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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προκατασκευασμένα πλαίσια ΟΣ μπορούν να αναλάβουν τη σεισμική
δράση εμφανίζοντας μικρές βλάβες αν, αντί μονολιθικής σύνδεσης δοκώνυποστυλωμάτων, τα δομικά μέλη προκατασκευάζονται και συνδέονται μέσω ξηρών
συνδέσεων και κεντρικής προέντασης των δοκών, ενώ στα υποστυλώματα επιτρέπεται να
λικνιστούν ελεύθερα στη βάση τους σε θύλακα εντός των πεδίλων θεμελίωσης. Τέτοιου
είδους πλαίσια δύνανται να ταλαντώνονται χάρη στο εναλλασσόμενο άνοιγμα/κλείσιμο της
διεπιφάνειας άκρων δοκών - παρειάς υποστυλωμάτων και της ταλάντωσης των
υποστυλωμάτων, αποτρέποντας το σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων και βλαβών. Στην
παρούσα εργασία κατασκευάστηκε προκατασκευασμένο πλαίσιο ΟΣ δύο ανοιγμάτων και
δύο ορόφων, σε κλίμακα 0.6:1, η απόκριση του οποίου σε οριζόντια φόρτιση εξετάστηκε
για τις περιπτώσεις πεδίλων ελεύθερων να λικνιστούν και πεδίλων πακτωμένων στο έδαφος,
υιοθετώντας ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις μονολιθική σύνδεση υποστυλώματος–
μεμονωμένου πεδίλου θεμελίωσης, λόγω της τρωτότητας από δράσεις όπως
έκρηξη/κρούση. Ο πακτωμένος φορέας, εμφάνισε σοβαρές βλάβες στη βάση των
υποστυλωμάτων και στις αδύναμες συνδέσεις κατά μήκος των δοκών, ενώ ο λικνιζόμενος
επιβεβαίωσε την ικανότητα λικνιζόμενων πλαισίων με ξηρές συνδέσεις να περιορίζουν
σημαντικά την έκταση των βλαβών.
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ABSTRACT: Precast concrete frames can sustain earthquakes with slight damage, if their
beams are not monolithically connected to strong columns but they are precast and connected
by dry-joints with unbonded posttensioned cables, continuous and concentric along all beam
spans in the frame, and the columns free to sway at their base inside a pocket in the
foundation. Such a frame can sway thanks to the rocking of columns’ base and the
intermittent opening/closing of the dry interfaces between the beam ends and the columns,
preventing plastic hinging and damage. In the present paper, a two-story, two bay precast
frame was constructed at 0.6:1 scale. The lateral load response of that frame with isolated
footings free to rock and uplift was compared to that of a fixed-base frame, adopting
monolithic connection of the columns to the footings at both cases, due to the increased
vulnerability of the columns to blast or impact. The fixed-base frame suffered heavy damage
at the base of the columns and at weak links along the beam spans, whereas the rocking frame
confirmed the ability of a dry-jointed rocking frame to significantly reduce structural damage.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών εστίαζε παραδοσιακά στη μέγιστη ανελαστική
μετακίνηση της απόκρισης, ως καθοριστική παράμετρο της αστοχίας ή μη του φορέα.
Αντιθέτως, κατά τη φάση του σχεδιασμού, δίνονταν μικρότερη προσοχή στην έκταση και
την ένταση των αναμενόμενων βλαβών. Έχει αποδειχθεί, ότι κατασκευές οι οποίες
υπόκεινται σε σεισμικές δράσεις είναι δυνατόν να προστατευθούν από βλάβες και
παραμένουσες παραμορφώσεις αν λικνίζονται στο σύνολό τους σε σχέση με το έδαφος, ή
αν τα τμήματά τους λικνίζονται με έναν ευσταθή τρόπο μεταξύ τους ως απαραμόρφωτα
σώματα. Τέτοιου είδους ανθεκτικά συστήματα προτάθηκαν και δοκιμάστηκαν πειραματικά
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και αναφέρονται
ως συστήματα τεχνολογίας PRESSS, από το ομώνυμο ερευνητικό πρόγραμμα (PREcast
Seismic Structural Systems) που οδήγησε στην ανάπτυξή τους. Τα συστήματα αυτά
αποτελούνταν από:
•
πλαίσια με προκατασκευασμένες δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος συνδεδεμένες
με «ξηρές συνδέσεις» σε προκατασκευασμένα υποστυλώματα μέσω κεντρικών
χαλύβδινων τενόντων προέντασης χωρίς συνάφεια με το περιβάλλον σκυρόδεμα,
συνεχόμενων μέσα στους κόμβους δοκού – υποστυλώματος, και/ή
•
προκατασκευασμένα τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος συνδεδεμένα με
«ξηρές συνδέσεις» στο σύστημα θεμελίωσής τους μέσω κατακόρυφων κεντρικών
τενόντων χωρίς συνάφεια με το περιβάλλον σκυρόδεμα.
Επιπλέον, προκατασκευασμένα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος μπορούν να
αναλάβουν τη σεισμική δράση εμφανίζοντας μικρές βλάβες, όταν οι δοκοί τους δεν
συνδέονται μονολιθικά με τα υποστυλώματα, αλλά εναλλακτικά συνδέονται μέσω (α)
κεντρικών χαλύβδινων τενόντων προέντασης χωρίς συνάφεια με το περιβάλλον σκυρόδεμα
και συνεχών σε όλο το μήκος των δοκών των πλαισίων, και (β) άνω και κάτω ράβδων
οπλισμού διαπερνώντας τους κόμβους χωρίς συνάφεια με το σκυρόδεμα και με επαρκή
αγκύρωση αυτών στις δοκούς εκατέρωθεν του εκάστοτε κόμβου. Τέτοιου είδους πλαίσια
δύνανται να ταλαντώνονται χάρη στο εναλλασσόμενο άνοιγμα και κλείσιμο των ξηρών
συνδέσεων μεταξύ των άκρων των δοκών και της παρειάς των υποστυλωμάτων, σε
αντίθεση με το σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων και βλαβών στα άκρα των δοκών. Παρ’
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όλα αυτά, η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή μόνο όταν τα υποστυλώματα μπορούν να
λικνίζονται ως προς τη βάση τους σαν άκαμπτα σώματα. Για να συμβεί αυτό, η βάση των
προκατασκευασμένων υποστυλωμάτων συνήθως περιστρέφεται εντός θύλακα στη
θεμελίωση τους. Σε πλαίσια με «ξηρές συνδέσεις», οι οριζόντιες σεισμικές κινήσεις
παραλαμβάνονται μέσω στροφών των άκρων των δοκών ως προς την παρειά του
υποστυλώματος και στροφή της βάσης του υποστυλώματος σε ένα θύλακα εσωτερικά της
θεμελίωσης.
Οι προκατασκευασμένες κατασκευές έτυχαν ευρείας εφαρμογής ακόμα και σε υψηλής
σεισμικότητας περιοχές, ωστόσο, η αρθρωτή φύση των συστημάτων αυτών εγείρει
αμφιβολίες σχετικά με την ευρωστία τους όταν η ένταση προκύπτει από ακραίες
τυχηματικές δράσεις πέρα των σεισμικών, όπως εκρήξεις και προσκρούσεις οχημάτων. Τα
παραπάνω ερωτήματα εξετάσθηκαν από τους Stathas et al. (2017) με τη δοκιμή τμήματος
ανθεκτικού πλαισίου δύο ανοιγμάτων (αποτελούμενου από δύο δοκούς και τμήματα των
αντίστοιχω υποστυλωμάτων) το οποίο υφίσταται την αιφνίδια απώλεια ενός
υποστυλώματος. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι χάρη στην προένταση των
δοκών, το προκατασκευασμένο πλαίσιο ξηρών συνδέσεων παρουσιάζει μικρότερες
παραμορφώσεις και αξιοσημείωτα μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα σε κατακόρυφα φορτία,
συγκριτικά με αντίστοιχο μονολιθικά κατασκευασμένο δοκίμιο, το οποίο είναι από κάθε
άποψη όμοιο με το προκατασκευασμένο πλην της αξονικής προέντασης. Εν τούτοις,
μολονότι τα οριζόντια μέλη ενός συστήματος δύνανται να επιβιώσουν σε περίπτωση που
ένα από τα υποστυλώματά του αστοχήσει λόγω έκρηξης/κρούσης, παραμένει το γεγονός ότι
το υποστύλωμα του ισογείου ορόφου που είναι ελεύθερο να περιστραφεί – και ως ένα
βαθμό να κινηθεί οριζόντια εντός του θύλακα της θεμελίωσής του – είναι λιγότερο πιθανό
να επιβιώσει μετά από μία τέτοια τυχηματική δράση, συγκρινόμενο με ένα αντίστοιχο
υποστύλωμα πλαισίου που είναι μονολιθικά συνδεδεμένο με τη θεμελίωσή του.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω ζητήματα, στην εργασία αυτή προτείνεται
και μελετάται πειραματικά η ιδέα πάκτωσης των υποστυλωμάτων σε μεμονωμένα πέδιλα
τα οποία όμως δεν πακτώνονται στο έδαφος, αλλά επιτρέπεται να περιστραφούν και να
ανασηκωθούν αυτό. Στην πρόταση αυτή, κάθε πέδιλο είναι μονολιθικά συνδεδεμένο με το
αντίστοιχο υποστύλωμα και η στροφή του δεν περιορίζεται από δύσκαμπτες συνδετήριες
δοκούς μεταξύ των πεδίλων.
Λικνιζόμενα πέδιλα σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος με “ξηρές συνδέσεις” δεν έχουν
τύχει μέχρι σήμερα μεγάλης προσοχής ως τρόπος βελτίωσης της σεισμικής ανθεκτικότητας
και ελαχιστοποίησης βλαβών. Ωστόσο, γενικά, η ευεργετική επίδραση στη σεισμική
απόκριση κατασκευών πεδίλων ελεύθερων να ανασηκωθούν και να λικνιστούν έχει
αποτελέσει αντικείμενο αρκετών ερευνών. Οι Huckelbridge & Clough (1978) δοκίμασαν
σε σεισμική τράπεζα ένα υπο κλίμακα μεταλλικό πλαίσιο εννέα ορόφων, όπου η βάση των
υποστυλωμάτων του ήταν ελεύθερη να ανασηκωθεί μέσω ενός μεταλλικού μηχανισμού με
κύρια επίδραση στην επαναφορά της βάσης των υποστυλωμάτων. Οι Combescure &
Chaudat (2000) και Reynouard & Fardis (2001) περιέγραψαν τα πειράματα σε σεισμική
τράπεζα ενός πενταώροφου διατμητικού τοιχώματος με συγκεντρωμένες μάζες στους
ορόφους. Η βάση του τοιχώματος ήταν είτε πακτωμένη σε άκαμπτη βάση, είτε ελεύθερη να
ανασηκωθεί εντός δεξαμενής άμμου. Οι Saidi et al (2002), δοκίμασαν πειραματικά σε
σεισμική τράπεζα ομοιώματα (κλίμακα 1/4) βάθρων γεφυρών προσομοιώνοντας το έδαφος
με επιθέματα ελαστικού υλικού neoprene. Οι Sakellaraki & Kawashima (2006) δοκίμασαν
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πειραματικά σε σεισμική τράπεζα ένα εξιδανικευμένο σύστημα βάθρου γέφυρας επί
ελαστικού εδάφους, όπου ένα μεταλλικό υποστύλωμα με το πέδιλό του επί ελαστικού
υλικού δεν επιτρεπόταν να μετακινηθεί οριζόντια στη βάση. Οι Shirato et al (2008), Qin &
Chouw (2010) και Drosos et al (2012) διεξήγαγαν, επίσης σε σεισμική τράπεζα, δοκιμές
προσομοιωμάτων βάθρων γέφυρας επί ελαστικού εδάφους, εξετάζοντας τη μη-γραμμική
συμπεριφορά των αβαθών θεμελιώσεων στην απόκριση του φορέα σε σεισμική διέγερση,
εστιάζοντας στο λικνισμό των πεδίλων θεμελίωσης.
Σε δοκιμές μεγαλύτερης κλίμακας, οι Espinoza & Mahin (2006) δοκίμασαν σε σεισμική
τράπεζα βάθρο γέφυρας – η προσομοίωση του εδάφους υλοποιήθηκε μέσω στρώματος από
ελαστικό neoprene μεταξύ του πεδίλου θεμελίωσης και της τράπεζας. Με συνδυασμό
διαφορετικών αξονικών φορτίων και μεγεθών πεδίλων, το υποστύλωμα υπέστη ανελαστική
παραμόρφωση μόνο στην περίπτωση διέγερσης σε τρείς διευθύνσεις. Οι Antonellis et al
(2014) δοκίμασαν υπό σεισμική διέγερση βάθρα γεφυρών υπό κλίμακα 1:3, εδραζόμενα σε
καλά συμπιεσμένη άμμο πάχους 3.4m. Τα βάθρα παρέμειναν αβλαβή και έδειξαν μικρή
παραμένουσα μετακίνηση, ακόμα και υπό σχετικές μετακινήσεις κορυφής 6.9%., για
διέγερση με μέγιστη επιτάχυνση 0.3g.
Οι Hung et al (2010) διεξήγαγαν υβριδικές (ψευδοδυναμικές) δοκιμές σε τρία δοκίμια
βάθρων γεφυρών ενός βαθμού ελευθερίας, με δυνατότητα λικνισμού επί επιθέματος
ελαστικού υλικού neoprene για την προσομοίωση (ελαστικού) έδαφος. Οι Nakata et al
(2010) δοκίμασαν γέφυρα πολλών ανοιγμάτων στη διαμήκη διεύθυνσή της, με δύο από τα
βάθρα να δοκιμάζονταν πειραματικά, ενώ το κατάστρωμα, το τρίτο βάθρο και το έδαφος
κάτω από τα δύο φυσικά δοκίμια των βάθρων προσομοιώθηκαν αριθμητικά με γραμμικά
μοντέλα. Επειδή στόχος της δοκιμής ήταν η ανάπτυξη εργαλείων για γεωγραφικά
κατανεμημένες υβριδικές δοκιμές παρά η εξέταση του λικνισμού των πεδιλων, τα βάθρα
σημείωσαν σοβαρές βλάβες προτού τα πέδιλα ανασηκωθούν. Αντίθετα, σε μία πιο
πρόσφατη ψευδοδυναμική δοκιμή υποκατασκευών, οι Stathas et al (2015) δοκίμασαν
φυσικά ένα βάθρο γέφυρας στην κάθετη διεύθυνσή της, ενώ η γραμμική απόκριση του
καταστρώματος προσομοιώθηκε αναλυτικά μαζί με τα μη γραμμικά φαινόμενα της
ανασήκωσης του καταστρώματος από τα εφέδρανα στα ακρόβαθρα και του πεδίλου του
βάθρου από το έδαφος. Το βάθρο δεν ρηγματώθηκε κατά τη δοκιμή, ενώ σοβαρές βλάβες
προκλήθηκαν στην αντίστοιχη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε με το πέδιλο του βάθρου
πακτωμένο στο έδαφος.
Οι δοκιμές που περιγράφονται στην παρούσα εργασία εστιάζουν στη σεισμική
συμπεριφορά πλαισίου με “ξηρές συνδέσεις”, τόσο όταν μεμονωμένα πέδιλα θεμελίωσης
έχουν τη δυνατότητα να ανασηκωθούν και να λικνιστούν ως προς το έδαφος όσο και όταν
παραμένουν ακλόνητα. Στο δοκίμιο, ενώ το τμήμα της ανωδομής συνιστά σε κάθε
λεπτομέρεια ρεαλιστικό ομοίωμα της πρωτότυπης κατασκευής ΟΣ, το έδαφος και η
διεπιφάνεια με τα πέδιλα θεμελίωσης υλοποιήθηκαν προσεγγιστικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κατασκευάσθηκε, υπό κλίμακα 0.6:1, διώροφο πλαίσιο δύο ανοιγμάτων από
προκατασκευασμένα μέλη– η γεωμετρία του δοκιμίου να απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Τα
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υποστυλώματα κατασκευάστηκαν ενιαία στο σύνολο του ύψους τους και είχαν τετραγωνική
διατομή πλευράς 0.36m, εγκάρσιο οπλισμό Φ8/50mm και διαμήκη οπλισμό 8Φ14 στα
εξωτερικά υποστυλώματα και 8Φ16 στο κεντρικό. Το μήκους 3.14m κεντρικό τμήμα κάθε
δοκού ήταν προκατασκευασμένο, ορθογωνικής διατομής 0.36m x 0.18m με τις άνω (2Φ12)
και κάτω (2Φ12) διαμήκεις ράβδους του να προεξέχουν από τα άκρα του στοιχείου και να
ματίζονται, σύμφωνα με τον ΕΝ1992-1 [2004], με τις διαμήκεις ράβδους των ακραίων
έγχυτων τμημάτων μήκους 0.50m (Σχήμα 2α). Οι άνω και κάτω ράβδοι των ακραίων
έγχυτων τμημάτων των δοκών διέτρεχαν τους κόμβους με τα υποστυλώματα χωρίς
συνάφεια με το περιβάλλον σκυρόδεμα με αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια κυκλικής (πχ
σεισμικής) φόρτισης, οι παραγόμενες στις διεπιφάνειες στροφές να επιτρέπουν τη
μετακίνηση μεταξύ των ορόφων, χωρίς το σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων και
επομένως χωρίς την εμφάνιση βλαβών. Ο εγκάρσιος οπλισμός του προκατασκευασμένου
τμήματος των δοκών ήταν Φ8/240mm.

(α)

(β)
Σχήμα 1. Πειραματικό δοκίμιο σε (α) όψη και (β) κάτοψη

Η διεπιφάνεια δοκού-υποστυλώματος διατηρούνταν κλειστή υπό τα κατακόρυφα φορτία
χάρη στην εφαρμοζόμενη, μέσω δύο ευθύγραμμων χαλύβδινων τενόντων (έκαστος
ονομαστικής διαμέτρου 15.7mm), δύναμη προέντασης. Οι τένοντες διέτρεχαν κεντρικά τις
δοκούς, χωρίς συνάφεια με το σκυρόδεμα. Χάρη στην ύπαρξη της (κατάλληλης τιμής)
αρχικής δύναμης προέντασης οι ξηρές συνδέσεις στις διεπιφάνειες δοκού-υποστυλώματος
δύνανται να ανοίγουν/κλείνουν επαναλαμβανόμενα λόγω εναλλασσόμενων ροπών με
αντίθετα πρόσημα που προκαλούνται στο υποστύλωμα κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.
Επισημαίνεται ότι οι συνδετήρες στο μισό του μήκους των έγχυτων τμημάτων των δοκών
προς την πλευρά του υποστυλώματος, ήταν πολύ πυκνοί για βελτίωση του εγκιβωτισμού
και της θλιπτικής αντοχής του άνω και κάτω άκρου της διατομής έναντι των υψηλών τάσεων
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επαφής που αναπτύσσονται εκεί όταν η διεπιφάνεια στο αντίθετο πέλμα της διατομής είναι
“ανοιχτή” (Σχήμα 2β).

(α)

(β)

Σχήμα 2. Λεπτομέρειες όπλισης στη σύνδεση δοκού – υποστυλώματος

Η βάση κάθε προκατασκευασμένου υποστυλώματος πακτώνονταν με μη συρρικνούμενο
κονίαμα, εντός θύλακα στο προκατασκευασμένο πέδιλο θεμελίωσης. Διατηρώντας τα
σημεία περιστροφής στα τέταρτα του μήκους της βάσης εκάστου θεμελίου, επιτρέπονταν –
μέσω ειδικού μηχανισμού – η ανασήκωση του θεμελίου κατά τη δοκιμή του πλαισίου,
εμποδίζοντας ταυτόχρονα την οριζόντια μετακίνησή του. Τα κατακόρυφα φορτία επί των
δοκών προσομοιώθηκαν μέσω μαζών σκυροδέματος, μεγέθους 100kN ανά όροφο, οι
οποίες αναρτώνταν από τις δοκούς. Για πρακτικούς λόγους σχετικούς με την ασφάλεια της
πειραματικής διάταξης και των δοκών υπό τη δράση μεγάλων σημειακών φορτίων, καθώς
και με το απαιτούμενο διαθέσιμο τμήμα των δοκών για την τοποθέτηση αισθητήρων, τα
πρόσθετα φορτία ήταν αρκετά μικρότερου μεγέθους εκείνου που επιβάλλει η διατήρηση της
διαστατικής ομοιότητας. Τα σημεία εφαρμογής των μαζών, επιλέχθηκαν έτσι ώστε να
παράγουν ίδιες ροπές στήριξης στα άκρα των δοκών με αντίστοιχη ομοιόμορφα
κατανεμημένη φόρτιση. Ο φορέας απεικονίζεται στο Σχήμα 3.
Το πλαίσιο υποβλήθηκε σε κύκλους ελεγχόμενης μετατόπισης στην κορυφή και με
κατανομή των δυνάμεων των ορόφων σε μορφή ανεστραμμένου τριγώνου, όπως συνήθως
ορίζεται από τους κανονισμούς αντισεισμικού σχεδιασμού ως προσέγγιση της θεμελιώδους
ιδιομορφής τέτοιου είδους κατασκευών. Διενεργήθηκαν δύο δοκιμές: στην πρώτη
(ελεύθερα λικνιζόμενο πλαίσιο) επιβλήθηκε σχετική μετακίνηση κορυφής μεγέθους ικανού
να οδηγήσει σε ανασήκωση των πεδίλων. Ακολούθως, τα πέδιλα θεμελίωσης πακτώθηκαν
στο δάπεδο του εργαστηρίου και αποκατάσταθηκαν οι ρωγμές που είχαν δημιουργήθηκαν
σε ορισμένα μέλη κατά την πρώτη φόρτιση – η επισκευή έγινε με εισπίεση εποξειδικής
ρητίνης. Το σχήμα φόρτισης διατηρήθηκε ίδιο και στις δύο δοκιμές, για λόγους σύγκρισης.
Σε κάθε δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν περίπου 95 αισθητήρες για την μέτρηση: (α) της
παραμόρφωσης των ακραίων περιοχών των δοκών και της διεπιφάνειας ακραίου έγχυτου
τμήματος – παρειάς υποστυλώματος, (β) της αξονικής παραμόρφωσης των δοκών κατά
μήκος των πελμάτων τους, (γ) της στροφής ακραίων περιοχών των υποστυλωμάτων, (δ) της
στροφής των πεδίλων θεμελίωσης και (ε) της παραμόρφωσης των ράβδων οπλισμού.
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Σχήμα 3. Απεικόνιση φορέα πριν τη δοκιμή

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Λικνιζόμενο δοκίμιο
Στο πλαίσιο της δοκιμής επιβλήθηκαν δύο πλήρεις κύκλοι μετακίνησης κορυφής, εύρους
±100mm. Στο Σχήμα 4 παρατίθενται το διάγραμμα τέμνουσας βάσης συναρτήσει της
μετακίνησης κορυφής του πλαισίου και το διάγραμμα της τέμνουσας δύναμης ορόφου σε
συνάρτηση με τη σχετική του μετακίνηση. Η απόκριση του φορέα ήταν συμμετρική σε
αμφότερες διευθύνσεις φόρτισης, ενώ καθοριστική ήταν η απόκριση του Α’ ορόφου, στον
οποίο αναλώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της εισαγόμενης ενέργειας, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 4β.
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Σχήμα 4. Λικνιζόμενο πλαίσιο: διάγραμμα (α) τέμνουσας δύναμης βάσης – μετακίνησης
κορυφής και (β) τέμνουσας δύναμης ορόφων – σχετικής μετακίνησης ορόφων
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Σχήμα 5. (α) Χρονοϊστορία στροφής πεδίλων θεμελίωσης υποστυλωμάτων και (β)
χρονοϊστορία ανασήκωσης κέντρου βάσης των πεδίλων θεμελίωσης

Οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις στις στάθμες των ορόφων οδήγησαν σε λικνισμό των
πεδίλων (Σχήμα 5α) με ανασήκωσή τους λόγω περιστροφής περί τα σταθερά σημεία σε
απόσταση ίση με το ένα τέταρτο του μήκους του θεμελίου (Σχήμα 5β). Αυτό οδήγησε σε
αποτροπή εμφάνισης βλαβών στη βάση των υποστυλωμάτων, όπως απεικονίζεται και στα
Σχήματα 6α, 6β. Παράλληλα, η παραμόρφωση συγκεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στη
σύνδεση δοκών–υποστυλωμάτων, όπου λόγω της αξονικής προέντασης κατά μήκος των
δοκών επιτρέπονταν το άνοιγμα/κλείσιμο της διεπιφάνειας μεταξύ των άκρων των δοκών
και της παρειάς των υποστυλωμάτων (Σχήμα 6γ, 6δ), προστατεύοντας τα άκρα των δοκών
από βλάβες.

(α)

(γ)

(β)

(δ)

Σχήμα 6. Λικνιζόμενο πλαίσιο στη μέγιστη μετακίνηση κορυφής: (α) εξωτερικό πέδιλο
F3 με το υποστύλωμά του C3, (β) κεντρικό πέδιλο F2, (γ) άνοιγμα ξηρής σύνδεσης δοκού
Β2 με το υποστύλωμα C3 και σχηματισμός πλαστικών αρθρώσεων στην κορυφή του C3,
(δ) πλαστικές αρθρώσεις στην κορυφή του C2
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Επιπλέον χαρακτηριστικό της απόκρισης ήταν ο σχηματισμός ρηγμάτωσης από κάμψη στις
διατομές κορυφής των υποστυλωμάτων Α’ ορόφου (C1, C2, C3), όπως φαίνεται και στα
Σχήματα 6γ, 6δ, λόγω της διατήρησης των σημείων περιστροφής των πεδίλων σε
συγκεκριμένες θέσεις κατά τους κύκλους φόρτισης (ένα τέταρτο του μήκους του πεδίλου),
και των μικρών αξονικών φορτίων των υποστυλωμάτων. Η δέσμευση του σημείου
περιστροφής των πεδίλων θεμελίωσης σε καθορισμένες θέσεις εισάγει ένα πλασματικό άνω
όριο στη ροπή που μεταφέρεται στη βάση των πεδίλων και, για δεδομένη τέμνουσα δύναμη
στα υποστυλώματα, αυξάνει τη ροπή στην κορυφή των υποστυλωμάτων Α’ ορόφου.
Επίσης, το μικρού μεγέθους αξονικό φορτίο των υποστυλωμάτων όχι μόνο οδήγησε σε
μεγάλες δρώσες ροπές στις κορυφές και των τριών υποστυλωμάτων του Α’ ορόφου, αλλά
μείωσε αρκετά και την καμπτική αντοχή τους.
Πακτωμένο πλαίσιο
Στο πλαίσιο με τα πακτωμένα πέδιλα, επιβλήθηκαν συνολικά στον ανώτερο όροφο κύκλοι
φόρτισης, με εύρος κυμαινόμενο από 40mm έως 190mm, αυξανόμενο σε κάθε κύκλο με
βήμα 15mm. Το συγκεκριμένο εύρος μετακινήσεων κορυφής κάλυπτε όλο το φάσμα
αποκρίσεων του πλαισίου, από τη διαρροή μέχρι και την αστοχία του, η έναρξη της οποίας
συμβατικά ορίζεται στο σημείο που αντιστοιχεί σε πτώση της οριζόντιας αντίδρασης κατά
20% ως προς τη μέγιστη τιμή της. Όπως παρατηρείται από το Σχήμα 7, το πλαίσιο
διατηρώντας πακτωμένα τα πέδιλα θεμελίωσης των υποστυλωμάτων του εμφάνισε την
αντοχή του περίπου στη μέγιστη μετακίνηση που επιβλήθηκε στο αντίστοιχο λικνιζόμενο
πλαίσιο (100mm), και μάλιστα η τιμή της αντοχής του ήταν υπερδιπλάσια της μέγιστης
δύναμης που σημείωσε ο φορέας με τα λικνιζόμενα πέδιλα.
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Σχήμα 7. Πακτωμένο πλαίσιο: (α) τέμνουσα δύναμη βάσης – μετακίνηση κορυφής, (β)
τέμνουσα δύναμη ορόφων – σχετική μετακίνηση ορόφων και (γ) τέμνουσα δύναμη
βάσης – μετακίνηση κορυφής πακτωμένου και λικνιζόμενου πλαισίου

Σε αντίθεση με τον λικνιζόμενο φορέα, στο πακτωμένο πλαίσιο σχηματίστηκαν από τους
πρώτους κύκλους φόρτισης πλαστικές αρθρώσεις στη βάση και των τριών υποστυλωμάτων
του Α’ ορόφου (Σχήμα 8α,β). Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το πακτωμένο πλαίσιο ανέπτυξε
διπλάσιες στροφές στα άκρα των δοκών του συγκριτικά με το λικνιζόμενο και περίπου 20
φορές μεγαλύτερες στροφές στη βάση των υποστυλωμάτων του. Οι βλάβες στις βάσεις των
υποστυλωμάτων συνοδεύτηκαν από στροφές στα άκρα των δοκών που εμφανίστηκαν
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μερικώς στην ξηρή σύνδεση με τα υποστυλώματα (Σχήμα 8δ) και μερικώς στη διεπιφάνεια
του προκατασκευασμένου άκρου των δοκών με τα έγχυτα τμήματά τους μήκους 500mm
Στη διατομή αυτή (διεπιφάνεια προκατασκευασμένου άκρου δοκού με έγχυτο τμήμα) η
μεγάλη η διαφορά αντοχής μεταξύ του σκυροδέματος των προκατασκευασμένων δοκών
και του μη συρρικνούμενου κονιάματος των ακραίων έγχυτων τμημάτων σε συνδυασμό με
τους πολύ αραιούς συνδετήρες κοντά στο άκρο της προκατασκευασμένης δοκού
(Φ8/240mm), οδήγησαν σε σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων σε κάθε διεπιφάνεια
προκατασκευασμένου–έγχυτου τμήματος δοκού (Σχήμα 8γ). Από τη στιγμή εμφάνισης
αυτών των πλαστικών αρθρώσεων, πρακτικά εξουδετερώθηκε η συμμετοχή των ξηρών
συνδέσεων στην ανάληψη της γενικής παραμόρφωσης των δοκών.

(γ)

(δ)
(α)

(β)

Σχήμα 8. Πακτωμένο πλαίσιο: (α) παραμόρφωση του φορέα, (β) βλάβη στη βάση των
υποστυλωμάτων του Α’ ορόφου, (γ) βλάβη στην περιοχή της διεπιφάνειας έγχυτουπροκατασκευασμένου τμήματος δοκών Α’ ορόφου, (δ) άνοιγμα ξηρής σύνδεσης στην
παρειά του υποστυλώματος C4 και στη διεπιφάνεια έγχυτου-προκατασκευασμένου
τμήματος της δοκού Β3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος από προκατασκευασμένες δοκούς και υποστυλώματα
με ξηρή σύνδεση μεταξύ τους και κεντρική προένταση των δοκών χωρίς συνάφεια με το
περιβάλλον σκυρόδεμα, μπορούν να αναλάβουν τη σεισμική φόρτιση χωρίς ορατές βλάβες,
υπό την προϋπόθεση ότι οι στροφές στη βάση των υποστυλωμάτων δεν παρεμποδίζονται
από οποιοδήποτε τρόπο. Ένας εύρωστος και οικονομικός τρόπος προκειμένου να
ικανοποιηθεί η παραπάνω συνθήκη είναι μέσω πάκτωσης της βάσης των υποστυλωμάτων
σε μεμονωμένα πέδιλα και επιτρέποντας στο πέδιλο να λικνίζεται χωρίς τον περιορισμό από
ύπαρξη συνδετήριων δοκών. Η απόκριση ενός τέτοιου πλαισίου σε πλευρική φόρτιση,
διερευνήθηκε και συγκρίθηκε με την αντίστοιχη απόκριση ενός πλαισίου με τα πέδιλά του
πακτωμένα στο έδαφος. Το λικνιζόμενο πλαίσιο ανέπτυξε αρκετά μικρότερη ένταση
συγκριτικά με το πακτωμένο, για την ίδια μετακίνηση κορυφής, επειδή τα υποστυλώματα
αναλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της επιβαλλόμενης μετακίνησης με στροφή
απαραμόρφωτου σώματος, αντί στροφής στη βάση τους. Συνεπώς, τα υποστυλώματα
αναπτύσσουν πολύ μικρότερες βλάβες. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της επιβαλλόμενης
μετακίνησης παραλαμβάνονταν μέσω των στροφών των ακραίων διατομών των δοκών οι
οποίες οδηγούσαν στο άνοιγμα/κλείσιμο των ξηρών συνδέσεων στις περιοχές των κόμβων.
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Παρά το γεγονός ότι η επιβολή των μετακινήσεων στον ανώτερο όροφο του πακτωμένου
πλαισίου ήταν αρκετά πιο απαιτητική συγκριτικά με το λικνιζόμενο πλαίσιο, ο λικνιζόμενος
φορέας αποκρίθηκε καλύτερα και εμφάνισε αρκετά μικρότερες βλάβες. Ο σχηματισμός
πλαστικών αρθρώσεων που παρατηρήθηκε στην κορυφή των υποστυλωμάτων Α’ ορόφου
του λικνιζόμενου πλαισίου δεν θα είχε προκληθεί αν: (α) η θεμελίωση ήταν πιο ρεαλιστική,
με μεγαλύτερο μέγεθος πεδίλων εδραζόμενα σε έδαφος και ελεύθερα να περιστραφούν περί
του άκρου τους, (αντί στα τέταρτα του μήκους τους) και, (β) τα αξονικά φορτία των
υποστυλωμάτων λόγω των κατακορύφων φορτίων είχαν ρεαλιστικότερες τιμές, δηλαδή
πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις χαμηλές που επιβλήθηκαν μέσω της παρούσας διάταξης.
Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα από την παρούσα έρευνα οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ένα σύστημα προκατασκευασμένου πλαισίου Ο.Σ. με ξηρές συνδέσεις των δοκών του
στα υποστυλώματα, κεντρική προένταση των δοκών χωρίς συνάφεια με το σκυρόδεμα και
πέδιλα θεμελίωσης ελεύθερα να λικνιστούν χωρίς περιορισμούς από συνδετήριες δοκούς,
αποτελεί ένα ανθεκτικό σύστημα, ικανό να ανταπεξέλθει σε ισχυρές σεισμικές κινήσεις
εμφανίζοντας μικρές βλάβες.
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