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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τα μεγάλα, ελαφρά οπλισμένα, τοιχώματα έχουν αρκετά
πλεονεκτήματα, ως προς την αντισεισμική θωράκιση νέων κατασκευών, σύμφωνα
με τον Ευρωκώδικα 8. Υφίστανται όμως και παλαιότερα κτήρια, τα οποία και
διαθέτουν αντίστοιχα τοιχώματα. Η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των
παλαιότερων αυτών κτηρίων έναντι σεισμικών δράσεων αποδεικνύεται θετική σε
πλείστες περιπτώσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και σχολιάζονται
συγκεκριμένες περιπτώσεις τέτοιων κτηρίων. Επίσης, για περιπτώσεις όπου
απαιτείται ενίσχυση κτηρίων μέσω τοιχωματοποίησης, προτείνεται να εξετάζεται
και η περίπτωση των ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων.
ABSTRACT : Large lightly reinforced walls, as described in Eurocode 8 for new
structures, present remarkable advantages, concerning their increased capacity in
anticipating earthquake loads. Suchlike structural walls do also exist at older
structures. In most cases, this kind of structures is proved to be efficient. In this
paper, characteristic existing buildings are examined and commented. Also, it is
proposed that addition of lightly reinforced walls to existing structures could be a
very efficient method of increasing their seismic capacity.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ευρωκώδικας 8, η FEMA 356, o UBC και άλλοι σύγχρονοι κανονισμοί
προβλέπουν τη χρήση μεγάλων, ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων (ΜΕΟΤ) για την
ανάληψη σεισμικών δράσεων, τα οποία διαθέτουν τα ακόλουθα σημαντικά
πλεονεκτήματα:
•Αποκλείουν κατάρρευση λόγω μαλακού ορόφου
•Μειώνουν τις βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία
•Έχουν επιδείξει εξαιρετική συμπεριφορά σε ισχυρούς σεισμούς (Ugalde et al,
2017)
Όσον αφορά την διαστασιολόγηση, οι κατακόρυφοι οπλισμοί προσαρμόζονται
ακριβώς στην ένταση M & N (από την ανάλυση). Αποφεύγεται οπλισμός πέραν
αυτού που προκύπτει από τις απαιτήσεις της ανάλυσης (π.χ. ο ελάχιστος), για να
ελαχιστοποιηθεί η υπερβάλλουσα καμπτική αντοχή. Για τους οπλισμούς
διάτμησης δεν απαιτείται ικανοτικός έναντι τέμνουσας, ενώ προβλέπεται να
λαμβάνεται υπόψη και η συνεισφορά του σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να
προκύπτει απαίτηση για κάποιoυ είδους ελαφρύ οπλισμό (πχ εσχάρα από δομικό
πλέγμα) ή και καθόλου.
Στο πλαίσιο των προαναφερθεισών προβλέψεων για τα ως άνω τοιχώματα,
ελέγχονται χαρακτηριστικά υφιστάμενα δομήματα (case studies), τα οποία είχαν
ανεγερθεί πριν από την έναρξη της χρήσης των Ευρωκωδίκων. Τα
προσομοιώματα των δομημάτων αυτών υποβάλλονται στα ισχύοντα σήμερα
σεισμικά φορτία και γίνεται αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ
Ως χαρακτηριστικά κτήρια έχουν επιλεγεί ένα κτήριο γραφείων, ένα ξενοδοχείο,
μια αποθήκη και ένα κτήριο μεικτής χρήσης.
Κτήριο γραφείων
Το κτήριο (Σχήμα 1) είναι οκταόροφο με δύο υπόγεια, κατασκευής 1961,
συνολικής επιφάνειας 6.500m2. Η πρώτη στάθμη (ισόγειο) έχει εσοχές στις δύο
προσόψεις του (διαμόρφωση στοάς) με αποτέλεσμα δύο κεντρικά τοιχία,
σταθερής διατομής στις ανώτερες στάθμες, να μην κατεβαίνουν στο δάπεδο
ισογείου. Υφίστανται, ωστόσο, ισχυρότερα τοιχία σε άλλες θέσεις του ισογείου.
Οι στάθμες 2-7 είναι τυπικές όμοιοι σε διάταξη. Υπάρχουν δύο μεγάλα τοιχία στις
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‘τυφλές’ πλευρές του κτηρίου, ένα ανα διεύθυνση. Πλαισιακή λειτουργία
υφίσταται κυρίως κατά την παράλληλη στη μεγάλη πλευρά διεύθυνση (Χ), καθώς
υφίστανται διέρειστες πλάκες, χωρίς δοκούς κατά την εγκάρσια διεύθυνση (Υ). Η
τελευταία στάθμη είναι σε εσοχή, με χρήση φυτευτών υποστυλωμάτων.

Σχήμα 1. Υφιστάμενο κτήριο γραφείων (φωτογραφία και προσομοίωμα)

Προσομοιώνοντας τα τοιχία (που έχουν μήκος πάνω από 4 m) με επιφανειακά
πεπερασμένα στοιχεία, με δυνατότητα σταδιακής απενεργοποίησης των ινών που
αστοχούν (μέθοδος wall fiber hinge), σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφεται
στην οδηγία FEMA 356. Όταν κάποιας ίνας το υλικό φτάσει την τάση διαρροής,
αυτή πλαστικοποιείται αρχικά και, ακολούθως, απενεργοποιείται, οπότε
συνεχίζεται η διαδικασία με μειωμένη πλέον την δυσκαμψία του τοιχίου μέχρις
ότου επόμενη ίνα ξεπεράσει τα ανεκτά όρια παραμόρφωσης.
Τα γραμμικά στοιχεία του κτηρίου είναι εν γένει υποδιαστασιολογημένα, σε
σχέση με τις σημερινές αντιλήψεις, καθώς σε κάποια από τα μέλη δεν
ικανοποιείται καν η απαίτηση σε ελάχιστο οπλισμό. Παρόλα αυτά το κτήριο
επιδεικνύει γενικά επαρκή αντισεισμική συμπεριφορά (Σχήμα 2), λόγω των
μεγάλων τοιχίων, έστω και έκκεντρων, έστω και με διακοπή στην κρίσιμη
στάθμη, έστω και και με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό οπλισμού σε αυτά. Με

3

Σχήμα 2. Απεικόνιση πλαστικών αρθρώσεων στα γραμμικά μέλη για διεύθυνση
σεισμού κατά Χ (αριστερά) και κατά Υ (δεξιά).

ελάχιστες τοπικές ενισχύσεις έναντι διάτμησης θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει
στον σημερινό σεισμό σχεδιασμού, χωρίς να υποστεί σημαντικές βλάβες.
Ξενοδοχείο
Το ξενοδοχείο (Σχήμα 3) κατασκευάστηκε το 1961, αποτελείται από τρεις
πτέρυγες που χωρίζονται με αρμούς πλάτους 2 cm και έχει συνολικό εμβαδόν
3573 m2.
Η διαφορά των δύο κυρίως πτερύγων είναι ότι στην Β υπάρχουν αρκετά τοιχία
(ελαφρώς οπλισμένα) που περιβάλλουν το κλιμακοστάσιο, το οποίο εξυπηρετεί
και την πτέρυγα Α, η οποία, ως εκ τούτου, δεν διαθέτει τοιχία.
Προεκτιμάται ότι η προσθήκη ενός τοιχίου ανά διεύθυνση στην πτέρυγα Α (κατ’
αναλογία την υπαρχόντων στην πτέρυγα Β) θα ήταν αρκετή για να άρει την
υστέρηση αυτή. Ως πρώτο σενάριο εξετάζεται ωστόσο η «συρραφή» των δύο
πτερύγων σε ενιαίο κτήριο, κάτι που αποτελεί την απλούστερη επέμβαση.
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Σχήμα 3. Υφιστάμενο ξενοδοχείο (προσομοίωμα, φάση εγκαινίων, σημερινή
κατάσταση)

Σχήμα 4. Καμπύλη ικανότητας πτερύγων υφιστάμενου κτηρίου: Α (αριστερά), Β(δεξιά).

Ο απλούστερος τρόπος για την υλοποίηση της συρραφής είναι η κατασκευή
μανδυών στα «δίδυμα» υποστυλώματα, πάχους 90 mm, ενώ μπορούν να
παραμείνουν ως έχουν (χωρίς κάποια επέμβαση) οι «δίδυμες» δοκοί.
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Σχήμα 5. Καμπύλη ικανότητας ενιαίου κτηρίου

Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 5, η επέμβαση αυτή επαρκεί, όσον αφορά τις
στοχευόμενες μετακινήσεις. Επίσης, με βάση τις διατάξεις περί «μεγάλων,
ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων», ελέγχονται τα τοιχώματα έναντι τέμνουσας και
προκύπτει ότι, ο υφιστάμενος οπλισμός τους (2#8/150) αρκεί. Τέλος, το κέντρο
στροφής του ενιαίου κτηρίου, υπολογιζόμενο με δύο μεθόδους, πλησιάζει το
κέντρο μάζας (Σχήμα 6).

Σχήμα 6. Κέντρα μάζας (κόκκινο) και στροφής ενιαίου κτηρίου (γαλάζιο, κατά ΕΑΚ, και
πράσινο ως «κέντρο βάρους» των αντιδράσεων από σεισμικές φορτίσεις)

Φυσικά, η περαιτέρω προσθήκη ελαφρά οπλισμένων τοιχωμάτων θα αύξανε
περαιτέρω την φέρουσα ικανότητα του δομήματος έναντι σεισμού.
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Κτήριο αποθήκης
Το κτήριο που βρίσκεται στoν Δήμο Νίκαιας- Ρέντη και έχει χρήση αποθήκης.
(Σχήμα 7) είχε μελετηθεί την δεκαετία του 1970 με αυξημένα κινητά φορτία (20
kN/m2). Είναι διώροφο, εξωτερικών διαστάσεων 35,4x30,4 m. Στις γωνίες του
κτηρίου είχαν κατασκευασθεί μεγάλα τοιχώματα, τα οποία, με τις σημερινές
αντιλήψεις, εμπίπτουν στην κατηγορία των ΜΕΟΤ.

Σχήμα 7. Υφιστάμενο κτήριο αποθήκης (άνω δεξιά), τμήμα σχεδίου τού φέροντος
οργανισμού του (άνω αριστερά) που απεικονίζει τα μεγάλα, ελαφρά οπλισμένα,
τοιχώματα που υφίστανται στις τέσσερεις γωνίες του και προσομοίωμα (κάτω).

7

Οι πλαστικές αρθρώσεις που επιλέχθηκαν είναι αλληλεπίδραση διαξονικής
κάμψης με αξονικό φορτίο για τα υποστυλώματα, P‐M2‐M3, και καθαρή κάμψη
για τις δοκούς, M3 στο ETABS. Η πλαστική άρθρωση σε μια διατομή
ενεργοποιείται μόνο όταν η ροπή από την ανάλυση ξεπεράσει την
αντίστοιχη ροπή διαρροής. Αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμβαίνει μόνο
σε δοκούς, στη σύνδεσή τους με τα άκαμπτα τοιχώματα. Τα τελευταία
συμπεριφέρονται ως ελαστικά στοιχεία, τα οποία περιορίζουν ιδιαίτερα τις
μετακινήσεις των διαφραγμάτων. Έτσι, κατά κανόνα, τα υποστυλώματα δεν ξεπερνούν το όριο διαρροής τους και οι πλαστικές αρθρώσεις που έχουν
τοποθετηθεί δεν παίζουν κάποιο ρόλο στην επίλυση.

Σχήμα 8. Καμπύλη ικανότητας κτηρίου αποθήκης (συμμετρική κατά Χ και Υ).
Η παρουσία των μεγάλων, ελαφρά οπλισμένων, τοιχωμάτων έχει ως αποτέλεσμα
να διαθέτει το κτήριο φέρουσα ικανότητα έναντι σεισμού που υπερκαλύπτει και
τις σημερινές απαιτήσεις, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.
Κάποια υποστυλώματα τα οποία συνορεύουν με τα παράθυρα, εμπίπτουν στην
κατηγορία των «κοντών», αλλά, λόγω των τοιχίων, τα υποστυλώματα
αναλαμβάνουν ελάχιστα σεισμικά φορτία και υπόκεινται σε εξαιρετικά μικρές
μετακινήσεις.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ





Τα μεγάλα, ελαφρά οπλισμένα, τοιχώματα παρουσιάζουν ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση ισχυρών σεισμικών δράσεων.
Σε υπάρχοντα δομήματα, μελετημένα με χαμηλότερες σεισμικές
επιταχύνσεις, δυνατόν να προσδίδουν σημαντικές υπεραντοχές, με
αποτέλεσμα να είναι λίαν πιθανό να καλύπτουν και τις σύγχρονες
απαιτήσεις.
Επομένως, και η εκ των υστέρων προσθήκη τέτοιων τοιχωμάτων σε
υφιστάμενα κτήρια είναι δόκιμη μέθοδος, με πολλά πλεονεκτήματα.
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