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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος
INSYSME (www.insysme.eu), αναπτύχθηκε μία καινοτόμος λύση για τοιχοποιίες
πλήρωσης, από τους συγγραφείς και από την εταιρεία ΧΑΛΚΙΣ. Η νέα δομική
μονάδα κατακόρυφων οπών που κατασκευάστηκε πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ, Νο. 1008797). Η τοιχοποιία
κατασκευάζεται με την χρήση κατακόρυφου και οριζόντιου οπλισμού. Ο
κατακόρυφος οπλισμός τοποθετείται σε ειδικές κατακόρυφες οπές μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής.
Προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της προτεινόμενης λύσης, έγιναν
πειραματικές διερευνήσεις σε πλαίσια ενός ανοίγματος, πληρωμένα με τοιχοποιία.
Ένα δοκίμιο κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε στην Σεισμική Τράπεζα του
Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, σε κλίμακα 1:2.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της
δοκιμής στην Σεισμική Τράπεζα.
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ABSTRACT: Within the framework of INSYSME project (www.insysme.eu), an
innovative solution for infill walls has been developed by the authors and
XALKIS S.A.. A special, vertically perforated, brick unit has been designed and
produced. The innovative unit was granted a patent (No. 1008797) by the Greek
Patent Office. Horizontal and vertical reinforcement is provided. Τhe vertical
reinforcement is placed in special vertical holes after the construction of the wall.
In order to assess the performance of the proposed solution, an experimental
campaign is carried out on a one-bay masonry infill. An additional specimen is
constructed and tested on the shaking table, in the facility of Laboratory of
Earthquake Engineering/NTUA, in a reduced scale of 1:2. In the present paper the
experimental results of the Shaking Table test are presented and commented upon.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τοιχοποιίες πλήρωσης από οπτοπλίνθους, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως
σε κτήρια Ωπλισμένου Σκυροδέματος, είναι μία οικονομική και ανθεκτική λύση,
καθώς προσφέρουν επαρκή μόνωση, ενώ συνεισφέρουν στην βελτίωση της
σεισμικής συμπεριφοράς του δομικού συστήματος. Ως γνωστόν, οι τοιχοποιίες
πλήρωσης στις κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος θεωρούνται μη-φέροντα
στοιχεία, επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στον αντισεισμικό σχεδιασμό των
κτηρίων, αν και, τόσο η θεωρία όσο και η πράξη έχουν επανειλημμένως αποδείξει
ότι οι τοιχοποιίες πλήρωσης μπορούν να επηρεάσουν με θετικό τρόπο την
αντισεισμική συμπεριφορά των κτηρίων, εφόσον αποφευχθεί η πιθανή αρνητική
αλληλεπίδραση φέροντος οργανισμού-τοιχοπλήρωσης (Fardis, 2006).
Από την άλλη μεριά, η συμπεριφορά των ίδιων των τοιχοποιιών είναι σημαντική,
τόσο για την Δημόσια ασφάλεια, όσο και για τις οικονομικές τους επιπτώσεις
(Magenes et al., 2012). Ο Ευρωκώδικας 8, EC8 (EN 1998-3, 2005) περιλαμβάνει
ποιοτικές οδηγίες για την βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς των τοιχοποιιών
πλήρωσης. Η ποσοτικοποίηση των Οδηγιών του EC8 (EN 1998-3, 2005), καθώς
και η πρόταση καινοτόμων λύσεων για την κατασκευή τοιχοποιιών πλήρωσης, οι
οποίες υποστηρίζονται από εκτεταμένο πειραματικό και αναλυτικό πρόγραμμα,
είναι μεταξύ των στόχων του Ερευνητικού Προγράμματος INSYSME
(www.insysme.eu), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INSYSME, η μία εκ των δύο λύσεων
(με την ονομασία INSYSTEM 2) που αναπτύχθηκε από τους συγγραφείς και από
την εταιρεία κατασκευής οπτοπλίνθων ΧΑΛΚΙΣ, έχει σκοπό την βελτίωση της
εντός και εκτός επιπέδου συμπεριφοράς και παραμορφωσιμότητας της
τοιχοποιίας. Η τοιχοποιία πλήρωσης μπορεί να οπλίζεται με κατακόρυφο και
οριζόντιο οπλισμό. Η καινοτομία του συστήματος έγκειται στον σχεδιασμό μίας
ορθότρυπης οπτοπλίνθου πολλαπλών χρήσεων, η οποία πήρε δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ, Νο. 1008797).
Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου συστήματος,
πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός επιπέδου δοκιμές σε τοιχοπληρωμένο
πλαίσιο ενός ανοίγματος. Ένα δοκίμιο κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε στην
Σεισμική Τράπεζα του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, σε
κλίμακα 1:2. Το δοκίμιο υποβλήθηκε σε μονοαξονικές (μόνο κατά την διεύθυνση
X ή Y) καθώς και σε διαξονικές (κατά τους δύο οριζόντιους άξονες) σεισμικές

διεγέρσεις, με σκοπό την απόκτηση ποσοτικών δεδομένων για την σεισμική
συμπεριφορά της τοιχοποιίας πλήρωσης η οποία κατασκευάζεται με την νέα
δομική μονάδα, και την σύγκριση με την συμπεριφορά κατά τις στατικές δοκιμές,
σε εντός και εκτός επιπέδου φόρτιση, δοκιμίων πλήρους κλίμακας.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα της
δοκιμής στην Σεισμική Τράπεζα. Τα λαμβανόμενα αποτελέσματα συγκρίνονται
με τα αποτελέσματα των δοκιμών στο τοιχοπληρωμένο πλαίσιο ενός ανοίγματος,
σε φυσική κλίμακα, σε εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενες ολισθήσεις, και σε εκτός
επιπέδου επαναλαμβανόμενες ολισθήσεις (Vintzileou et al., 2017).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Περιγραφή των δοκιμίων
Οι οπτόπλινθοι που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για το καινοτόμο
σύστημα INSYSTEM 2, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μονών τοίχων
πλήρωσης. Μεταξύ της τοιχοποιίας πλήρωσης και του πλαισίου Ωπλισμένου
Σκυροδέματος κατασκευάζεται αρμός κονιάματος, ενώ η τοιχοποιία πλήρωσης
δεν συνδέεται με το πλαίσιο. Η λεπτομερής περιγραφή του συστήματος, δίνεται
σε άλλη εργασία (Vintzileou et al., 2017). Στην παρούσα εργασία, δίνεται μία
περίληψη των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης λύσης.
Η τοιχοποιία πλήρωσης δύναται να οπλιστεί με οριζόντιο και κατακόρυφο
οπλισμό. Όπως αναφέρθηκε ήδη, μία ορθότρυπη οπτόπλινθος πολλαπλών
χρήσεων, σχεδιάστηκε από τους συγγραφείς και από την εταιρεία κατασκευής
οπτοπλίνθων ΧΑΛΚΙΣ, και κατασκευάστηκε από την εταιρεία ΧΑΛΚΙΣ. Ο
οριζόντιος οπλισμός τοποθετείται στους οριζόντιους αρμούς, κατά την δόμηση
της τοιχοποιίας, ενώ ο κατακόρυφος οπλισμός τοποθετείται (στις ειδικές
κατακόρυφες οπές) μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Ο οπλισμός
(οριζόντιος και κατακόρυφος) δεν αγκυρώνεται στα στοιχεία του πλαισίου
Ωπλισμένου Σκυροδέματος. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση
σωληνώσεων για την διέλευση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων εντός
των συνεχών κατακόρυφων κενών τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν με την
απόσπαση των εξωτερικών τοιχωμάτων στις κατάλληλες θέσεις.
Προκειμένου να μελετηθεί η σεισμική συμπεριφορά του προτεινόμενου
συστήματος, κατασκευάστηκε πλαίσιο Ωπλισμένου Σκυροδέματος σε κλίμακα
1:2, με βάση τους νόμους ομοιότητας (Harris & Sabnis, 1999), και δοκιμάστηκε
στην Σεισμική Τράπεζα του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΕΜΠ. Το
δοκίμιο κατασκευάστηκε υπό κλίμακα, με υλικά ίδια με αυτά που
χρησιμοποιήθηκαν για τις στατικές δοκιμές. Λαμβάνοντας υπόψη την μικρή
κλίμακα, πρόσθετες μάζες 3.0Mgr τοποθετήθηκαν στο άνω μέρος του δοκιμίου.
Οι διαστάσεις των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται η τοιχοποιία πλήρωσης,
δηλαδή οι οπτόπλινθοι, οι αρμοί του κονιάματος (κατακόρυφοι και οριζόντιοι), τα
μεταλλικά συνδετήρια και η διάμετρος του οριζόντιου και του κατακόρυφου
οπλισμού, μειώθηκαν καταλλήλως, προκειμένου να τηρηθεί η μειωμένη κλίμακα.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν οπτόπλινθοι διαθέσιμες στην αγορά με τις
απαιτούμενες (μειωμένες) διαστάσεις και το επιθυμητό σχήμα, αποφασίστηκε να
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χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα οπτόπλινθος, η οποία κόπηκε σε κατάλληλα μέρη
μικρότερου μεγέθους, για την κατασκευή του υπό κλίμακα δοκιμίου (Σχήμα 1α).
Το προτεινόμενο σύστημα, INSYSTEM 2, σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέπει την
τοποθέτηση οριζόντιου και κατακόρυφου οπλισμού. Στο υπό κλίμακα δοκίμιο, ο
οριζόντιος οπλισμός (4Φ5 σε κάθε όψη της τοιχοποιίας) τοποθετήθηκε στους
οριζόντιους αρμούς κατά την δόμηση, ενώ ο κατακόρυφος οπλισμός (3Φ8 σε
κάθε όψη) τοποθετήθηκε σε ειδικές οπές στην όψη της τοιχοποιίας, μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής (Σχήμα 1β,γ). Προκειμένου να δημιουργηθούν οι
οπές, η οπτόπλινθος κόπηκε στις ακόλουθες διαστάσεις: 90x110x110 [mm3].
Δεδομένου ότι λαμβάνονται υπόψη οι νόμοι ομοιότητας (Harris & Sabnis, 1999),
μπορεί να γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων του υπό κλίμακα δοκιμίου στην
πρωτότυπη κατασκευή. Καθώς η πρωτότυπη και η υπό κλίμακα κατασκευή
κατασκευάζονται με υλικά με ίδιες ιδιότητες, ενώ επιβάλλεται και στις δύο
επιτάχυνση βαρύτητας, η κλίμακα της επιτάχυνσης και των τάσεων ισούται με
την μονάδα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών ανάγονται στην πρωτότυπη
κατασκευή πολλαπλασιάζοντας τις δυνάμεις επί 4, ενώ το μήκος (και τις διάφορες
μετατοπίσεις) επί 2. Σημειώνεται ότι οι εκτιμώμενες τιμές της γωνιακής
παραμόρφωσης του δοκιμίου είναι ίσες με αυτές της πρωτότυπης κατασκευής.

(α)
(β)
(γ)
(δ)
Σχήμα 1. Κατασκευή του υπό κλίμακα δοκιμίου INSYSTEM 2: (α) Η οπτόπλινθος που
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της τοιχοποιίας, θέση τομής, (β) Τοποθέτηση του οριζόντιου
οπλισμού, (γ) Όψη του τοίχου, ειδικές οπές για την τοποθέτηση του κατακόρυφου οπλισμού,
(δ) Πλήρωση των ειδικών οπών στις οποίες τοποθετήθηκε ο οπλισμός, με τσιμεντοκονίαμα.

Πειραματική Διάταξη
Το δοκίμιο στερεώθηκε στην σεισμική τράπεζα μέσω δύσκαμπτης μεταλλικής
βάσης. Σχεδιάστηκε ειδικό μεταλλικό πλαίσιο (Σχήμα 2), το οποίο επιτρέπει την
εντός επιπέδου παραμόρφωση του τοιχοπληρωμένου πλαισίου, ενώ εμποδίζει την
εκτός επιπέδου μετατόπιση των υποστυλωμάτων. Το μεταλλικό πλαίσιο
στερεώθηκε στο θεμέλιο Ωπλισμένου Σκυροδέματος του δοκιμίου, και
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να αποκριθεί σε εκτός επιπέδου δύναμη ίση με
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την μέγιστη διατμητική δύναμη που μπορεί να επιβληθεί από την σεισμική
τράπεζα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, πρόσθετες μάζες στην κορυφή του πλαισίου.
Κατά την διάρκεια της σεισμικής διέγερσης, τα μεγέθη αποκρίσεως του δοκιμίου
καταγράφονταν μέσω 3 επιταχυνσιομέτρων και 13 μηκυνσιομέτρων, καταλλήλως
τοποθετημένων στις όψεις του. Προκειμένου να αξιολογηθεί η συνεισφορά του
οπλισμού στην συμπεριφορά της κατασκευής, τοποθετήθηκαν 8 μηκυνσιόμετρα
στον οριζόντιο και κατακόρυφο οπλισμό. Τέλος, καθ’όλη την διάρκεια της
δοκιμής, καταγράφονταν η επιτάχυνση και η μετατόπιση της διέγερσης.

(α)
(β)
(γ)
Σχήμα 2. Πειραματική διάταξη: (α) Όψη του δοκιμίου, φαίνεται το μεταλλικό πλαίσιο και οι
πρόσθετες μάζες στην κορυφή του πλαισίου, (β) Πλάγια όψη του μεταλλικού πλαισίου, (γ) Η ειδική
διάταξη που επιτρέπει την εντός επιπέδου ολίσθηση του πλαισίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος και
εμποδίζει την εκτός επιπέδου κίνηση των υποστυλωμάτων του πλαισίου.

Πειραματική Διαδικασία. Σεισμική διέγερση- Πρωτόκολλο δοκιμών
Το δοκίμιο υποβλήθηκε σε μια σειρά υπό κλίμακα σεισμικών διεγέρσεων, με
αυξανόμενη τιμή της μέγιστης επιτάχυνσης, μέχρι την εμφάνιση σημαντικών
βλαβών. Επιβλήθηκαν στο δοκίμιο μονοαξονικές (μόνο κατά την διεύθυνση X ή
Y) καθώς και διαξονικές (κατά τους δύο οριζόντιους άξονες) σεισμικές
διεγέρσεις. Σημειώνεται ότι οι σεισμικές διεγέρσεις είναι σε κλίμακα χρόνου
(1/√2) σύμφωνα με τους νόμους ομοιότητας. Πριν από την πραγματοποίηση των
δοκιμών, τα δυναμικά χαρακτηριστικά των ομοιωμάτων μετρήθηκαν σε κάθε
διεύθυνση ξεχωριστά μέσω ημιτονικών διεγέρσεων μικρού εύρους (0.04g). Η
διαδικασία επαναλαμβανόταν κατά την διάρκεια της δοκιμής, προκειμένου να
εντοπιστούν αλλαγές στις δυναμικές ιδιότητες του δοκιμίου.
Για τις δοκιμές επιλέχθηκαν τρεις διαφορετικές σεισμικές διεγέρσεις, καθώς και
μία τεχνητή χρονοϊστορία φόρτισης: (α) Μία μετασεισμική δόνηση του σεισμού
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της Κεφαλονιάς (Αργοστόλι, 03/1983, Ms=5.5), (β) Η καταγραφή στο Jensen
Filter Plant (JFA) κατά την διάρκεια του σεισμού στο Northridge, USA (1994),
(γ) Ο σεισμός της Καλαμάτας (1982, Ms=6.2), επιταχυνσιογραφήματα που
καταγράφηκαν σε σκληρό έδαφος, (δ) Τεχνητή χρονοϊστορία φόρτισης, με
διάρκεια ισχυρού παλμού περίπου 30sec και μέγιστη επιτάχυνση ίση με 1g.
Οι χρονοϊστορίες φόρτισης των σεισμών υπό κλίμακα (χρόνου) δίνονται στο
Σχήμα 3. Η πειραματική διαδικασία παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

(α)

(β)

(γ)

(δ)
Σχήμα 3. Χρονοϊστορία σεισμικών διεγέρσεων, κατά τις δύο διευθύνσεις, X και Y, αντιστοίχως:
(α) Σεισμός Κεφαλλονιάς (Αργοστόλι), (β) Καταγραφή JFA, (γ) Σεισμός Καλαμάτας, (δ) Τεχνητή
χρονοϊστορία φόρτισης.
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Πίνακας 1. Πρωτόκολλο δοκιμών για το υπό κλίμακα δοκίμιο INSYSTEM2.
Αύξων Αριθμός
Σεισμική
Διεύθυνση
Επιτάχυνση Βάσης [g]/(%)
Δοκιμής
Διέγερση
Επιβολής
X
Y
1, 2, 17, 25, 34
Sine sweep
X/Υ
0.04
0.04
3-16
Αργοστόλι
X
0.05g-1.09g
–
18-24
Αργοστόλι
XY
0.64g-1.01g
0.70g-1.76g
26-33
JFA
X
0.14g-1.64g
–
35-37
Καλαμάτα
X
0.09g-0.27g
–
38-40
Τεχνητή
X
0.22g-1.22g
–
41-42
Τεχνητή
XY
0.59g-1.00g
0.71g-1.25g
44*
Τεχνητή
X
1.09g
–
*Κατά την διάρκεια αυτής της δοκιμής οι μετρητές αφαιρέθηκαν από το δοκίμιο.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βλάβες
Μετά την ολοκλήρωση κάθε δοκιμής, οι παρατηρηθείσες βλάβες του δοκιμίου
καταγράφονταν σε σχέδια και σε φωτογραφίες. Στο Σχήμα 4, δίνονται οι βλάβες
που εμφανίστηκαν στο δοκίμιο μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου δοκιμών.
Κατά την διάρκεια των πρώτων μονοαξονικών δοκιμών (Δοκιμές 3-16),
καταγράφηκε μόνον αποκόλληση της τοιχοποιίας πλήρωσης από το πλαίσιο Ω.Σ.,
καθώς και ρηγματώσεις μικρού εύρους κατά μήκος οριζόντιων αρμών.
Σημειώνεται ότι οι αρμοί με οριζόντιο οπλισμό, στο κάτω μέρος του δοκιμίου,
είναι οι πρώτοι στους οποίους καταγράφονται ρηγματώσεις. Επί πλέον,
παρατηρούνται διατμητικές ρωγμές στην δοκό του πλαισίου (Σχήμα 4α).
Μετά τις πρώτες διαξονικές δοκιμές (Δοκιμές 18-24), η ρηγμάτωση των
οριζόντιων αρμών είναι πιο έντονη, ενώ καταγράφεται και περιορισμένο πλήθος
ρωγμών στους κατακόρυφους αρμούς. Καταγράφονται επίσης ρωγμές στα
υποστυλώματα και στην δοκό του πλαισίου Ω.Σ. (Σχήμα 4β).
Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ομάδας μονοαξονικών δοκιμών (Δοκιμές 2640), εμφανίζονται διατμητικές ρωγμές στην τοιχοποιία. Σημειώνεται ότι δεν
καταγράφεται ακόμη θραύση οπτοπλίνθων, ενώ οι βλάβες συγκεντρώνονται κατά
μήκος των οριζόντιων και των κατακόρυφων αρμών, και θεωρούνται
επισκευάσιμες. Κατά την διαξονική δοκιμή (Δοκιμή 41) που ακολούθησε,
καταγράφηκαν κυρίως βλάβες στο πλαίσιο Ω.Σ., λόγω των αγκυρίων που
χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση των πρόσθετων μαζών.
Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών (Δοκιμές 43-44), καταγράφονται
περιορισμένες ρηγματώσεις και θραύση των τούβλων των ανώτερων σειρών. Η
διαγώνια ρηγμάτωση καθώς και οι ρωγμές κατά μήκος των οριζόντιων αρμών
είναι μεγαλύτερου εύρους (Σχήμα 4γ).
Οι ρηγματώσεις που καταγράφονται μετά την Δοκιμή 16, συγκρίνονται με την
ρηγμάτωση του δοκιμίου για την εντός επιπέδου στατική δοκιμή (Σχήμα 5α), για
μετατόπιση ίση με 5mm. Η ρηγμάτωση είναι παρόμοια, καθώς παρατηρείται
κυρίως αποκόλληση της τοιχοποιίας από το πλαίσιο Ω.Σ. και μικρό πλήθος
ρωγμών κατά μήκος κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών.
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(α)

(β)

(γ)
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(δ)
Σχήμα 4. Παρατηρηθείσες βλάβες στις δύο όψεις του δοκιμίου: (α) Μετά την πρώτη σειρά
μονοαξονικών δοκιμών (Δοκιμές 3-16), (β) Μετά την πρώτη σειρά διαξονικών δοκιμών (Δοκιμές 1824), (γ) Μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών (Δοκιμές 26-44),(δ) Φωτογραφίες του δοκιμίου μετά
την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών.

(α)
(β)
Σχήμα 5. Εντός Επιπέδου- Στατικές Δοκιμές: (α) Βρόχοι Υστέρησης, (β) Μορφή αστοχίαςρηγματώσεις, για επιβαλλόμενη γωνιακή παραμόρφωση ίση με 5mm.

Δυναμικά Χαρακτηριστικά
Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται συνοπτικά οι τιμές της ιδιοσυχνότητας και οι
αντίστοιχες τιμές της απόσβεσης του δοκιμίου INSYSTEM 2. Η δεσπόζουσα
ιδιοσυχνότητα κατά την διεύθυνση X (εντός του επιπέδου της τοιχοποιίας) είναι
περίπου ίση με 16.09Hz, ενώ κατά την διεύθυνση Y (εκτός επιπέδου) ισούται με
13.30Hz. Οι αντίστοιχες τιμές της απόσβεσης είναι ίσες με 2.18% και 4.30%.
Όπως αναμενόταν, λόγω των βλαβών στην τοιχοποιία και στο πλαίσιο Ω.Σ., η
ιδιοσυχνότητα κατά την διεύθυνση Χ παρουσιάζει σημαντική μείωση (περίπου
48% μετά τις Δοκιμές 16 και 24, και πάνω από 60% μετά την Δοκιμή 33).
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Πίνακας 2. Δοκίμιο INSYSTEM2. Τιμές της ιδιοσυχνότητας και της απόσβεσης.
Αύξων Αριθμός
Δοκιμής
1
2
17
25
34

Διεύθυνση
X
Y
X
Χ
X

Ιδιοσυχνότητα
(Hz)
16.09
13.30
8.72
8.48
6.44

Ιδιοπερίοδος
(sec)
0.06
0.075
0.11
0.12
0.16

Συντελεστής
Απόσβεσης (%)
2.18
4.30
8.63
8.64
7.20

Βρόχοι Υστέρησης, Μέγιστη Επιτάχυνση Βάσης, Γωνιακή Παραμόρφωση
Στο Σχήμα 6α δίνονται οι βρόχοι υστέρησης για την εντός επιπέδου φόρτιση του
πλαισίου, κατά την διάρκεια των Δοκιμών 9 έως 16. Η μέγιστη επιτάχυνση βάσης
κατά τον άξονα Χ ήταν περίπου ίση με 1.10g. Η απόκριση στην κορυφή του
πλαισίου ήταν λίγο αυξημένη σε σχέση με την επιτάχυνση της βάσης (1.33g). Επί
πλέον, παρατηρείται ότι το πλαίσιο Ω.Σ. (α) μπορεί να αποκριθεί σε τιμές της
γωνιακής παραμόρφωσης της τάξης του 2.4 [‰], (β) έχει την ικανότητα
απορρόφησης σεισμικής ενέργειας (όπως επιβεβαιώνεται από την μορφή των
βρόχων υστέρησης), ενώ (γ) η δυσκαμψία του παραμένει αμετάβλητη, μετά την
εμφάνιση ρωγμών και για αυξανόμενες τιμές της επιβαλλόμενης επιτάχυνσης.
Η επιβολή της Τεχνητής σεισμικής διέγερσης (Σχήμα 6β) στο Δοκίμιο (Δοκιμές
38 έως 40), οδηγεί σε κύκλους υστέρησης τυπικούς για πλάστιμη συμπεριφορά
(μεγάλη τιμή της υστερητικής απόσβεσης), καθώς και σε σταδιακή απομείωση
της δυσκαμψίας. Για αυτήν την διέγερση, η μέγιστη τιμή της επιβαλλόμενης
επιτάχυνσης κατά την διεύθυνση Χ, και η μέγιστη απόκριση που καταγράφηκε
στην κορυφή του πλαισίου έφτασαν σε τιμές 1.20g και 1.50g αντιστοίχως.
Στο Σχήμα 7 δίνονται οι βρόχοι υστέρησης κατά τις δύο διευθύνσεις Χ και Y
(διαξονική διέγερση κατά τους άξονες X και Y, Δοκιμές 18-24). Η μέγιστη
επιτάχυνση βάσης ήταν περίπου ίση με 1.00g και 1.70g, κατά τους άξονες Χ και
Y αντιστοίχως. Παρατηρείται ότι: (α) Κατά την διεύθυνση Y το σύστημα έχει
μεγαλύτερη δυσκαμψία από αυτήν κατά την διεύθυνση X. Αυτό εξηγείται από το
γεγονός ότι το δοκίμιο είχε ήδη βλάβες από την εντός επιπέδου καταπόνηση, κατά
την διάρκεια των Δοκιμών 9 έως 16, καθώς και από την θετική επιρροή του
οριζόντιου και κατακόρυφου οπλισμού στην εκτός επιπέδου συμπεριφορά της
τοιχοποιίας, (β) Το πλαίσιο έχει σημαντική ικανότητα απορρόφησης ενέργειας
κατά τις δύο διευθύνσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πιο έντονο κατά την
διεύθυνση Y, λόγω της συνεισφοράς του οπλισμού, ο οποίος προσφέρει
πλαστιμότητα στην τοιχοποιία πλήρωσης, (γ) Η μετατόπιση κατά τις δύο
διευθύνσεις είναι περίπου ίση με 3.3mm. Η απομείωση της δυσκαμψίας (κατά τις
δύο διευθύνσεις) είναι μάλλον αμελητέα κατά την διάρκεια όλων των δοκιμών, αν
και η επιβαλλόμενη επιτάχυνση και οι παρατηρηθείσες βλάβες αυξάνονται.
Στην συνέχεια επιχειρείται μία σύγκριση της συμπεριφοράς του δοκιμίου της
Σεισμικής Τράπεζας με την συμπεριφορά των δοκιμίων των στατικών δοκιμών
(Vintzileou et al., 2017). Τα αποτελέσματα του υπό κλίμακα δοκιμίου ανάγονται
σε αποτελέσματα της πρωτότυπης κατασκευής. Σημειώνεται, ότι όπως και για τις
βλάβες, η σύγκριση γίνεται μόνο για την πρώτη σειρά δοκιμών κατά την
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διεύθυνση Χ (Δοκιμές 3-16). Δεν είναι δυνατή η άμεση σύγκριση των επόμενων
δοκιμών με τις στατικές δοκιμές, καθώς η ιστορία φόρτισης είναι αρκετά
διαφορετική: Στην Σεισμική Τράπεζα επιβλήθηκε διαξονική διέγερση, ενώ στις
στατικές δοκιμές μελετήθηκαν ανεξάρτητα η εντός και η εκτός επιπέδου
συμπεριφορά.
Για την πρώτη σειρά μονοαξονικών δοκιμών, η μέγιστη επιτάχυνση του υπό
κλίμακα προσομοιώματος ήταν περίπου ίση με 13m/s2, για μετατόπιση περίπου
2.5mm. Η τιμή της επιτάχυνσης αντιστοιχεί για την πρωτότυπη κατασκευή σε
τέμνουσα βάσης ίση με 190 KN. Αυτή η δύναμη αντιστοιχεί σε μετατόπιση 5mm.
Για τις στατικές δοκιμές, η εντός επιπέδου απόκριση του πλαισίου για μετατόπιση
5mm ήταν περίπου ίση με 210KN (Σχήμα 5α). Επομένως υπάρχει ικανοποιητική
συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφορετικών δοκιμών.

(α)
(β)
Σχήμα 6. Απόλυτη επιτάχυνση συναρτήσει της σχετικής μετατόπισης, κατά την διεύθυνση Χ: (α)
Δοκιμές 9-16 (Σεισμός Κεφαλονιάς), (β) Δοκιμές 38-40 (Τεχνητή Σεισμική Διέγερση).

(α)
(β)
Σχήμα 7. Απόλυτη επιτάχυνση συναρτήσει της σχετικής μετατόπισης, για τις Δοκιμές 18-21 (Σεισμός
Κεφαλονιάς): (α) Διεύθυνση Χ, (β) Διεύθυνση Y.
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Οι τιμές της γωνιακής παραμόρφωσης κατά τις διευθύνσεις X και Y,
υπολογίστηκαν για τις μονοαξονικές και διαξονικές διεγέρσεις που επιβλήθηκαν
στο δοκίμιο. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίστηκαν στις μετατοπίσεις που
μετρήθηκαν στην κορυφή του δοκιμίου. Για τις δυναμικές δοκιμές η εντός
επιπέδου γωνιακή παραμόρφωση έφτασε σε τιμές της τάξης του 8‰.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής στην Σεισμική Τράπεζα, λαμβάνοντας
υπόψη και τα αποτελέσματα των στατικών δοκιμών φυσικής κλίμακας,
προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η δοκιμή στην Σεισμική Τράπεζα επιβεβαίωσε τα βασικά χαρακτηριστικά της
συμπεριφοράς των εντός και εκτός επιπέδου στατικών δοκιμών, όσον αφορά την
μέγιστη απόκριση, τις ρηγματώσεις και τις τιμές της γωνιακής παραμόρφωσης.
Το σύστημα τοιχοποιίας πλήρωσης INSYSTEM 2, που αναπτύχθηκε στο ΕΜΠ,
αποκρίνεται σε σημαντικές εντός και εκτός επιπέδου μετατοπίσεις απορροφώντας
σεισμική ενέργεια, με την εμφάνιση βλαβών οι οποίες είναι επισκευάσιμες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο
του 7ου Προγράμματος για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Αριθμός
Συμβολαίου No 606229, http://www.insysme.eu/).
Εκφράζονται ευχαριστίες στην εταιρία Archirodon Group N.V. για την χορηγία
και στην εταιρεία ΧΑΛΚΙΣ ΑΕΒΕ για την συνεργασία στον σχεδιασμό της
καινοτόμου λύσης INSYSTEM 2. Ευχαριστίες εκφράζονται στις εταιρείες Hilti
Corporation και Bekaert για την προσφορά των υλικών.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
www.insysme.eu, website of the INSYSME project.
EN 1998-3, Eurocode 8-Design of structures for earthquake resistance - Part 3:
Assessment and retrofitting of buildings, European Committee for
Standardisation, Brussels, Belgium (2005).
Fardis M.N., “Seismic design issues for masonry-infilled RC frames”, in
Proceedings of the 1st European conference on earthquake engineering and
seismology (Geneva Switzerland September 3-8, 2006).
Harris H., Sabnis G., “Structural Modeling and Experimental Techniques”, 2nd
Edition, CRC Press LLC (1999).
Magenes G., Bracchi S., Graziotti F., Mandirola M., Manzini C.F., Morandi P.,
Palmieri M., Penna A., Rosti A., Rota M., Tondelli M., “Preliminary damage
survey to masonry structures after the May 2012 Emilia earthquakes”, Vol. 1,
http://www.eqclearinghouse.org/2012-05-20-italy-it, 2012.
Vintzileou E., Palieraki V., Adami C.-E., Nikolopoulou V., “In-plane and outof plane response of a reinforced masonry infill made by an innovative new brick
unit”, in Proceedings of the 16th Word Conference on Earthquake, 16WCEE 2017
(Santiago Chile January 9-13, 2017.

12

