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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία µελετάται πειραµατικά και αναλυτικά η επιρροή της
απώλειας ενδιάµεσου υποστυλώµατος πολυώροφου κτιρίου ΟΣ, στην απόκριση των
συντρεχουσών δοκών. Εξετάζονται δύο πλαισιακές υποκατασκευές συνεχών δοκών µε
οµοιόµορφα κατανεµηµένο κατακόρυφο φορτίο: στο πρώτο πλαίσιο τα στοιχεία ενώνονταν
µονολιθικά ενώ στο δεύτερο (σεισµικά ανθεκτικό) αποτελούνταν από προκατασκευασµένες
δοκούς και κεντρική προένταση, χωρίς συνάφεια µε το περιβάλλον σκυρόδεµα. Ένα από τα
συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις πειραµατικές δοκιµές ήταν ότι οι δοκοί, ακόµα και
οι µονολιθικές, δεν συµπεριφέρονται ως ένα ενιαίο σύστηµα, αλλά ο διαµήκης οπλισµός
µεταφέρει την αλυσοειδή δράση στις δοκούς των γειτονικών ανοιγµάτων έλκοντας τα
γειτονικά υποστυλώµατα, ενώ παράλληλα η θλιπτική δράση θόλου τα απωθεί. Η απόκριση
των δοκιµίων σε όρους δύναµης-κατακόρυφης µετακίνησης µπορεί να προσοµοιωθεί µέσω
αναλυτικού προσοµοιώµατος το οποίο λαµβάνει υπόψη γεωµετρικές µη-γραµµικότητες, τη
δράση θόλου στον κορµό της δοκού και την αλυσοειδή δράση των ράβδων οπλισµού και
των τενόντων προέντασης.
ABSTRACT: The impact of the loss of an intermediate column on the most adversely
affected subassembly of a multistory, multibay RC frame was studied experimentally and
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analytically. Two subassemblies were considered: a monolithic one and another consisting
of "dry-jointed" precast beams and columns, held together with the help of concentric
unbonded prestressing of the beams. A uniformly distributed load was applied along the
beams, to realistically simulate the loading in a building with about the same geometry and
loads in all floors above the failed column. An interesting experimental finding is that a beam
- even a monolithic one - does not behave as a well-integrated system of steel and concrete
when it loses a column: the longitudinal reinforcement transfers the catenary tension to the
beams of the adjacent bays, while compression from the arch action is transferred to the
columns. The load-deflection response can be followed with a simple hand-calculation
model, which considers the primary geometric and material nonlinearities, including arch
action in the web of the beam and catenary action in the rebars and the unbonded tendons.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την απώλεια στήριξης µιας κατασκευής από τυχηµατική φόρτιση (π.χ. κρούση) η
διαδροµή µεταφοράς των φορτίων στο έδαφος µεταβάλλεται και µπορεί να οδηγήσει σε
υπερφόρτιση άλλων στοιχείων και τελική κατάρρευση. Από την άλλη πλευρά, η φέρουσα
ικανότητα των οριζόντιων µελών κτιρίων ΟΣ τα οποία µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά χάρη
στους µεµβρανικούς µηχανισµούς της δράσης θόλου και της αλυσοειδούς δράσης – οι
παράγοντες που επηρεάζουν αυτούς τους µηχανισµούς αντίστασης (π.χ. η συνέχεια των
διαµήκων ράβδων οπλισµού των δοκών) έχουν εκτενώς µελετηθεί σε δοκιµές δοκών
πολλών ανοιγµάτων δοκούς (Su et al., 2009, Yu &Tan 2013, Sadek et al. 2011, Lew et al.
2011, Kai & Li 2012) µέσω φορτίσεων που δυνητικά µπορούν να οδηγήσουν σε σταδιακή
κατάρρευση.
Το φαινόµενο της προοδευτικής κατάρρευσης έχει µελετηθεί επίσης σε επίπεδα πλαίσια ΟΣ
που αντιπροσωπεύουν το κατώτερο τµήµα πολυώροφων κτιρίων (Yi et al. 2008, Stinger &
Orton 2013), αναδεικνύοντας τη σηµαντική συµβολή της µεµβρανικής λειτουργίας των
δοκών στη φέρουσα ικανότητά του πλαισίου καθώς και η δυνατότητα µεταφοράς της
αλυσοειδούς δράσης µέσω των συνδετήρων από τις κάτω στις άνω ράβδους οπλισµού, σε
δοκούς µε µατιζόµενο διαµήκη οπλισµό.
Πραγµατικές κατασκευές ΟΣ έχουν επίσης δοκιµαστεί έναντι σταδιακής κατάρρευσης µετά
την ακαριαία αποµάκρυση υποστυλώµατοις/ων, όπως δεκαώροφο κτίριο µε πλάκες µίας
διεύθυνσης (Sasani et al. 2007), εξαώροφη, µη σεισµικά σχεδιασµένη κατασκευή (Sasani &
Sagiroglu 2008) και ενδεκαώροφο κτίριο για απώλεια τεσσάρων γειτονικών
υποστυλωµάτων και δύο δοκών στον, µη τοιχοπληρωµένο, ισόγειο όροφό του (Sasani et al.
2011). Οι παραπάνω µελέτες έδειξαν ότι η αποτελεσµατική παρεµπόδιση της οριζόντιας
µετακίνησης των άκρων των δοκών επιτρέπει την τροποποίηση της διαδροµής των
εσωτερικών δυνάµεων µε ανάπτυξη θλιπτικών δυνάµεων στις δοκούς (και αύξηση της
καµπτικής αντοχής τους) και δράση πλαισίου (Vierendeel), ώστε να γεφυρωθεί το άνοιγµα
πάνω από το αποµακρυνόµενο υποστύλωµα.
Εν τούτοις, στις παραπάνω δοκιµές πλαισίων και δοκών υπο-πλαισίων υιοθετούνταν η
εφαρµογή συγκεντρωµένου κατακόρυφου φορτίου στην κορυφή του υποστυλώµατος που
αποµακρύνονταν. Η συγκεκριµένη όµως πρακτική δεν είναι ρεαλιστική, καθώς – στην πολύ
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συνηθισµένη περίπτωση κτιρίου το οποίο δεν παρουσιάζει αλλαγές γεωµετρίας και/ή
φορτίων από όροφο σε όροφο – η απώλεια ενός υποστυλώµατος στον χαµηλότερο όροφο
απενεργοποιεί την άθικτη συστοιχία υποστυλωµάτων πάνω από αυτό και θέτει τις δοκούς
και τις πλάκες όλων των ορόφων στην ίδια συνθήκη (απώλειας) στήριξης, όπως συµβαίνει
στον όροφο όπου αστοχεί αρχικά το υποστύλωµα. Μόνο όταν υπάρχει σηµαντική
διαφοροποίηση φορτίου µεταξύ των ορόφων, τα υποστυλώµατα που τους συνδέουν
ανακατανέµουν τα φορτία από τον πιο βαριά φορτιζόµενο όροφο στο λιγότερο φορτιζόµενο
και από τις πιο εύκαµπτες δοκούς ορόφου στις πιο δύσκαµπτες.
Συνεπώς, επειδή το πραγµατικό πρόβληµα εντοπίζεται στο εάν µία δοκός ορόφου είναι
ικανή να υποστηρίξει τα φορτία ορόφου κατόπιν απώλειας της στήριξής της, στην παρούσα
έρευνα εξετάζεται η εφαρµογή κατανεµηµένου φορτίου ως ρεαλιστική προσοµοίωση της
πραγµατικής φόρτισης. Αντικείµενο µελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της µη-γραµµικής
σχέσης µεταξύ της βύθισης της δοκού στη θέση του υποστυλώµατος που αποµακρύνεται
και του κατακόρυφου φορτίου που εφαρµόζεται στη δοκό, µε στόχο την ποσοτικοποίηση
της ανακατανοµής των φορτίων και την εκτίµηση ευστάθειας της υποκατασκευής µετά από
απώλεια υποστυλώµατος. Η επίδραση των δύο διαφορετικών συνθηκών φόρτισης
(κατανεµηµένη φόρτιση και συγκεντρωµένο φορτίο στη θέση όπου θεωρείται ότι αστοχεί
το υποστύλωµα) εξετάζεται και µέσω ενός απλού υπολογιστικού προσοµοιώµατος στο
οποίο, πέραν των άλλων, λαµβάνονται υπόψιν και γεωµετρικές µη γραµµικότητες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η εργασία εστιάζει στε πλαισιακή υπο-κατασκευή ενός “πρωτότυπου” κτιρίου που
απεικονίζεται στο Σχήµα 1. Το κτίριο σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΕΝ19921 (2004) και ΕΝ1998-1 (2005), για 20MPa κυλινδρική αντοχή σκυροδέµατος και οπλισµό
500MPa, µόνιµο φορτίο επικαλύψεων 1 kN/m2, βάρος εξωτερικής τοιχοποιίας 1.25kN/m
ανά όροφο και ωφέλιµο φορτίο 2 kN/m2 (30% του οποίου θεωρείται ως οιονεί µόνιµο
φορτίο που δρα τη στιγµή της τυχηµατικής απώλειας του υποστυλώµατος), Μέση
Κατηγορία Πλαστιµότητας (DCM) και µέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.275g.

(α)

(β)

Σχήµα 1. Πρωτότυπος φορέας (α) σε τρισδιάστατη όψη και (β) σε κάτοψη

	
  

Η υπό µελέτη υποκατασκευή επιλέχθηκε µε βάση εκείνο το σενάριο απώλειας εξωτερικού
υποστυλώµατος στον ισόγειο όροφο το οποίο θέτει την υπόλοιπη κατασκευή στη
δυσµενέστερη κατάσταση. Από τα ενδεχόµενα σενάρια (απώλεια υποστυλώµατος Ε1, Ε3 ή
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Ε4, στο Σχήµα 1β) η απώλεια του υποστυλώµατος Ε4 είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στην
προοδευτική κατάρρευση του υπόλοιπου φορέα. Συνεπώς εξετάστηκε η υποκατασκευή που
διακρίνεται στη σκιαγραφηµένη περιοχή του Σχήµατος 1β. Συνολικά, εξετάστηκαν δύο
δοκίµια δοκών: στο πρώτο (MONOL) οι δοκοί του πλαισίου ήταν µονολιθικά συνδεδεµένες
µεταξύ τους καθώς και µε τα υπόλοιπα τµήµατα του πλαισίου (συµβατικό σύστηµα), ενώ
το δεύτερο δοκίµιο (PC) αποτελούταν από προκατασκευασµένες δοκούς µε ξηρές
συνδέσεις και κεντρική προένταση χωρίς συνάφεια µε το περιβάλλον σκυρόδεµα (γνωστό
ως σύστηµα PRESS).
Οι υποκατασκευές κατασκευάστηκαν σε κλίµακα 0.6:1 και αποτελούνταν από (Σχήµα 2):
(α) δύο δοκούς εξωτερικού πλαισίου, πλήρους ανοίγµατος – οι δοκοί αυτές βρίσκονταν
εκατέρωθεν του υποστυλώµατος που θεωρείται ότι αστόχησε, (β) τµήµα των
υποστυλωµάτων πάνω και κάτω από τον κόµβο που βρίσκεται στο απώτερο άκρο καθεµίας
δοκού (υποστυλώµατα Ε3, Ε5 - Σχήµα 1β) και (γ) επεκτάσεις των δύο δοκών στα γειτονικά
ανοίγµατα. Οι επεκτάσεις των δοκών καθώς και τα τµήµατα των υποστυλωµάτων
κατασκευάστηκαν έως το θεωρητικό σηµείο καµπής του διαγράµµατος ροπών, το οποίο
που προέκυψε από τα αποτελέσµατα ελαστικής ανάλυσης του συνόλου του πρωτότυπου
εξωτερικού πλαισίου της κατασκευής, υπό τη δράση των κατακόρυφων φορτίων και χωρίς
το κεντρικό υποστύλωµα στον ισόγειο όροφο.

Σχήµα 2. Γεωµετρία πειραµατικών δοκιµίων

	
  

Το MONOL δοκίµιο αποτελούνταν από µονολιθικές δοκούς διατοµής Τ, µε πλάτος
πέλµατος 1.0m σε όλο το µήκος τους, ύψος 0.36m, πλάτος κορµού 0.18m και πάχος
πέλµατος 0.125m. Οι δοκοί, έφεραν διαµήκη οπλισµό 2Φ12 συνεχή σε όλο το µήκος του
δοκιµίου στο άνω και κάτω πέλµα τους. Επιπλέον, στο άνω πέλµα των δοκών
τοποθετήθηκαν 2Φ8 διαµήκεις ράβδοι, επίσης συνεχείς σε ολόκληρο το µήκος, λόγω της
συνεισφοράς του οπλισµού της πλάκας. Πρόσθετα στο άνω πέλµα, στις διατοµές στήριξης
των δοκών µε τα υποστυλώµατα, υπήρχαν 2Φ12 µέχρι απόσταση 1.20m από την παρειά
του υποστυλώµατος. Στις κρίσιµες περιοχές των δοκών (µήκους 0.40m) τοποθετήθηκε
εγκάρσιος οπλισµός Φ8/90mm και στο υπόλοιπο µήκος τους Φ8/240mm. Τα τµήµατα των
υποστυλωµάτων (τετραγωνικής διατοµής πλευράς 0.36m) έφεραν διαµήκη οπλισµό 8Φ14
και εγκάρσιο Φ8/50mm σε όλο το ύψος τους.
Το PC δοκίµιο ήταν πανοµοιότυπο σε γεωµετρία και οπλισµό µε το µονολιθικό, αλλά
αποτελούνταν από προκατασκευασµένες δοκούς µήκους 3.14m, ίδιας διατοµής µε τις
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µονολιθικές και διαµήκη οπλισµό άνω και κάτω πέλµατος 2Φ12. Οι ράβδοι αυτές
προεξείχαν από τα άκρα των προκατασκευασµένων δοκών και µατίζονταν µε τις άνω και
κάτω ράβδους των ακραίων τµηµάτων των δοκών µήκους 0.50m (Σχήµα 3α) τα οποία
κατασκευάσθηκαν έγχυτα. Για διευκόλυνση της σκυροδέτησης τα έγχυτα τµήµατα ήταν
ορθογωνικής διατοµής (διαστάσεων 0.18m x 0.36m), µε ποσοστό διαµήκους οπλισµού ίσο
µε την αντίστοιχη διατοµή του µονολιθικού δοκιµίου. Οι διαµήκεις ράβδοι άνω και κάτω
πέλµατος των έγχυτων περιοχών των δοκών διαπερνούσαν τον κόµβο δοκού–
υποστυλώµατος χωρίς συνάφεια µε το περιβάλλον σκυρόδεµα, εντός πλαστικών σωλήνων
(Σχήµα 3α). Επιπλέον, η διεπιφάνεια δοκού-υποστυλώµατος διατηρούνταν κλειστή υπό τα
κατακόρυφα φορτία χάρη στη δύναµη προέντασης από δύο τένοντες (ονοµαστικής
διαµέτρου 15.7mm και επιφάνειας 150mm2 έκαστος), οι οποίοι διέτρεχαν συνεχείς και
κεντρικά τις δοκούς χωρίς συνάφεια µε το σκυρόδεµα. Η µοναδική διαφορά στον οπλισµό
µεταξύ του MONOL και του PC δοκιµίου, εντοπίζεται στους συνδετήρες των ακραίων
περιοχών των δοκών. Ειδικότερα, οι συνδετήρες στο µισό του µήκους των έγχυτων
τµηµάτων των δοκών προς την πλαυρά του υποστυλώµατος, ήταν πολύ πυκνοί προκειµένου
να ενισχύσουν τη θλιπτική αντοχή του άνω και κάτω άκρου της διατοµής έναντι των
υψηλών τάσεων επαφής που αναπτύσσονται εκεί όταν η ξηρή σύνδεση είναι ανοιχτή στο
αντίθετο πέλµα της διατοµής (Σχήµα 3β).

Φ8/90

L/2

(α)

Φ8/50

Φ8/50 Φ8/90

L

L/2

(β)

	
  
Σχήµα 3. Λεπτοµέρειες όπλισης στη σύνδεση δοκού – υποστυλώµατος του PC δοκιµίου

Η πειραµατική διάταξη που υιοθετήθηκε και στις δύο δοκιµές φαίνεται στο Σχήµα 4α.
Τοποθετήθηκαν αρθρώσεις στο άνω και κάτω άκρο των υποστυλωµάτων, οι οποίες
επέτρεπαν τη στροφή, ενώ η οριζόντια µετάθεσή τους δεσµεύονταν από οριζόντιες δοκούς
(η οριζόντια αντίδραση καταγράφονταν). Στο άκρο καθεµιάς από τις επεκτάσεις των δοκών
στα γειτονικά ανοίγµατα τοποθετήθηκε άρθρωση για δέσµευση της οριζόντιας και
κατακόρυφης µετακίνησής του. Οι συγκεκριµένες συνοριακές συνθήκες αποτελούν
ρεαλιστική προσοµοίωση της θέσης του αστοχούντος υποστυλώµατος στην κατασκευή,
δεδοµένης της επαρκούς δυσκαµψίας του συστήµατος ανάληψης των οριζόντιων
φορτίσεων και του διαφράγµατος ανά όροφο, όπως είθισται στη συνήθη περίπτωση κτιρίου
ΟΣ αντισεισµικά σχεδιασµένου. Οµοιόµορφα κατανεµηµένο κατακόρυφο φορτίο
ασκούνταν κατά µήκος των δοκών, αντικατοπτρίζοντας αφενός τη δύναµη αντίδρασης από
την πλάκα µίας διεύθυνσης που στηρίζεται στις περιµετρικές δοκούς του ορόφου και,
αφετέρου, τα βάρη των δοκών και της εξωτερικής τοιχοποιίας που φέρουν αυτές. Η
οµοιόµορφα κατανεµηµένη φόρτιση των δοκών υλοποιήθηκε µέσω έξι υδραυλικών
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εµβόλων, ασκώντας σηµειακά φορτία στο άνω πέλµα των δοκών όπως διακρίνεται στο
Σχήµα 4. Το κεντρικό υποστύλωµα που αστοχεί, αρχικά υποστηρίζονταν από υδραυλικό
έµβολο που αναλάµβανε την αντίδραση λόγω του ίδιου βάρους της δοκού. Κατά την έναρξη
της δοκιµής γίνεται σταδιακή αποφόρτιση του εµβόλου έως ότου ο φορέας ισορροπήσει υπό
το ίδιο βάρος του και ακολούθως το έµβολο αφαιρείται και η φόρτιση του δοκιµίου
συνεχίζεται από τα έξι έµβολα τα οποία ασκούν βαθµιαία αυξανόµενες κατακόρυφες
δυνάµεις ίσου µεγέθους.
(β)

(α)

Σχήµα 4. (α) Πειραµατική διάταξη και, (β) δοκίµιο MONOL
	
  
	
  

	
  

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

Η καταγραφή της απόκρισης (95 αισθητήρες διαφόρων τύπων), περιελάµβανε: (α) η
παραµόρφωση ακραίων και κεντρικών περιοχών των δοκών, (β) η κατακόρυφη µετακίνηση
των δοκών, και, (γ) η παραµόρφωση των ράβδων οπλισµού των δοκών.
Συµβατικός φορέας (MONOL)
Το δοκίµιο MONOL έδειξε κλασσική καµπτική απόκριση, µε δηµιουργία πλαστικών
αρθρώσεων τόσο στις παρειές των δοκών µε τα ακραία υποστυλώµατα, όσο και στις δύο
παρειές µε το αφαιρούµενο κεντρικό υποστύλωµα (Σχήµα 5). Η αστοχία επήλθε µε
θραύση των δύο διαµήκων ράβδων κάτω πέλµατος στο µέσο του ενιαίου ανοίγµατος των
δοκών, για κατακόρυφη δύναµη περίπου ίση µε το 80% της µέγιστης τιµής και βύθισης
υπερδιπλάσιας τιµής σε σχέση µε τη βύθιση στη µέγιστη δύναµη (Σχήµα 6α).
Σεισµικά ανθεκτικός φορέας (PC)
Χάρη στις ξηρές συνδέσεις και τους τένοντες προέντασης χωρίς συνάφεια µε το σκυρόδεµα,
η µέγιστη κατακόρυφη δύναµη του PC φορέα ήταν 30% µεγαλύτερη συγκριτικά µε το
µονολιθικό (Σχήµα 6β). Οι ξηρές συνδέσεις άνοιγαν/έκλειναν όπως αναµενόταν,
εµποδίζοντας το σχηµατισµό πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα των δοκών (Σχήµα 7α).
Ωστόσο, ο φορέας αστόχησε σε διάτµηση στο µισό του µήκους του έγχυτου τµήµατος της
δοκού στη στήριξη µε το δεξιά ακραίο υποστύλωµα προς την πλευρά της
προκατασκευασµένης δοκού. Συγκεκριµένα, η κρίσιµη διατµητική ρηγµάτωση σηµειώθηκε
µεταξύ της διατοµής τερµατισµού του άνω πέλµατος της προκατασκευασµένης δοκού
(διατοµή 1-1 - Σχήµα 7αError! Reference source not found.) και της διατοµής στο µέσο του
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µήκους της ακραίας περιοχής (διατοµή 2-2 - Σχήµα 7β) – σηµειώνεται ότι στο τµήµα
µεταξύ των δύο αυτών διατοµών η πυκνότητα των συνδετήρων αλλάζει από 90mm σε
50mm. Οι δύο αυτές διατοµές ήταν καθοριστικές για την αστοχία του δοκιµίου για τους εξής
δύο λόγους. Πρώτον, το πέλµα αναλάµβανε ένα µεγάλο τµήµα της θλιπτικής δύναµης που
αναπτύχθηκε από τη δράση θόλου και στη διατοµή 1-1, όπου σταµατά το πέλµα, η δύναµη
αυτή ανακατευθύνθηκε προς τα κάτω, προς τη θλιβόµενη ζώνη της ακραίας διατοµής της
δοκού. Δευτερευόντως, η διατµητική αντοχή της δοκού στη συγκεκριµένη περιοχή
µειώθηκε, λόγω του ανοµοιόµορφου εγκάρσιου οπλισµού.
(α)

(β)

(γ)

	
  
Σχήµα 5. Καµπτική αστοχία MONOL δοκιµίου: (α) στην αριστερή ακραία στήριξη, (β)
δίπλα στο κεντρικό υποστύλωµα, (γ) στη δεξιά ακραία στήριξη
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Σχήµα 6. Διάγραµµα συνολικής κατακόρυφης δύναµης – βύθισης κεντρικού υποστυλώµατος: (α) MONOL δοκίµιο και (β) PC δοκίµιο

Για το δοκίµιο MONOL και από το διάγραµµα οριζόντιας δύναµης–βύθισης στη θέση του
αφαιρούµενου υποστυλώµατος (Σχήµα 8α), παρατηρείται ότι, από ισορροπία, η αξονική
δύναµη της δοκού προκύπτει από το άθροισµα της συνισταµένης των τεµνουσών δυνάµεων
στα υποστυλώµατα (θετικές όταν έλκουν τα υποστυλώµατα, όπως στο κάτω άκρο τους και
αρνητικές όταν τα αποµακρύνουν, όπως στο άνω άκρο τους) και της αξονικής δύναµης στην
επέκταση των δοκών. Στη διάρκεια της δοκιµής η αξονική δύναµη του δοκιµίου λόγω της
συνισταµένης των τεµνουσών των υποστυλωµάτων παραµένει αρνητική, δηλαδή θλιπτική
για το δοκίµιο, ενώ η αξονική δύναµη στην επέκταση των δοκών παραµένει θετική, δηλαδή
εφελκυστική. Ως αποτέλεσµα, η αξονική δύναµη της δοκού προκύπτει θετική, δηλαδή
εφελκυστική. Η θλιπτική δύναµη από τη συνισταµένη των τεµνουσών των υποστυλωµάτων
αποτελεί τη συνισταµένη των θλιπτικών δυνάµεων που παράγονται στο σκυρόδεµα από τη
δράση θόλου και την καµπτική δράση. Συνεπώς, οι άνω ράβδοι των δοκών φαίνεται να
µεταφέρουν την εφελκυστική τους δύναµη απευθείας στις επεκτάσεις των δοκών στα
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γειτονικά ανοίγµατα, προκαλώντας σε αυτές εφελκυσµό. Η δοκός λοιπόν, κατά κάποιο
τρόπο δεν αλληλεπιδρά µε τους κόµβους της και τα µέλη που συνδέονται σε αυτούς ως ένα
σώµα, µεταφέροντας στον κόµβο τη συνισταµένη των θλιπτικών και εφελκυστικών τάσεών
της. Με άλλα λόγια, ενώ το σκυρόδεµα της δοκού απωθεί τους εξωτερικούς κόµβους, οι
ράβδοι οπλισµού τους έλκουν, µε το κάθε υλικό να έχει τη δική του συνιστώσα δύναµης. Το
ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε και στο PC δοκίµιο, ωστόσο η κεντρική δύναµη προέντασης
διατήρησε κατά τη δοκιµή την αξονική δύναµη στην προκατασκευασµένη δοκό θλιπτική.
1

2

(β)

(α)

1

2

	
  
Σχήµα 7. PC δοκίµιο: (α) άνοιγµα ξηρής σύνδεσης δοκού µε το κεντρικό υποστύλωµα,
(β) διατµητική αστοχία ακραίου έγχυτου τµήµατος
(α)

(β)

	
  
Σχήµα 8. Οριζόντιες δυνάµεις συναρτήσει της βύθισης του αφαιρούµενου υποστυλώµατος: (α) MONOL δοκίµιο και (β)PC δοκίµιο
	
  
	
  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΔΟΚΩΝ

Στο Σχήµα 9α φαίνεται η παραµορφωµένη δοκός ανάντη του υποστυλώµατος που αστοχεί
καθώς και η εντατική κατάσταση στη διατοµή στήριξης µε το γειτονικό υποστύλωµα, όπου
Ms, Vs και Ns η ροπή κάµψης, η τέµνουσα δύναµη και η αξονική δύναµη αντίστοιχα και Mm,
Vm, Nm, η εντατική κατάσταση στην παρειά του υποστυλώµατος που αστοχεί. Η χορδή που
ενώνει τα κέντρα των δύο ακραίων διατοµών στην παραµορφωµένη θέση σχηµατίζει γωνία
φ ως προς τον οριζόντιο άξονα, µε tanφ=d/L. Aπό το µητρώο δυσκαµψίας της δοκού χωρίς
διατµητικές παραµορφώσεις, οι ροπές στα άκρα της δοκού λόγω οµοιόµορφα
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κατανεµηµένου φορτίου, q, και της σχετικής µετακίνησης των δύο άκρων (Σχήµα 9α),
προκύπτει:
𝑑𝑀# =
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.
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(1)

όπου γs και γm οι κανονικοποιηµένες στροφικές ευκαµψίες των δύο άκρων µε αυτή της
δοκού: γs =fs (ΕI)b/L, γm =fm (ΕI)b/L.
Για λόγους γενίκευσης, θεωρείται ότι παράλληλα µε το οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο
q στη δοκό, δρα και ένα συγκεντρωµένο φορτίο F στη θέση όπου αστοχεί το υποστύλωµα,
το οποίο µετά την απώλεια του υποστυλώµατος αναλαµβάνεται ισοδύναµα από τις δύο
δοκούς εκατέρωθεν. Από ισορροπία ροπών στον άξονα της διατοµής παρειάς του
υποστυλώµατος που αστοχεί, προκύπτει η βηµατική σχέση µεταξύ του συνολικού
κατανεµηµένου κατακόρυφου φορτίου στη δοκό, V = 2qL, το συγκεντρωµένο φορτίο F και
τη γωνία φ:
1+
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+ 𝐸𝐴D sin( 𝜑 d(tan 𝜑)	
  	
  

(2)

όπου (EA)b είναι το γινόµενο του µέτρου ελαστικότητας του σκυροδέµατος Ec, µε την
επιφάνεια της συµπαγούς αρηγµάτωτης διατοµής Ab. Για την εφαρµογή της Εξίσωσης 2
απαιτείται η ποσοτικοποίηση των στροφικών ευκαµψιών στις δύο στηρίξεις, fs και fm, για τα
διάφορα στάδια της συµπεριφοράς της δοκού.
(α)

(β)

(γ)

Σχήµα 9. Απλό αναλυτικό προσοµοίωµα δοκού σε µεγάλες βυθίσεις: (α) γεωµετρία και
συµβολισµοί, (β) στροφές στους κόµβους και (γ) δράση θόλου

Κατά τη δράση θόλου αναπτύσσεται διαγώνιος θλιπτήρας ανάµεσα στα άκρα των
θλιβόµενων χορδών στις απέναντι ακραίες διατοµές της δοκού. Αν z είναι ο εσωτερικός
µοχλοβραχίονας, η κλίση της δοκού ως προς την οριζόντια διεύθυνση σε µία σχετική
µετακίνηση d των δύο άκρων είναι µε tanθ=(z-d)/L (Σχήµα 9γ). Εντός της επιφάνειας της
διατοµής του διαγώνιου θλιπτήρα, η θλιπτική δύναµη είναι ίση µε Nstrut=σc(Μy,b+ + Μy,b-)
cosθ/(1.6fc´z), µε την κάθετη συνιστώσα της δύναµης του θλιπτήρα, Vstrut= Nstrut sinθ, να
εφαρµόζεται στο άκρο της δοκού πάνω από το υποστύλωµα που αστοχεί.
Η αλυσοειδής δράση προκύπτει από τη δύναµη στον οπλισµό και στους τένοντες
προέντασης. Για µία σχετική µετακίνηση d, η αλυσοειδής δράση βρίσκεται υπό κλίση ως
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προς την οριζόντια διεύθυνση tanφ=d/L. Οι δυνάµεις στις εφελκυόµενες ράβδους και στους
τένοντες δίνουν κατακόρυφη συνιστώσα πάνω από το αστοχούν υποστύλωµα ίση µε:
𝑉O10P2 = 𝑃 + 𝐴# 𝑚𝑖𝑛 𝑓V ; 𝐸#

&
OX#3

−1

(3)

𝑠𝑖𝑛𝜑	
  	
  	
  	
  	
  

Αν Po είναι η αρχική δύναµη προέντασης και Ep, Ap, 2Lp είναι αντίστοιχα το µέτρο
ελαστικότητας των τενόντων, η επιφάνεια της διατοµής και το συνολικό µήκος των δοκών,
η δύναµη προέντασης P, αυξάνει µε την αύξηση της βύθισης d:
𝑃 = 𝑃X + 𝐸\ 𝐴\

𝐿( + 𝑑 ( − 𝐿
	
  
𝐿\

(4)

Μαζί µε τα αντίστοιχα µεγέθη από την άλλη δοκό που συντρέχει στο αφαιρούµενο
υποστύλωµα, οι κατακόρυφες δυνάµεις λόγω της δράσης θόλου και της αλυσοειδούς
δράσης αφαιρούνται από το συγκεντρωµένο φορτίο πάνω στο αποµακρυνόµενο
υποστύλωµα, παρέχοντας την τελική σχέση:
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(5)

Η Εξίσωση 5 δίνει τη µεταβολή της δύναµης V για F=0 (όπως στις παρούσες δοκιµές) ή την
ιστορία του συγκεντρωµένου φορτίου F για V=0 (όπως σε δοκιµές προγενέστερης έρευνας)
για δεδοµένες τιµές της βύθισης d. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 10 το προσοµοίωµα
προβλέπει διαφορετικές αποκρίσεις των δοκιµίων MONOL και PC, για οµοιόµορφα
κατανεµηµένη φόρτιση (V≠0 και F=0) και για σηµειακή φόρτιση (F≠0 και V=0). Επιπλέον,
η πειραµατική απόκριση σε όρους κατακόρυφης δύναµης–βύθισης των δύο δοκιµίων
συγκρίνεται µε την πρόβλεψη του αναλυτικού προσοµοιώµατος για οµοιόµορφα
κατανεµηµένη φόρτιση, θεωρώντας δύο ακραίες επιλογές: (α) την υιοθέτηση της αξονικής
δυσκαµψίας της αρηγµάτωτης διατοµής της δοκού, ή, (β) τη χρήση της αξονικής
δυσκαµψίας αποκλειστικά των ράβδων χωρίς δυσκαµψία λόγω εφελκυσµού. Τα
πειραµατικά αποτελέσµατα φαίνεται να υποστηρίζουν τη δεύτερη εναλλακτική, ακόµα και
για το PC δοκίµιο, το οποίο κατά τη δοκιµή βρίσκονταν υπό θλίψη λόγω προέντασης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία παρουσιάζονται δοκιµές, υπό οµοιόµορφα κατανεµηµένη φόρτιση, οι οποίες
διεξήχθησαν σε δύο πλαισιακές υποκατασκευές δοκών υπό κλίµακα – οι υποκατασκευές
συντίθενται από τις δοκούς και τα υποστυλώµατα του πολυώροφου κτιρίου στη γειτονιά
περιµετρικού υποστυλώµατος το οποίο αστοχεί λόγω τυχηµατικής φόρτισης. Το ένα
δοκίµιο ακολουθούσε το συµβατικό µονολιθικό σχεδιασµό, ενώ στο δεύτερο οι δοκοί ήταν
προκατασκευασµένες, µε ξηρές συνδέσεις µε τα υποστυλώµατα µέσω κεντρικής
προέντασης χωρίς συνάφεια των χαλύβδινων τενόντων µε το περιβάλλον σκυρόδεµα.
Το ενιαίο άνοιγµα που προέκυψε από τα δύο επιµέρους ανοίγµατα δοκών κατόπιν της
απώλειας του υποστυλώµατος, λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά σε κάµψη τόσο στο
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µονολιθικό όσο και στο προκατασκευασµένο δοκίµιο, µε τη δράση θόλου να ενισχύει
σηµαντικά τη φέρουσα ικανότητα της δοκού. Στο προκατασκευασµένο δοκίµιο, οι τένοντες
της δοκού µε τις ξηρές συνδέσεις συµµετείχαν στην ανάληψη των κατακόρυφων φορτίων,
ενισχύοντας σηµαντικά την καµπτική του λειτουργία και τελικά τη φέρουσα ικανότητά του.
Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα που προέκυψε, είναι ότι ο χάλυβας και το σκυρόδεµα της
δοκού δεν φαίνεται να λειτουργούν ως στοιχεία ενός ενιαίου συστήµατος. Διαπιστώθηκε ότι
το σκυρόδεµα µεταφέρει στους κόµβους δοκών-υποστυλωµάτων τις θλιπτικές δυνάµεις που
αναπτύσσονται κατά τους µηχανισµούς κάµψης και θόλου παράγοντας τέµνουσες δυνάµεις
που συγκλίνουν τα υποστυλώµατα στον κατώτερο όροφο ενώ τα απωθούν στον
υπερκείµενο. Αντίθετα, οι ράβδοι εφελκυσµού στο άνω πέλµα της δοκού µεταφέρουν την
εφελκυστική τους δύναµη απευθείας στις επεκτάσεις της δοκού εντός των γειτονικών
ανοιγµάτων, παράγοντας εκεί εφελκυσµό

(α)

(β)

Σχήµα 10. Αναλυτικό προσοµοίωµα απόκρισης των δοκιµίων των δοκών σε όρους
κατακόρυφης δύναµης-βύθισης: (α) MONOL δοκίµιο και (β) PC δοκίµιο
	
  

Το γεγονός ότι η επιλογή εφαρµογής συγκεντρωµένου φορτίου στη θέση του
υποστυλώµατος που αστοχεί (όπως υιοθετείται στην πλειονότητα των ερευνών της
βιβλιογραφίας) αντί κατανεµηµένου φορτίου δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα,
υποστηρίζεται και από τα αποτελέσµατα απλού αναλυτικού προσοµοιώµατος που
αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται εδώ. Καθώς το προσοµοίωµα αυτό απαιτεί απλούς
υπολογισµούς χωρίς επαναλήψεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε παραµετρικές µελέτες
ευρύτερου ενδιαφέροντος, όπως η διερεύνηση της συµπεριφοράς µιας κατασκευής για
απώλεια δύο ή περισσότερων υποστυλωµάτων. Το γεγονός ότι καλύπτει µέσω µίας
εξίσωσης τόσο την κατανεµηµένη όσο και τη σηµειακή φόρτιση, επιτρέπει τη διερεύνηση
του φαινοµένου όταν οι συντρέχουσες δοκοί γεφυρώνουν πάνω από το αφαιρούµενο
υποστύλωµα αναλαµβάνοντας την κατανεµηµένη φόρτιση από τα υπόλοιπα µέλη του
ορόφου και ταυτόχρονα συγκεντρωµένα φορτία µεταφέρονται από τους περισσότερο
φορτισµένους ορόφους στους πιο εύκαµπτους µέσω των υποστυλωµάτων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα έρευνα συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς
πόρους, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος: ERC-12: PRESCIENT,
"Κατασκευές από σκυρόδεµα ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές και ανθρωπογενείς
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απειλές" στο πλαίσιο της δράσης "Χρηµατοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά
στην 5η προκήρυξη των "ERC Grant Schemes".
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