύ. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πεηξακαηηθώλ εξεπλώλ πνπ έρνπλ γίλεη
ζην παξειζόλ ζε πιαίζηα Ο/Σ, ππό ηε δξάζε νξηδόληηνπ θνξηίνπ, πξνθύπηεη όηη ε
ζπκπεξηθνξά απηή δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ζηνηρείνπ πιήξσζεο
(Sugano S., 1981) (Moretti M.L., 2015)
Σε λέεο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, ηα ζηνηρεία πιήξσζεο απνηεινύληαη θπξίσο από
ηνηρνπιεξώζεηο (masonry infills). Γηα ην ιόγν απηό ε επηξξνή ησλ
ηνηρνπιεξώζεσλ ζηε ζπκπεξηθνξά απηώλ ησλ θαηαζθεπώλ έρεη δηεξεπλεζεί θαη
ζπλερίδεη λα δηεξεπλάηαη ηόζν κε πεηξακαηηθέο όζν θαη ππνινγηζηηθέο κειέηεο. Οη
πεηξακαηηθέο έξεπλεο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ εμέηαζε δίζηπισλ
ηνηρνπιεξσκέλσλ πιαηζίσλ Ο/Σ ππό αλαθπθιηδόκελεο ζηαηηθέο θνξηίζεηο
(Σηπιηαλίδεο Κ.,1985, Βαιηάζεο Θ. 1989, Μάλνο θαη ζπλ. 2009) θαζώο θαη ζε
νκνηώκαηα θαηαζθεπώλ ππό δπλακηθέο θαη ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο ηεο βάζεο ηνπο
κε ηε βνήζεηα ηεο ζεηζκηθήο ηξάπεδαο (Manos et al. 1995). Δπίζεο, ζρεηηθή
πνιπεηήο επηηόπνπ (in situ) έξεπλα έρεη δηελεξγεζεί ζε πνιπώξνθν θηίξην ζην
Δπξσπατθό Πεδίν Γνθηκώλ ζηε Βόιβε Θεζζαινλίθεο ππό δηάθνξα ζρήκαηα
ζπζηεκάησλ πιήξσζεο (ηνηρνπιεξώζεηο θαη δηαγώληνη ειθπζηήξεο) (Manos et al
1996). Βαζηδόκελνη ζηα απνηειέζκαηα πνιπεηώλ εξεπλώλ, νη ζύγρξνλνη
θαλνληζκνί γηα λέα θηίξηα θαη γηα επεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα (EC8.1, EC8.3 θαη
ΚΑΝΔΠΔ) θάλνπλ εηδηθέο αλαθνξέο γηα ην πώο ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη ε
παξνπζία ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ ζε θηηξηαθέο θαηαζθεπέο.
Δθηόο από ηηο ηνηρνπιεξώζεηο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη
ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ γπςνζαλίδσλ, σο ζηνηρείσλ πιήξσζεο πιαηζηαθώλ
θαηαζθεπώλ δνκεκέλσλ είηε από Ο/Σ είηε από ράιπβα. Παξά ηελ επξεία ρξήζε
ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ, δελ έρνπλ επηζεκαλζεί δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο νη νπνίεο
λα εμεηάδνπλ ηελ επηξξνή ησλ γπςνζαλίδσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπώλ
ιόγσ ζεηζκνύ, πιελ κόλν κηαο πεξίπησζεο ππνινγηζηηθνύ ραξαθηήξα (Φξύζεο
θαη ζπλ. 2016) ελώ επίζεο θακία ζαθήο αλαθνξά δελ έρεη επηζεκαλζεί ζε
θαλνληζηηθά θείκελα ζε ζρέζε κε ην ζύζηεκα ησλ γπςνζαλίδσλ.
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο
ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ θαη ησλ γπςνζαλίδσλ, σο ζπζηεκάησλ πιήξσζεο, ζηε
ζπκπεξηθνξά δίζηπισλ πιαηζίσλ από Ο/Σ ππό ηελ επηβνιή πξνο κηα δηεύζπλζε
αλαθπθινύκελεο νξηδόληηαο θόξηηζεο κέρξη αζηνρίαο. Βαζηθνί ζηόρνη απηήο ηεο
πξνζπάζεηαο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ επηξξνήο ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ
πιήξσζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιαηζηαθνύ ζπζηήκαηνο από Ο/Σ, ε θαηαλόεζε
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ησλ δηαθόξσλ κεραληζκώλ αζηνρίαο πνπ αλαπηύζζνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, ε
ζπγθξηηηθή αληηπαξαβνιή ησλ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ηα δηάθνξα
ζπζηήκαηα πιήξσζεο πνπ εμεηάδνληαη θαζώο θαη ε παξαγσγή πξσηνγελνύο
πεηξακαηηθνύ πιηθνύ γηα ηε βαζκνλόκεζε ππνινγηζηηθώλ πξνζνκνησκάησλ.

ΥΕΔΘΑΜΟ ΚΑΘ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΔΟΚΘΜΘΧΝ
Πλαίζια Ο/
Σρεδηάζηεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ πέληε (5) ίδηα κνλώξνθα δίζηπια πιαίζηα
Ο/Σ ηα νπνία ζε θιίκαθα 1:5 πξνζνκνηώλνπλ αληίζηνηρα πιαίζηα πξσηόηππεο
θαηαζθεπήο. Τα ππνζηπιώκαηα έρνπλ δηαηνκή 8.5cmX8.5cm θαη ζπλνιηθό ύςνο
58cm. Φέξνπλ ηέζζεξηο δηακήθεηο νπιηζκνύο δηακέηξνπ 8mm θαη ζπλδεηήξεο
δηακέηξνπ 3mm δηαηεηαγκέλνπο αλά 35mm ζε όιν ην ύςνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο.
Οη ζπλδεηήξεο απηνί επεθηείλνληαη κε ηελ ίδηα πύθλσζε εληόο ησλ θόκβσλ ηεο
δνθνύ κε ηα ππνζηπιώκαηα. Η δνθόο έρεη ύςνο 8.5cm, πιάηνο 6.5cm θαη θαζαξό
άλνηγκα 55cm. Φέξεη δύν δηακήθεηο νπιηζκνύο δηακέηξνπ 8mm ζηελ άλσ παξεηά
θαη δύν ζηελ θάησ θαη ζπλδεηήξεο δηακέηξνπ 3mm δηαηεηαγκέλνπο επίζεο αλά
35mm ζε όιν ην κήθνο ηεο δνθνύ. Η ηζρπξή δνθόο ζεκειίσζεο ησλ
ππνζηπισκάησλ θέξεη ηόζν ζηελ άλσ όζν θαη ζηελ θάησ παξεηά ηξεηο δηακήθεηο
νπιηζκνύο δηακέηξνπ 12mm θαη ζπλδεηήξεο δηακέηξνπ 8mm αλά 50mm (Δηθ. 1).
ηοισεία πλήπυζηρ
Έλα πιαίζην παξέκεηλε ρσξίο ζηνηρεία πιήξσζεο (γπκλό) ώζηε λα απνηειέζεη ην
πιαίζην αλαθνξάο (FR1-NI) (Δηθ. 2). Σε έλα πιαίζην έγηλε θαηαζθεπή
ηνηρνπιήξσζεο κε ζπκπαγή ηνύβια δηαζηάζεσλ 45mmΦ45mmΦ100mm
ζπλδεδεκέλα κε αζβεζην-ηζηκεληνθνλίακα (FR1-IW) (Δηθ. 3). Σε έλα δεύηεξν
πιαίζην έγηλε επίζεο θαηαζθεπή ηνηρνπιήξσζεο, όκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεηαιιηθέο ιάκεο γηα ζύλδεζε ηεο ηνηρνπιήξσζεο κε ηνπο
ζηύινπο ηνπ πιαηζίνπ, αλαπαξάγνληαο κηα θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή επξέσο
δηαδεδνκέλε ζηνλ θππξηαθό ρώξν (FR1-IWJ) (Δηθ. 4). Σε έλα πιαίζην έγηλε
πιήξεο αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο από γπςνζαλίδα. Αξρηθά πξνζαξκόζηεθαλ
κεηαιιηθέο ξάβδνη δηαηνκήο Π εζσηεξηθά ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πιαηζίνπ.
Σηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ θαηαθόξπθεο ξάβδνη ίδηαο δηαηνκήο αλά απνζηάζεηο
L/3, όπνπ L ην εζσηεξηθό άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ. Αθνινύζσο έγηλε θαηάιιειε
πξνζαξκνγή ηεο γπςνζαλίδαο ζην κεηαιιηθό ζθειεηό (FR1-IG) (Δηθ. 5). Τέινο,
ζε έλα πιαίζην θαηαζθεπάζηεθε κόλν ν κεηαιιηθόο ζθειεηόο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
γπςνζαλίδαο (FR1-IMN) (Δηθ. 6).
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Δηθ.1. Γηάηαμε νπιηζκώλ πιαηζίσλ Ο/Σ

Δηθ. 2. Πιαίζην αλαθνξάο (FR1-NI)

Δηθ. 3. Πιαίζην κε ηνηρνπιεξώζεηο
(FR1-IW)

Δηθ. 4. Πιαίζην κε ηνηρνπιεξώζεηο θαη
ζπλδέζκνπο (FR1-IWJ)

Δηθ. 5. Πιαίζν κε γπςνζαλίδα (FR1-IG)

Δηθ. 6. Πιαίζην κόλν κε ην κεηαιιηθό
ζθειεηό ηεο γπςνζαλίδαο (FR1-IMN)
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ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΜΗΥΑΝΘΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΤΛΘΚΧΝ
Γηα ηε ζθπξνδέηεζε ησλ δνθηκίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αδξαλή κέγηζηεο δηακέηξνπ
10mm. Η ζιηπηηθή αληνρή ησλ 28 εκεξώλ απηνύ ηνπ ζθπξνδέκαηνο βξέζεθε
fc=46.42MPa. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζπκπαγή ηνύβια δηαζηάζεσλ 45mmX45mmX100mm. Η κέζε ζιηπηηθή αληνρή
ησλ ηνύβισλ βξέζεθε fbc=16.88MPa. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε έηνηκν
βηνκεραληθό αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ,
ην νπνίν ειέγρζεθε ζε θάκςε θαη ζε ζιίςε. Η κέζε ζιηπηηθή αληνρή ησλ 28
εκεξώλ βξέζεθε fmc=5.52MPa. Αλαθνξηθά κε ηηο αληνρέο ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ,
θαηαζθεπάζηεθαλ ηέζζεξηο ηξηπιέηεο γηα έιεγρν ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο θαη
ηέζζεξηο ηξηπιέηεο γηα έιεγρν ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο. Τν πάρνο ηνπ αξκνύ
θνληάκαηνο ήηαλ ίδην κε απηό ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ ησλ δίζηπισλ πιαηζίσλ, ίζν
κε 10mm. Από ηνλ έιεγρν ζε ζιίςε βξέζεθε κέζε ζιηπηηθή αληνρή ηεο
ηνηρνπνηίαο fwc=9.58MPa θαη δηαηκεηηθή αληνρή ζε αλεκπόδηζηε ζιίςε
fwso=0.16MPa, ε νπνία θξίλεηαη πνιύ θαηώηεξε από ηελ αλακελόκελε. Ο
ράιπβαο, ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα ηνπ ζθειεηνύ ησλ γπςνζαλίδσλ θαη νη
γπςνζαλίδεο δελ έρνπλ ειεγρζεί επί ηνπ παξόληνο.

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΗ ΑΚΟΛΟΤΘΘΑ
Πειπαμαηική διάηαξη, ενοπγάνυζη και θόπηιζη πειπαμαηικών δοκιμίυν
Όια ηα πεηξακαηηθά δνθίκηα πξνζαξκόζηεθαλ θαηάιιεια ζην πιαίζην
αληίδξαζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μεραληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Frederick, θαη
ελνξγαλώζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν (Δηθ. 7).

Δηθ. 7. Πεηξακαηηθή δηάηαμε
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Σηελ θνξπθή θαη ην κέζν ηνπ αξηζηεξνύ ζηύινπ πξνζαξκόζηεθαλ δύν
κεθπλζηόκεηξα (LVDTs) γηα ηε κέηξεζε ησλ νξηδόληησλ κεηαθηλήζεσλ ελώ έλα
ηξίην κεθπλζηόκεηξν πξνζαξκόζηεθε ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ δεμηνύ
ππνζηπιώκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηεο θαηαθόξπθεο επηκήθπλζήο ηνπ. Με ηε ρξήζε
ελόο πδξαπιηθνύ εκβόινπ επηβαιιόηαλ ην εμσηεξηθό νξηδόληην θνξηίν ζην δεμηό
θόκβν ηνπ πεηξακαηηθνύ δνθηκίνπ. Μεηαμύ ηνπ εκβόινπ θαη ηνπ θόκβνπ ηνπ
πεηξακαηηθνύ δνθηκίνπ παξεκβιήζεθε εηδηθή αξζξσηή θαηαζθεπή γηα ηελ νκαιή
επηβνιή ηνπ θνξηίνπ. Κάζε πιαίζην ππνβιήζεθε ζε ηέζζεξηο θύθινπο νξηδόληηαο
πιεπξηθήο θόξηηζεο πξνο κηα θαηεύζπλζε – απνθόξηηζεο – επαλαθόξηηζεο. Σε
θάζε θύθιν θόξηηζεο απμαλόηαλ ην επίπεδν ηεο νξηδόληηαο κεηαθίλεζεο ελώ ν
ηειεπηαίνο θύθινο θόξηηζεο ζηακαηνύζε όηαλ ην πιαηζηαθό ζύζηεκα από Ο/Σ ή
ην ζύζηεκα πιήξσζεο έθηαλε ζε νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο. Οη κεηξήζεηο ηεο
επηβαιιόκελεο θόξηηζεο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ θάζε πεηξακαηηθνύ δνθηκίνπ
θαηαγξάθνληαλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζε εηδηθή θαηαγξαθηθή κνλάδα ελώ
παξάιιεια ζε θάζε θύθιν θόξηηζεο ζεκεηώλνληαλ επί ηνπ θάζε πεηξακαηηθνύ
δνθηκίνπ νη βιάβεο πνπ αλαπηύζζνληαλ.
Πειπαμαηικέρ μεηπήζειρ
Με βάζε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζρεδηάζηεθαλ γηα θάζε δνθίκην ηα
δηαγξάκκαηα Οξηδόληηαο Φόξηηζεο – Οξηδόληηαο Μεηαθίλεζεο ζηελ θνξπθή ηνπ
πιαηζίνπ (F Vs X). Σηελ Δηθ. 8 δίλεηαη ελδεηθηηθά απηό ην δηάγξακκα κε ηνπο
ηέζζεξηο θύθινπο θόξηηζεο ηνπ δνθηκίνπ FR1-IWJ. Αθνινύζσο γηα θάζε
πεηξακαηηθό δνθίκην ζρεδηάζηεθε ε πεξηβάιινπζα από όινπο ηνπο θύθινπο
θόξηηζεο. Σην δηάγξακκα ηεο Δηθ. 9, όπνπ θαίλνληαη ζπγθξηηηθά νη
πεξηβάιινπζεο F Vs X όισλ ησλ πεηξακαηηθώλ δνθηκίσλ, παξαηεξνύκε όηη ην
πιαίζην πνπ έθεξε κόλν ην κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο γπςνζαλίδαο (FR1-ΙΜΝ)
παξνπζηάδεη ζρεδόλ εμ’ νινθιήξνπ παξόκνηα ζπκπεξηθνξά κε ην πιαίζην
αλαθνξάο – γπκλό πιαίζην (FR1-NI) Απηά ηα πιαίζηα αλέπηπμαλ ηε κηθξόηεξε
δπζθακςία θαη ηε κηθξόηεξε αληνρή ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα. Τν πιαίζην κε
πιήξεο ζύζηεκα γπςνζαλίδαο (FR1-IG) αλέπηπμε κεγαιύηεξε δπζθακςία θαη
αληνρή ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνύκελα ελώ ην επίπεδν ηεο κέγηζηεο κεηαθίλεζεο
έθηαζε ζρεδόλ ζην ίδην επίπεδν κε απηό ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο. Καη ηα δύν
ηνηρνπιεξσκέλα πιαίζηα (FR1-IW & FR1-IWJ) αλέπηπμαλ πνιύ κεγαιύηεξε
αληνρή θαη δπζθακςία από όια ηα ππόινηπα πιαίζηα, όκσο παξνπζίαζαλ πνιύ
κηθξόηεξεο κέγηζηεο κεηαθηλήζεηο ιόγσ πιήξνπο απνδηνξγάλσζεο ησλ
ηνηρνπιεξώζεσλ (δηαθνπή θόξηηζεο). Δμ’ απηώλ ησλ δύν, ην πιαίζην πνπ έθεξε
ηνπο εηδηθνύο ζπλδέζκνπο κεηαμύ πιαηζίνπ θαη ηνηρνπνιήξσζεο (FR1-IWJ)
αλέπηπμε κεγαιύηεξε κελ αληνρή αιιά πνιύ κηθξόηεξε κέγηζηε κεηαθίλεζε.
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Δηθ. 8. Γηάγξακκα Φνξηίνπ – Μεηαθίλεζεο γηα ην πεηξακαηηθό δνθίκην FR1-IWJ

Δηθ. 9. Πεξηβάιινπζεο Φνξηίνπ – Μεηαθίλεζεο όισλ ησλ πεηξακαηηθώλ δνθηκίσλ
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Μοπθέρ αζηοσίαρ ηυν πειπαμαηικών δοκιμίυν
Τν πιαίζην αλαθνξάο (FR1-NI) θαη ην πιαίζην πνπ έθεξε κόλν ην κεηαιιηθό
ζθειεηό ηεο γπςνζαλίδαο (FR1-IMN) εκθάληζαλ θπξίσο θακπηηθέο ξεγκαηώζεηο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ θεθαιή θαη ηνλ πόδα ησλ ζηύισλ θαη απνθινίσζε ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ησλ θόκβσλ (Δηθ. 10 & Δηθ 11). Τν πιαίζην κε
πιήξεο ζύζηεκα γπςνζαλίδαο εκθάληζε θπξίσο θακπηηθέο ξεγκαηώζεηο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζην πόδα ησλ ζηύισλ, ζπληξηβή ησλ γσληώλ ησλ γπςνζαλίδσλ ζηε
ζιηβόκελε δηαγώλην θαη απνθόιιεζε ησλ γσληώλ ηνπο από ην πεξηβάιινλ πιαίζην
ζηελ εθειθπόκελε δηαγώλην. Δκθάληζε επίζεο θακπηηθέο ξσγκέο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε ζπλέλσζεο ηεο δνθνύ κε ηνλ έλα από ηνπο δύν ζηύινπο
(Δηθ. 12 & Δηθ. 13). Τα δύν πιαίζηα κε ζύζηεκα ηνηρνπιήξσζεο εκθάληζαλ
έληνλεο θαη εθηεηακέλεο ξσγκέο θαζ’ ύςνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο πνπ βξίζθεηαη
πξνο ηελ πιεπξά όπνπ εθαξκνδόηαλ ην εμσηεξηθό θνξηίν. Δκθάληζαλ επίζεο
αζηνρία ησλ θνληακάησλ ζηελ πεξηνρή ζύλζιηςεο ηεο ηνηρνπιήξσζεο θαζώο θαη
απνθνιιήζεηο ηεο ηνηρνπιήξσζεο από ην πεξηβάιινλ πιαίζην (Δηθ. 14 & Δηθ. 15).
Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο κνξθέο αζηνρίαο κεγεζύλνληαλ όζν κεγάισλε ε
νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ θάζε πιαηζίνπ. Τέινο, κε βάζε ηα δηαγξάκκαηα F Vs X
(Δηθ. 9) είλαη πξόδειν όηη ζε όια ηα πιαίζηα αλαπηύρζεθε δηαξξνή ηνπ
εθειθπόκελνπ δηακήθνπο νπιηζκνύ ησλ ζηύισλ.

ΑΞΘΟΛΟΓΗΗ ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΧΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΧΝ
ςγκπιηική αξιολόγηζη ηηρ επιπποήρ ηυν ζηοισείυν πλήπυζηρ ζηην ανηοσή
ηυν πειπαμαηικών δοκιμίυν
Σηελ Δηθ. 16 θαίλεηαη ην επίπεδν επαύμεζεο ηεο αληνρήο (Fmax) θάζε
πεηξακαηηθνύ δνθηκίνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ αληνρή ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο –
πιαίζην ρσξίο ζηνηρεία πιήξσζεο (FR1-NI). Παξαηεξνύκε όηη ε κεγαιύηεξε
επαύμεζε ηεο αληνρήο πξνθύπηεη γηα ην πιαίζην κε ζύζηεκα ηνηρνπιήξσζεο θαη
ρξήζε εηδηθώλ ζπλδέζκσλ ηεο ηνηρνπιήξσζεο κε ην πεξηβάιινλ πιαίζην,
θηάλνληαο ζην 230% ζε ζρέζε κε 100% ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο. Τν αληίζηνηρν
επίπεδν επαύμεζεο ηεο αληνρήο ηνπ πιαηζίνπ κε απιό ζύζηεκα ηνηρνπιήξσζεο
θηάλεη ζην 193% (ζρεδόλ δηπιάζην από απηό ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο) θαη ηνπ
πιαηζίνπ κε πιήξεο ζύζηεκα γπςνζαλίδαο θηάλεη ζην 137%. Αληίζεηα, ην
πιαίζην πνπ δηαζέηεη κόλν ην κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο γπςνζαλίδαο δελ
παξνπζίαζε θακία επαύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο αληνρήο ζπγθξηηηθά κε ην πιαίζην
αλαθνξάο.
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Δηθ.10. Βιάβεο δνθηκίνπ FR1-NI

Δηθ. 11. Βιάβεο δνθηκίνπ FR1-IMN

Δηθ. 12. Πιαίζην FR1-IG

Δηθ. 13. Βιάβεο δνθηκίνπ FR1-IG

Δηθ. 14. Βιάβεο δνθηκίνπ FR1-IW

Δηθ.15. Βιάβεο δνθηκίνπ FR1-IWJ
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Αληηπαξαβάιινληαο ην δνθίκην πνπ έθεξε ηηο κεηαιιηθέο ιάκεο ζύλδεζεο ηεο
ηνηρνπιήξσζεο κε ην πεξηβάιινλ πιαίζην (FR1-IWJ) κε ην δνθίκην πνπ έθεξε
απιό ζύζηεκα ηνηρνπιήξσζεο (FR1-IW), κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε παξνπζία ησλ
κεηαιιηθώλ ιάκσλ ζύλδεζεο ηεο ηνηρνπιήξσζεο κε ην πεξηβάιινλ πιαίζην
επέδξαζε ζηελ επαύμεζε ηεο αληνρήο ηνπ πιαηζίνπ θαηά 27%. Δπίζεο,
αληηπαξαβάιινληαο ην πιαίζην κε πιήξεο ζύζηεκα γπςνζαλίδαο (FR1-IG) κε
απηό πνπ έθεξε κόλν ηνλ κεηαιιηθό ζθειεηό (FR1-IMN) κπνξνύκε λα πνύκε όηη
κόλν ε παξνπζία ηεο γπςνζαλίδαο επηδξά ζηελ επαύμεζε ηεο αληνρήο ηνπ
πιαηζίνπ. Τέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ε επηξξνή ηεο γπςνζαλίδαο ζηελ επαύμεζε
ηεο αληνρήο ηνπ πιαηζίνπ είλαη αξθεηά κεγάιε ώζηε λα κε παξαγλσξίδεηαη σο
ζηνηρείν πιήξσζεο πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιαηζίνπ.
ςγκπιηική αξιολόγηζη ηηρ επιπποήρ ηυν ζηοισείυν πλήπυζηρ ζηην απσική
δςζκαμτία ηυν πειπαμαηικών δοκιμίυν.
Σηελ Δηθ 17. θαίλεηαη ην επίπεδν επαύμεζεο ηεο αξρηθήο δπζθακςίαο (Κ) θάζε
πεηξακαηηθνύ δνθηκίνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε δπζθακςία ηνπ πιαηζίνπ
αλαθνξάο – πιαίζην ρσξίο ζηνηρεία πιήξσζεο (FR1-NI). Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη
θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα
κε απηά πνπ δηαηππώζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αληνρήο, κε δηαθνξεηηθά όκσο
επίπεδα επαύμεζεο ζε θάζε πεξίπησζε. Ωζηόζν, θαη εδώ επηζεκαίλεηαη όηη ην
πιήξεο ζύζηεκα από γπςνζαλίδα επεξεάδεη κηα από ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο
πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πιαηζίσλ, δει. απηό ηεο αξρηθήο
δπζθακςίαο.
ςγκπιηική αξιολόγηζη ηηρ εικόναρ ηυν βλαβών ηυν πειπαμαηικών
δοκιμίυν
Σηα ηξία πιαίζηα κε ζηνηρεία πιήξσζεο πνπ επεξέαζαλ ηελ αληνρή θαη ηελ
δπζθακςία ηνπ πιαηζίνπ (FR1-IW, FR1-IWJ & FR1-IG) παξαηεξνύκε όηη ε
κεγάιε έθηαζε θαη έληαζε ησλ βιαβώλ αλαπηύζζεηαη θπξίσο ζηα ζηνηρεία
πιήξσζεο. Υπό απηή ηελ έλλνηα κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα ζηνηρεία πιήξσζεο,
κέζα από ηνπο κεραληζκνύο αζηνρίαο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη, επέδξαζαλ
ζεκαληηθά ζηελ απνξξόθεζε κεγάινπ πνζνζηνύ ελέξγεηαο αλαθνπθίδνληαο, ζε
κεγάιν βαζκό ην πιαίζην από Ο/Σ. Ωζηόζν, αξλεηηθόο παξάγνληαο ζ’ απηή ηελ
πεξίπησζε, όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο αληίζηνηρεο εηθόλεο ησλ βιαβώλ, είλαη ε
αλάπηπμε δηαγώλησλ ξεγκαηώζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θόκβνπ ιόγσ άζθεζεο
δπλάκεσλ από ην ζηνηρείν πιήξσζεο πξνο ηνλ θόκβν κε δηεύζπλζε απηή ηεο
ζιηβόκελεο δηαγσλίνπ.
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Δηθ. 16. Τειηθό επίπεδν αληνρήο ησλ πεηξακαηηθώλ δνθηκίσλ ζπγθξηηηθά κε ην επίπεδν
ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ην νπνίν νξίδεηαη ζην 100%.

Δηθ. 17. Τειηθό επίπεδν ηεο αξρηθήο δπζθακςίαο ησλ πεηξακαηηθώλ δνθηκίσλ ζπγθξηηηθά
κε ην επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο ην νπνίν νξίδεηαη ζην 100%.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΘ ΕΠΘΗΜΑΝΕΘ
Από ηα απνηειέζκαηα ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί,
κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ ηα εμήο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαη επηζεκάλζεηο:


Οη ηνηρνπιεξώζεηο θαη ην πιήξεο ζύζηεκα γπςνζαλίδαο, σο ζηνηρεία
πιήξσζεο, επέθεξαλ ζεκαληηθή επαύμεζε ηεο αληνρήο θαη ηεο
δπζθακςίαο ησλ πιαηζίσλ Ο/Σ ζε πιεπξηθέο θνξηίζεηο, κε ζαθώο πνιύ
πην κεγάιε ηε ζπλεηζθνξά ησλ ηνηρνπιεξώζεσλ. Η παξνπζία ησλ εηδηθώλ
ζπλδέζκσλ ηεο ηνηρνπιήξσζεο κε ην πεξηβάιινλ πιαίζην επέδξαζε ζηελ
επαύμεζε απηήο ηεο ζπλεηζθνξάο. Τα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία
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πιήξσζεο αλέπηπμαλ εθηεηακέλεο βιάβεο κε ζπλεπαθόινπζν ηελ
απνξξόθεζε κεγάινπ πνζνζηνύ ελέξγεηαο.
Αλαθνξηθά κε ην ζύζηεκα γπςνζαλίδαο επηβεβαηώζεθε θαη πεηξακαηηθά
όηη ε νπνηαδήπνηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επαύμεζε ηεο αληνρήο θαη ηεο
δπζθακςίαο ησλ πιαηζίσλ απνδίδεηαη ζηε γπςνζαλίδα θαη όρη ζην
κεηαιιηθό ζθειεηό πξνζαξκνγήο ηεο.
Η γελίθεπζε ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ απαηηεί ηελ πινπνίεζε ελόο
πην εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο πεηξακαηηθώλ δνθηκώλ.
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