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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος εξετάζει τους πιθανούς τρόπους
αστοχίας ενός τοιχώματος, με σκοπό να αναπτύξει νέες και/ή να τροποιήσει σχέσεις
υπολογισμού των αντοχών και των παραμορφώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε τρόπο.
Μ’αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν κατά το σχεδιασμό νέων και την αποτίμηση
υφιστάμενων κατασκευών να αναγνωριστεί ο πιθανός τρόπος αστοχίας βάσει των
γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών ενός τοιχώματος, τις λεπτομέρειες όπλισης
και το αξονικό φορτίο, για να επιλεγχθεί ο κατάλληλος και να αποφευγχθούν ανεπιθύμητες
ψαθυρού τύπου αστοχίες.
Ειδικά, στα τοιχώματα οι διατμητικού τύπου αστοχίες εμφανίζονται συχνότερα από
ότι στα υποστυλώματα. Η αστοχία σε διάτμηση συνήθως εμφανίζεται σε μικρότερες
μετακινήσεις και συνοδεύεται με έντονη πτώση της αντοχής. Γι’αυτό και οι σύγχρονοι
αντισεισμικοί κανονισμοί στοχεύουν σε μεγάλες πλαστιμότητες και ικανότητα
παραμόρφωσης των τοιχωμάτων και απαιτούν εξασφάλιση της καμπτικής συμπεριφοράς
μέχρι την αστοχία. Είναι σημαντικό, επομένως, να είναι εφικτός ο υπολογισμός της
αντοχής για κάθε διατμητικό τρόπο αστοχίας για να μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η αστοχία
σε κάμψη θα προηγηθεί. Αλλά και στην περίπτωση της εξασφάλισης καμπτικής
συμπεριφοράς να είναι σε θέση κάποιος να γνωρίζει από το στάδιο του σχεδιασμού.την
ικανότητα του μέλους να αναπτύξει παραμορφώσεις και αντοχή μέχρι την αστοχία.
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται εισαγωγή στο αντικείμενο της διατριβής μεταπτυχιακού
διπλώματος και μία σύντομη αναφορά των προσομοιωμάτων της βιβλιογραφίας που
χρησιμοποιήθηκαν.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται περιγραφή της διάρθρωσης της βάσης πειραμάτων
τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος. Δίνονται οι πηγές στις οποίες βρέθηκαν τα
δεδομένα και κατηγοριοποιούνται τα δοκίμια βάσει της διαρροής και της αστοχίας τους
Περιγράφεται επίσης η μέθοδος συστηματικής καταγραφής των δεδομένων και των
αποτελεσμάτων του κάθε πειράματος, για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα προσομοιώματα υπολογισμού της ροπής
διαρροής, της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή, θy, και της ενεργού δυσκαμψίας που
προτείνουν οι Biskinis και Fardis [2010a]. Τo προσομοίωμα για τον υπολογισμό της ροπής
στη διαρροή αφορά μέλη με καμπτική συμπεριφορά και προκύπτει από απλή ανάλυση
διατομής, με βάση την υπόθεση της επιπεδότητας των διατομών. Ο υπολογισμός της θy
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γίνεται ως άθροισμα τριών όρων: καμπτικής παραμόρφωσης, διατμητικής παραμόρφωσης
και παραμόρφωσης λόγω ολίσθησης των ράβδων διαμήκους οπλισμού από την περιοχή
αγκύρωσης. Ο υπολογισμός της ενεργού δυσκαμψίας γίνεται με δύο τρόπους: (α) με βάση
τις θεωρητικές τιμές ροπής διαρροής και γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και (β) με
εμπειρική σχέση εξαρτώμενη από τον τύπο του μέλους και τη μορφή της διατομής. Τα
αποτελέσματα των παραπάνω προσομοιωμάτων συγκρίνονται με τις πειραματικές τιμές
των τοιχωμάτων που διέρρευσαν καμπτικά και προτείνεται νέα σχέση για τον υπολογισμό
της θy με τον όρο των διατμητικών παραμορφωσέων να εξαρτάται από το λόγο h/Ls (όπου
h το ύψος της διατομής και Ls το μήκος διάτμησης). Από τη σύγκριση των θεωρητικών
τιμών της ροπής διαρροής με τις πειραματικές προκύπτουν διορθωτικοί συντελεστές της
ροπής και της καμπυλότητας στη διαρροή διαφορετικοί για τα ορθογωνικά και τα μηορθογωνικά τοιχώματα.
Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζεται η μέγιστη παραμόρφωση ενός μέλους στην αστοχία,
έτσι όπως εκφράζεται από τη γωνία στροφής χορδής στην αστοχία, θu. Παρουσιάζεται
αρχικά το προσομοίωμα για τον υπολογισμό της θu μέσω υπολογισμού της καμπυλότητας
στην αστοχία, φu, και εφαρμογή της σε μήκος πλαστικής άρθρωσης, Lpl [Biskinis και
Fardis, 2010b]. Ο υπολογισμός της φu εξαρτάται απ’ τα διαγράμματα τάσεωνπαραμορφώσεων, σ-ε, του σκυροδέματος και του χάλυβα και ιδιαίτερα από τη μήκυνση
αστοχίας του χάλυβα και τη βράχυνση αστοχίας του περισφιγμένου σκυροδέματος. Οι
παραμορφώσεις του σκυροδέματος (απερίσφιγκτου ή όχι) και η μήκυνση αστοχίας του
χάλυβα οπλισμού δίνονται από τις σχέσεις που προτείνουν οι Biskinis και Fardis [2010b].
Για τον υπολογισμό του μήκους πλαστικής άρθρωσης, Lpl, υιοθετούνται οι σχέσεις των
Biskinis και Fardis [2010b] οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο της διατομής του μέλους.
Λαμβάνεται ανεξάρτητα η στροφή του μέλους λόγω ολίσθησης του διαμήκους οπλισμού
από την περιοχή αγκύρωσης, η οποία προστίθεται στις υπόλοιπες παραμορφώσεις για τον
υπολογισμό της τελικής γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία. Τα αποτελέσματα
συγκρίνονται με τα πειραματικά αποτελέσματα των τοιχωμάτων που αστόχησαν σε κάμψη
και προτείνεται νέα σχέση υπολογισμού του μήκους πλαστικής άρθρωσης, Lpl, υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση για να προσαρμόζονται οι θεωρητικές τιμές στα πειραματικά
δεδομένα. Στο ίδιο Κεφάλαιο ελέγχονται επίσης οι εμπειρικές σχέσεις υπολογισμού της θu
για μέλη με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη, οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση τα πειραματικά
αποτελέσματα της βάσης δεδομένων των Biskinis και Fardis [2010b]. Για καλύτερη
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προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα αναθεωρούνται οι συντελεστές που αφορούν τον
τύπο της διατομής: ορθογωνικής ή μη.
Στο Κεφάλαιο 5 εξετάζεται η διατμητική αντοχή μελών οπλισμένου σκυροδέματος,
υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Οι σχέσεις που προτείνουν οι Biskinis, Roupakias και
Fardis [2004] για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής σε λοξό εφελκυσμό και σε
λοξή θλίψη που λαμβάνουν μείωση της αντοχής με την ανακύκλιση της φόρτισης
συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των πειραμάτων τοιχωμάτων που εμφάνισαν το
συγκεκριμένο τρόπο αστοχίας. Η συμφωνία τους είναι ικανοποιητική.
Στο Κεφάλαιο 6 εξετάζονται τα τοιχώματα χαμηλού λόγου διάτμησης. Ελέγχονται
προσομοιώματα υπολογισμού της διατμητικής αντοχής για τοιχώματα χαμηλού λόγου
διάτμησης που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και ένα νέο προσομοίωμα προτείνεται
για τοιχώματα με λόγο διάτμησης μικρότερο του 1.2 που περιλαμβάνει εξάρτηση από την
πλαστιμότητα μόνο για όσα τοιχώματα διαρρέουν καμπτικά. Το προσομοίωμα
προσαρμόζεται στα πειράματα χαμηλού λόγου διάτμησης που αστόχησαν διατμητικά πριν
ή μετά την καμπτική διαρροή για τα οποία τα προσομοιώματα του λοξού εφελκυσμού και
της λοξής θλίψης αποτυγχάνουν να προβλέψουν την αντοχή τους.
Στο Κεφάλαιο 7 ελέγχονται προσομοιώματα στη βιβλιογραφία για τον υπολογισμό
της διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης στη βάση χρησιμοποιώντας τα πειραματικά
δεδομένα των πειραμάτων που εμφάνισαν αυτόν τον τρόπο αστοχίας. Το προσομοίωμα
του Eurocode 8 - Part 1 τροποποιείται εισάγοντας εμμέσως την πλαστιμότητα στον
υπολογισμό της διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης. Επίσης, ένα νέο προσομοίωμα
προτείνεται για την πιθανότητα μη-ελεγχόμενης ολίσθησης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου
φόρτισης-αποφόρτισης τη στιγμή που η ρωγμή στη βάση είναι ανοιχτή καθ’όλο το μήκος
της διατομής και μόνο ο ακόμα ελαστικός διαμήκης οπλισμός συνεισφέρει με τη δράση
βλήτρου.
Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται μια σύντομη σύνοψη των περιεχομένων των
προηγούμενων κεφαλαίων και σχολιάζεται η χρησιμότητα των εξισώσεων υπολογισμού
των αντοχών και των παραμορφώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε τρόπο αστοχίας, τόσο
στο σχεδιασμό όσο και στην αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών. Οι εξισώσεις στη
συνέχεια χρησιμοποιούνται για να προβλεφθεί ο τρόπος αστοχίας που είναι πιθανότερο να
εκδηλώσουν τα τοιχώματα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τοιχώματα χρησιμοποιούνται ευρέως σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος

σχεδιασμένα σύμφωνα με τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Ο σχεδιασμός και η
προσομοίωση τους είναι περιπλοκότερα εκείνων των υποστυλωμάτων, διότι η επιρροή της
διάτμησης είναι πιο έντονη και η διατμητική αστοχία συναντάται συχνότερα. Επίσης, υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση παρουσιάζουν τρόπους αστοχίας, όπως οι διατμητικές αστοχίες
σε λοξή θλίψη και σε ολίσθηση στη βάση, που είναι σπάνιες σε υποστυλώματα. Ο
αντισεισμικός σχεδιασμός νέων κατασκευών καθώς και η αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων
απαιτεί την αναγνώριση του πιθανότερου τρόπου αστοχίας που θα εκδηλώσει το τοίχωμα
και την εκτίμησης της αντοχής του τοιχώματος και της ικανότητας παραμόρφωσης του
υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση τη στιγμή της αστοχίας.
Η παρούσα Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως σκοπό να ελέγξει
την ισχύ προσομοιωμάτων υπολογισμού της αντοχής και της ικανότητας παραμόρφωσης
ενός τοιχώματος οπλισμένου σκυρόδεματος από τη βιβλιογραφία και να τα τροποποιήσει,
καθώς και να αναπτύξει νέα προσομοιώματα. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκε και
χρησιμοποιήθηκε μία βάση 621 πειραμάτων τοιχωμάτων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Τα πειράματα της βάσης συγκεντρώθηκαν στο Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η βάση, εκτός από τοιχώματα,
περιλαμβάνει και 68 δοκίμια κοίλης ορθογωνικής διατομής, που συναντώνται κυρίως σαν
διατομές βάθρων γεφυρών, καθώς η γεωμετρία τους, οι λεπτομέρειες όπλισης και οι
τρόποι αστοχίας τους μοιάζουν με αυτά των τοιχωμάτων διατομής Ι όταν δοκιμάζονται
παράλληλα στον κορμό.
Τα 621 αυτά τοιχώματα ταξινομήθηκαν σε επιμέρους κατηγορίες βάσει του τρόπου
αστοχίας που παρατηρήθηκε στο πείραμα. Οι τρόποι αστοχίας που συναντώνται
συχνότερα στα τοιχώματα είναι: (α) καμπτική αστοχία (Εικόνα 1.1) και (β) διατμητική σε
λοξό εφελκυσμό λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού (Εικόνα 1.2), (γ) σε λοξή θλίψη
πριν ή μετά την καμπτική διαρροή (Εικόνα 1.3) και (δ) σε ολίσθηση στη βάση (Εικόνα
1.4). Τοιχώματα με λόγο διάτμησης μικρότερο της τιμής 1.2, που η πραγματική
διατμητική τους αντοχή δεν αποδίδεται από τις εξισώσεις υπολογισμου της διατμητικής
αντοχής σε λοξό εφελκυσμό και σε λοξή θλίψη αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, καθώς η
διατμητική αστοχία τους απαιτεί διαφορετικά προσομοιώματα. Επίσης, μια χωριστή
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κατηγοριοποίηση που επικαλύπτεται με τις ανωτέρω κατηγορίες είναι αυτή ανάλογα με το
αν τα τοιχώματα σημείωσαν καμπτική διαρροή στο πείραμα πριν την τελική αστοχία.

Εικόνα 1.1

Παραδείγματα καμπτικής αστοχίας τοιχωμάτων.

Προσομοιώματα στη βιβλιογραφία που τα αποτελέσματά τους ελέγχθηκαν με την
παρούσα βάση πειραμάτων περιλαμβάνουν προσομοιώματα των Biskinis and Fardis
[2010] and Biskinis et al. [2004] και έχουν υιοθετηθεί από τον Eurocode 8-Part 3 και/ή τον
MC2010. Τα προσομοιώματα αυτά αφορούν τη διαρροή και την αστοχία. Για τη διαρροή
παρέχουν σχέσεις υπολογισμού της ικανότητας παραμορφώσης τη στιγμή της διαρροής
και της ενεργού δυσκαμψίας. Για την αστοχία οι σχέσεις που δίνονται αφορούν τον
υπολογισμό (α) της καμπτικής αντοχής, (β) της διατμητικής αντοχής υπό ανακυκλιζόμενη
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φόρτιση μετά την καμπτική διαρροή (εξαρτώμενη από την πλαστιμότητα) και (γ) την
ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων σε κάμψη.

Εικόνα 1.2

Παραδείγματα διατμητικής αστοχίας τοιχωμάτων σε λοξό εφελκυσμό λόγω
διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού.

Για τα τοιχώματα χαμηλού λόγου διάτμησης ελέγχονται προσομοιώματα που
υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και προτείνεται ένα νέο προσομοίωμα και
προσαρμόζεται στα 130 πειράματα. Τα προσομοιώματα υπολογισμού της διατμητικής
αντοχής τοιχωμάτων με λόγο διάτμησης μικρότερο του 2 που ελέγχθηκαν είναι: του ENV
EC8-1-3, των Barda et al. [1977], της ASCE [ASCE/SEI 43-05] και το αναθεωρημένο
προσομοίωμα UCSD, το οποίο προτάθηκε από τους Kowalsky και Priestley [2000]. Το νέο
προσομοίωμα που προτείνεται εφαρμόζεται σε τοιχώματα με λόγο διάτμησης μικρότερο
του 1.2, υπολογίζει τη διατμητική αντοχή πριν ή μετά την καμπτική διαρροή και εξαρτάται
από την πλαστιμότητα μόνον όταν το τοίχωμα διαρρέει καμπτικά. Προσομοιώματα στη
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βιβλιογραφία για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης στη βάση
ελέγχονται χρησιμοποιώντας τα πειραματικά δεδομένα των 29 πειραμάτων που εμφάνισαν

Εικόνα 1.3

Παραδείγματα διατμητικής αστοχίας τοιχωμάτων σε λοξή θλίψη.

Εικόνα 1.1

Παραδείγματα διατμητικής αστοχίας τοιχωμάτων λόγω ολίσθησης στη
βάση.

αυτόν τον τρόπο αστοχίας. Τα προσομοιώματα αυτά είναι του Eurocode 8 - Part 1, των
Pauley et al. [1982] και των Salonikios et al. [2001]. Συγκεκριμένα, το προσομοίωμα του
Eurocode 8 - Part 1 τροποποιείται εισάγοντας την πλαστιμότητα στον υπολογισμό της
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διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης. Επίσης, προτείνεται ένα νέο προσομοίωμα για την
πιθανότητα μη-ελεγχόμενης ολίσθησης σε πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια ενός κύκλου
φόρτισης – αποφόρτισης, τη στιγμή που η ρωγμή στη βάση είναι ανοιχτή καθ’όλο το
μήκος της διατομής και μόνον ο ακόμα ελαστικός διαμήκης οπλισμός συνεισφέρει με τη
δράση βλήτρου.
Τελικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν, εκτός από την καλή συμφωνία της
προβλεπόμενης αντοχής και/ή ικανότητα παραμόρφωσης για κάθε τρόπο αστοχίας με τις
πειραματικές τιμές, η ικανοποιητική πρόβλεψη του πιθανού τρόπου αστοχίας για τα
πειράματα της βάσης. Γι’αυτό και σε τελικό στάδιο προτείνεται μια διαδικασία
αναγνώρισης του πιθανού τρόπου αστοχίας ενός τοιχώματος βάσει των προσομοιώματων
που ελέγχθηκαν, τροποποιήθηκαν ή προτάθηκαν χρησιμοποιώντας μόνον πληροφορίες
των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών τους, των λεπτομερειών όπλισης και
του αξονικού φορτίου.

Βάση πειραματικών δεδομένων τοιχωμάτων ΟΣ

2.

ΒΑΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

6

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δημιουργήθηκε

βάση

πειραματικών

δεδομένων

τοιχωμάτων

οπλισμένου

σκυροδέματος, με σκοπό την ανάπτυξη προσομοιωμάτων για την πρόβλεψη του τρόπου
αστοχίας, με έλεγχο των ήδη υπάρχοντων στη βιβλιογραφία και δημιουργία νέων για τον
υπολογισμό της μέγιστης έντασης και παραμόρφωσης που δύναται να αναπτύξουν να
παρουσιάσουν αυτά. Η βάση περιλαμβάνει τοιχώματα ορθογωνικής και μη-ορθογωνικής
διατομής, τα περισσότερα από τα οποία είναι διατομής Ι και Η. Συμπεριλαμβάνονται και
κάποια διατομής Τ. Στη βάση προστέθηκαν και 68 δοκίμια κοίλης ορθογωνικής διατομής,
που συναντώνται κυρίως σαν διατομές βάθρων γεφυρών, καθώς η γεωμετρία τους, οι
λεπτομέρειες όπλισης και οι τρόποι αστοχίας τους μοιάζουν με αυτά των τοιχωμάτων
διατομής Η όταν δοκιμάζονται παράλληλα στον κορμό.
Η προσπάθεια δημιουργίας μιας εμπλουτισμένης βάσης τοιχωμάτων οπλισμένου
σκυροδέματος είναι στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας που ξεκίνησε στα μέσα της
δεκατίας του ’90 στο Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών για τη δημιουργία μιας συστηματικής βάσης πειραματικών
δεδομένων μελών οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία θα ενημερώνεται και θα διευρύνεται
συνεχώς. Το 1998 περιείχε πάνω από 500 πειράματα ορθογωνικής διατομής
[Παναγιωτάκος 1998]. Μέχρι το 2002 η βάση συνέχισε να εμπλουτίζεται από τον κ. Τ.
Παναγιωτάκο, φτάνοντας τα 1300 πειράματα ορθογωνικής διατομής (υποστυλώματα,
δοκοί, τοιχώματα). Από το 2002 στα πλαίσια των Διατριβών Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης του Δ. Μπισκίνη [2002] και του Γ. Ρουπακιά [2001] στη βάση προστέθηκαν
μέλη κυκλικής και δακτυλιοειδούς διατομής, καθώς και μέλη με διατμητική αστοχία,
ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε κατά την εκπόνηση
της Διδακτορικής Διατριβής του Δ. Μπισκίνη [2007], περιλαμβάνοντας πλέον 2800
πειράματα μελών ΟΣ, διαφόρων τύπων και διατομών. Στη βάση πλέον υπάρχουν, εκτός
από τις κατηγορίες μελών ορθογωνικής διατομής, κυκλικής ή δακτυλιοειδούς (με
καμπτική ή διατμητική αστοχία) και μέλη με προβληματικές λεπτομέρειες όπλισης (π.χ.
μάτιση στην περιοχή πλαστικής άρθρωσης), ενισχυμένα μέλη και μέλη με χαμηλό λόγο
διάτμησης.
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Το 2011, κατα την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας της συγγραφέως
εμπλουτίστηκε η βάση πειραμάτων υποστυλωμάτων ορθογωνικής διατομής, και σε αριθμό
πειραμάτων καθώς και δεδομένων, φτάνοντας τα 495 πειράματα. Τα έτη 2012-2013, για
τις ανάγκες της παρούσας Διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,
εμπλουτίστηκε η υπάρχουσα βάση πειραμάτων τοιχωμάτων ΟΣ. Τελικά συγκεντρώθηκαν
621 πειράματα τοιχωμάτων ΟΣ, κατά το πλείστον υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, τα οποία
είχαν το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων για να κριθούν αξιοποιήσιμα βάσει των
αναγκών της παρούσας εργασίας.
Η παραπάνω εργασία συλλογής και καταγραφής πειραματικών δοκιμών έγινε στα
πλαίσια του προγράμματος SERIES, και συγκεκριμένα μιας προσπάθειας του
Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία, να
δημιουργήθει μια αξιόπιστη βάση πειραματικών δεδομένων διαθέσιμη σε ερευνητές για
αξιοποίηση σε μελλοντικές ερευνητικές μελέτες. Αρχικά η SERIES Database περιείχε δύο
βάσεις, μία υποστυλώματων ΟΣ και μία δοκών ΟΣ. Στη συνέχεια, θεωρήθηκε αναγκαίο να
προστεθεί και μία βάση πειραματικών δεδομένων τοιχωμάτων ΟΣ. Παρόμοια προσπάθεια
έχει γίνει στο παρελθόν στο Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) του
Πανεπιστήμιο του Berkeley στην California, όπου έχει δημιουργηθεί βάση πειραματικών
δεδομένων

περίπου

400

http://nisee.berkeley.edu/spd/

μελών
και

ΟΣ

(Structural

Performance

http://www.ce.washington.edu/~peera1/.)

Database
Επίσης,

παρόμοια προσπάθεια έχει γίνει στο Tokyo Institute of Technology, και συγκεκριμένα στο
Kawashima Earthquake Engineering Laboratory, με περίπου 100 μέλη και είναι διαθέσιμη
online στη διεύθυνση: http://seismic.cv.titech.ac.jp/en/.

2.2

ΠΗΓΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΣ
Για τον εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας βάσης πειραμάτων τοιχωμάτων με

προσθήκη νέων πειραμάτων, αλλά και ελέγχου των στοιχείων των ήδη καταγεγραμμένων
πειραμάτων, έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Κύριες πηγές της
λεπτομερούς αυτής έρευνας αποτέλεσαν δημοσιεύσεις πειραματικών προγραμμάτων σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά, Διδακτορικές Διατριβές καθώς και εκθέσεις (reports)
εργαστηρίων που έχουν διεξάγει πειράματα τοιχωμάτων.
Από τις κυριότερες πηγές για την προσθήκη νέων πειραμάτων τοιχωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων και αρκετών τοιχωμάτων με χαμηλό λόγο διάτμησης, ήταν το US
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Network for Earthquake Engineering Simulation, NEES, στην ιστοσελίδα του οποίου και
συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://nees.org/dataview/spreadsheet/shear_wall παρέχεται
βάση πειραμάτων τοιχωμάτων, κυρίως ορθογωνικής διατομής και διατομής Η, χωρίς ή με
ανοίγματα, κατά το πλείστον υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Η δημιουργία της
συγκεκριμένης βάσης έγινε από το Tongji University της Shanghai στην Κίνα. Από τα
παραπάνω επιλέχθηκαν πειραμάτα τοιχωμάτων χωρίς ανοίγματα, η δοκιμή των οποίων
έγινε χρησιμοποιώντας πειραματική διάταξη μορφής προβόλου με οριζόντια φόρτιση στην
κορυφή ή στη στάθμη των ορόφων.

2.3

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

ΒΑΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η πρόβλεψη του τρόπου αστοχίας των
τοιχωμάτων, ελέγχοντας και διoρθώνοντας προσομοιώματα υπολογισμού της μέγιστης
έντασης και παραμόρφωσης από τη βιβλιογραφία, καθώς και η δημιουργία νέων σχέσεων
υπολογισμού των παραπάνω μεγεθών. Γι’αυτό το λόγο, τα 621 πειράματα τοιχωμάτων της
βάσης που αξιοποιήθηκαν κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το αν διαρρέουν καμπτικά κατά
τη διάρκεια του πειράματος και τον πειραματικό τρόπο αστοχίας τους. Συνεπώς, η βάση
διαχωρίστηκε στις επιμέρους δευτερεύουσες βάσεις:
-

503 πειράματα τα οποία διέρρευσαν καμπτικά (flexural yielding), εκ των
οποίων τα 246 ορθογωνικά και τα 257 μη-ορθογωνικά

-

160 πειράματα τα οποία παρουσίασαν καμπτική αστοχία (flexural failure), εκ
των οποίων τα 105 ορθογωνικά και τα 55 μη-ορθογωνικά

-

81 πειράματα τα οποία αστόχησαν διατμητικά σε λοξό εφελκυσμό λόγω
διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού (shear tension), εκ των οποίων τα 37
ορθογωνικά και τα 44 μη-ορθογωνικά

-

62 πειράματα τα οποία αστόχησαν διατμητικά σε λοξή θλίψη (shear
compression), εκ των οποίων τα 8 ορθογωνικά και τα 54 μη-ορθογωνικά

-

29 πειράματα τα οποία αστόχησαν σε ολίσθηση στην περιοχή της βάσης του
τοιχώματος, εκ των οποίων τα 13 ορθογωνικά και τα 16 μη-ορθογωνικά

-

130 πειράματα με χαμηλό λόγο διάτμησης (“squat”), τα οποία αστόχησαν
διατμητικά, αλλά η συμπεριφορά τους δεν μπορεί να περιγραφεί από τα
προσομοιώματα του λοξού εφελκυσμού (shear tension) και της λοξής θλίψης
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(shear compression), εκ των οποίων τα 47 ορθογωνικά και τα 83 μηορθογωνικά
Στους Πίνακες 2.1 και 2.2 που ακολουθούν παρουσιάζονται το εύρος και ο μέσος
όρος των τιμών των κύριων παραμέτρων των πειραμάτων στη βάση και ο αριθμός των
πειραμάτων ανά τρόπο αστοχίας αντίστοιχα.
Πίνακας 2.1 Εύρος και μέσος όρος τιμών των κύριων παραμέτρων των 621 πειραμάτων
στη βάση.
Παράμετρος

278 ορθογωνικής 343 μη-ορθογωνικής
διατομής

διατομής

ελάχιστο/

μέσος

ελάχιστο/

μέσος

μέγιστο

όρος

μέγιστο

όρος

Ύψος διατομής, h (m)

0.40 / 5.53

1.37

0.2 / 3.96

1.3

Λόγος διάτμησης, Ls/h

0.39 / 5.53

1.79

0.25 / 8.3

1.7

Λόγος διαστάσεων διατομής, h/bw

2.50 / 55.3

12.82

2 / 57

17.3

Αντοχή σκυροδέματος, fc (MPa)

5.2 / 109.1

33.16 13.5 / 137.5

38.5

Ανηγμένο αξονικό φορτίο, N/Acfc

0 / 0.86

0.09

0 / 0.5

0.06

Ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού w (%)

0 / 2.18

0.48

0 / 3.7

0.7

Ποσοστό διαμήκους οπλισμού, tot (%)

0.07 / 4.27

1.49

0.2 / 6.2

1.65

Ποσοστό οπλισμού περίσφιγξης, ρs (%)

0 / 3.65

0.68

0 / 2.5

0.5

Πίνακας 2.2 Αριθμός πειραμάτων ανά τρόπο αστοχίας.

Τρόπος Αστοχίας

Σύνολο
πειραμάτων

Ορθογωνικά

Μηορθογωνικά

Καμπτική

160

105

55

Λοξός Εφελκυσμός

81

37

44

Λοξή Θλίψη

62

8

54

Ολίσθηση στη βάση

29

13

16

Διατμητικά ως “κοντά”

130

47

83

159

68

91

Τοιχώματα που δεν αστόχησαν
στο πείραμα (αλλά διέρρευσαν
καμπτικά)
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

10

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ,

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2.4.1 Πειραματικές διατάξεις και τρόπος φόρτισης
Στόχος των πειραματικών ερευνών τοιχωμάτων είναι μια απλή πειραματική
δίαταξη, η οποία θα αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν την πραγματική συμπεριφορά τους
και θα επιτρέπει την εύκολη καταγραφή, περιορίζοντας το σφάλμα μέτρησης. Λόγω
περιορισμών που τίθενται από την υποδομή του εργαστηρίου και τα όργανα επιβολής των
φορτίων και μέτρησης των μετακινήσεων, τα τοιχώματα σε πολλές περιπτώσεις
κατασκευάζονται υπό κλίμακα.
Η πλέον απλή περίπτωση είναι αυτή του τοιχώματος προβόλου, όπου το φορτίο
επιβάλλεται στην κορυφή, το διάγραμμα ροπών έχει τριγωνική κατανομή με μηδενική τιμή
στην κορυφή και μέγιστη στη βάση. Τo μήκος διάτμησης, Ls, ισούται με το ύψος του
δοκιμίου ως το σημείο επιβολής του φορτίου. Η παραμόρφωση μετράται στο σημείο
επιβολής του φορτίου και αν διαιρεθεί με τo μήκος διάτμησης, Ls, προκύπτει η γωνία
στροφής χορδής, θ. Η δεύτερη περίπτωση που συναντάται σε πειραματικές δοκιμές
τοιχωμάτων, είναι το επιβαλλόμενο φορτίο να εφαρμόζεται στο ύψος κάθε ορόφου. Τότε
το μήκος διάτμησης, Ls, ισούται με το λόγο της ροπής στη βάση διά της συνολικής
οριζόντιας δύναμης.
2.4.2 Καταγραφή γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων
Για τη δημιουργία της βάσης πειραματικών δεδομένων καταγράφηκαν τα
γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων από τις δημοσιεύσεις. Ως
γεωμετρικά χαρακτηριστικά καταγράφηκαν το μήκος διάτμησης, οι διαστάσεις της
διατομής και τα χαρακτηριστικά όπλισης του δοκιμίου. Για το διαμήκη οπλισμό
καταγράφηκε η διάμετρος των ράβδων και το ποσοστό οπλισμού. Για τον εγκάρσιο
οπλισμό καταγράφηκαν η διάμετρος των οριζόντιων συνδετήρων ή ράβδων, η απόσταση
μεταξύ των συνδετήρων ή οριζόντιων ράβδων και ο αριθμός των σκελών παράλληλα στη
φορά φόρτισης, απ’όπου προέκυψε το ποσοστό οπλισμού. Όσον αφορά τα μηχανικά
χαρακτηριστικά, καταγράφηκαν η αντοχή του σκυροδέματος και η τάση διαρροής καθώς
και ο τύπος του χάλυβα των ράβδων. Στις δημοσιεύσεις υπήρχαν ακριβείς μετρήσεις των
μηχανικών χαρακτηριστικών κατά τη διεξαγωγή του πειράματος. Καταγράφηκαν επίσης
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το αξονικό φορτίο και ο τρόπος αστοχίας (όπου υπήρχε περιγραφή). Τέλος, κατεγράφησαν
και οι λεπτομέρειες όπλισης (μάτιση ράβδων στη βάση, κλείσιμο συνδετήρων κατά 135ο ή
όχι, κλπ.).
2.4.3 Αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων
Στόχος ήταν η καταγραφή των αποτελέσματων από τις μετρήσεις που διεξάχθηκαν
κατά την πραγματοποίηση των πειραμάτων κατά ένα γενικό τρόπο έτσι ώστε να είναι
συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. Οι μετρήσεις, όμως, όπως δίνονται από τους ερευνητές στις
δημοσιεύσεις, δεν ακολουθούν τον ίδιο τρόπο: κάθε φορά προσαρμόζονται στις
δυνατότητες και τις ανάγκες του ερευνητικού τους σκοπού. Έτσι δεν ήταν πάντα δυνατή η
συγκέντρωση όλων των επιθυμητών στοιχείων.
Ως απαραίτητες τιμές από το σύνολο των μετρήσεων κρίθηκαν η ροπή διαρροής
και οι στροφές χορδής στη διαρροή και την αστοχία, τα οποία λήφθηκαν από τα
πειραματικά διαγράμματα δύναμης-μετακίνησης, P-δ, ροπής-στροφής, Μ-θ, ή ροπήςκαμπυλότητας, Μ-φ.
Δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για το σημείο διαρροής εκτός από την
περίπτωση που η περιβάλουσα του διαγράμματος δύναμης-μετακίνησης είναι όντως
διγραμμική. Διάφοροι ορισμοί για τη μετακίνηση διαρροής έχουν χρησιμοποιηθεί από
τους ερευνητές, όπως η μετακίνηση κατά την πρώτη διαρροή ράβδου οπλισμού του
εφελκυόμενου οπλισμού. Ο ορισμός που προτάθηκε από τον Park [1989] στηρίζεται σε
ένα ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο. Σχεδιάζεται

μία ορίζοντια

γραμμή στην

περιβάλλουσα του διαγράμματος P-δ στη στάθμη του μέγιστου φορτίου και άλλη μία από
την αρχή του διαγράμματος και του σημείου πάνω στην περιβάλλουσα όπου η δύναμη
είναι ίση με το 75% της μέγιστης δύναμης. Το σημείο στο οποίο τέμνονται οι δύο γραμμές
ορίζεται ως σημείο διαρροής. Ως μετακίνηση στην αστοχία θεωρείται η μετακίνηση που
αντιστοιχεί στον πρώτο κύκλο ή το συνόλο των κύκλων του ίδιου εύρους, η μέγιστη
αντίσταση των οποίων έχει φτάσει το 80% της μέγιστης αντίστασης που σημειώθηκε στο
πείραμα.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα ισοδύναμο τρι-γραμμικό μοντέλο για
τον προσδιορισμό του σημείου διαρροής. Το τρι-γραμμικό μοντέλο αποτελείται από τρεις
κλάδους: ο πρώτος αντιπροσωπεύει τον αρχικό ελαστικό. Ο δεύτερος συνδέει το σημείο
διαρροής με το σημείο μέγιστης δύναμης. Η κλίση του είναι μικρότερη του πρώτου,
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αντιπροσωπεύοντας τη μειωμένη δυσκαμψία που περιγράφει τη συμπεριφορά του μέλους
μετά τη διαρροή. Ο τρίτος κλάδος έχει φθίνουσα κλίση και συνδέει το σημείο της μέγιστης
δύναμης με το σημείο που αντιστοιχεί στην αστοχία. Η προσαρμογή του τρι-γραμμικού
μοντέλου σε ένα διάγραμμα βρόχων υστέρησης ακολουθεί τα εξής βήματα:
- Ενώνεται η κορυφή του πρώτου βρόχου που παρουσιάζει μειωμένη δυσκαμψία
συγκριτικά με τους αρχικούς, με την κορυφή του βρόχου της μέγιστης δύναμης (δεύτερος
κλάδος).
- Σχεδιάζεται ο πρώτος κλάδος από την αρχή των αξόνων, έτσι ώστε οι επιφάνειες
εκατέρωθεν του κλάδου που περικλείονται από τους πρώτους βρόχους που παρουσιάζουν
μεγάλη δυσκαμψία να είναι ίσες.
- Η τομή των ευθειών που αντιστοιχούν στους δύο πρώτους κλάδους αποτελεί το σημείο
διαρροής.
- Ο τρίτος κλάδος ενώνει την κορυφή του βρόχου της μέγιστης δύναμης με την κόρυφη
του βρόχου που χαρακτηρίζεται από δύναμη κατά 20% μειωμένη συγκριτικά με τη
μέγιστη. Το τελευταίο σημείο αποτελεί το σημείο που αντιστοιχεί στην αστοχία.
Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων έγινε προσπάθεια να αντληθεί η
πληροφορία του τρόπου αστοχίας, καθώς και αν το δοκίμιο σημείωσε καμπτική διαρροή.
Ο τρόπος αστοχίας καταγράφηκε από περιγραφές στο κείμενο των δημοσιεύσεων, καθώς
και από εικόνες που παρουσιάζουν τις ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά τη στιγμή της
αστοχίας. Το αν το δοκίμιο διέρρευσε ή όχι καμπτικά ήταν εύκολο να διαπιστωθεί από το
διάγραμμα P-δ, παρατηρώντας αν η αρχικά μεγάλη δυσκαμψία ακολουθείται από κλάδο
με έντονα μικρότερη δυσκαμψία στην περιβάλλουσα του διαγράμματος P-δ.
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ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ - ΕΝΕΡΓΟΣ
ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ

3.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο ελέγχονται οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις για τον υπολογισμό

της ροπής, M y , και της γωνίας στροφής χορδής,  y ,στη διαρροή για τα τοιχώματα που
διέρρευσαν καμπτικά.
Η βάση των πειραμάτων τοιχωμάτων, που πειραματικά διέρρευσαν καμπτικά και
για τα οποία έχουμε καταγραφή της τιμής της ροπής διαρροής κατά το πείραμα,
περιλαμβάνει 503 τοιχώματα. Καταγραφή της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή
διατίθεται για 470 από το σύνολο των 503 πειραμάτων της βάσης. Υπολογίζοντας τους
λόγους πειραματικής ροπής διαρροής και θεωρητικής προκύπτει ως διορθωτικός
συντελεστής η διάμεσoς των λόγων, διαφορετική για τα ορθογωνικά και τα μηορθογωνικά τοιχώματα. Ο συντελεστής αυτός διορθώνει κατόπιν και τη θεωρητική
καμπυλότητα στη διαρροή,  y , η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιείται στον υπολογισμό
της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή,  y .
Διαθέτοντας 470 πειραματικές τιμές  y γίνεται προσπάθεια βελτίωσης της σχέσης
υπολογισμού της θεωρητικής τιμής μεταβάλλοντας τη συνεισφορά των διατμητικών
παραμορφώσεων στη γωνία στροφής χορδής στη διαρροή. Η συνολική  y αποτελείται
από τρία μέρη: τη στροφή λόγω καμπτικής παραμόρφωσης, τη διατμητική και την λόγω
ολίσθησης των ράβδων οπλισμού από την αγκύρωση στη βάση. Ο όρος της συνεισφοράς
των διατμητικών παραμορφώσεων στην προσπάθεια διόρθωσης λαμβάνεται ως γραμμική
συνάρτηση του λόγου ύψους διατομής και μήκους διάτμησης, h / Ls .

3.2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ

3.2.1 Διατομές με ορθογωνική θλιβόμενη ζώνη
Στα ορθογωνικά τοιχώματα, αλλά και σε όσα τοιχώματα διατομής Ι, Η, Τ και Γ
όπου όλη η θλιβόμενη ζώνη είναι ορθογωνική, η ροπή διαρροής υπολογίζεται σύμφωνα με
την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια [Panagiotakos and Fardis, 2001, Biskinis
and Fardis, 2010a].
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Εάν η διαρροή της διατομής καθορίζεται από τη διαρροή του εφελκυόμενου
οπλισμού η καμπυλότητα στη διαρροή υπολογίζεται ως:

y 

f yL

(3.1)

Es (1   y )d

όπου f yL είναι η τάση διαρροής των διαμήκων ράβδων και  y το ύψος της θλιβόμενης
ζώνης (ανηγμένο στο στατικό ύψος της διατομής d ), το οποίο δίνεται από τη σχέση:

 y  (a 2 A2  2aB)1/2  aA
όπου

(3.2)

a  Es / Ec είναι ο λόγος των Μέτρων ελαστικότητας (χάλυβας προς σκυρόδεμα)

και τα A και B δίνoνται από τις σχέσεις:

A  1  2  v 

B  1  21 

N
bdf y

v (1  1 )
2

(3.3α)




bdf y

(3.3β)

όπου 1 και  2 είναι τα ποσοστά του εφελκυόμενου και θλιβόμενου οπλισμού και  v
είναι το ποσοστό του διαμήκους οπλισμού στον κορμό. Οποιοσδήποτε δισδιαγώνιος
οπλισμός προστίθεται στα 1 και  2 πολλαπλασιαζόμενος με το συνημίτονο της γωνίας
ως προς τον ουδέτερο άξονα. Όλα τα ποσοστά οπλισμού είναι ανηγμένα στο bd . Στην Εξ.
(3.3β), 1  d1 / d , όπου d1 είναι η απόσταση του κέντρου βάρους του εφελκυόμενου
οπλισμού από την ακραία θλιβόμενη ίνα, b είναι το πλάτος της θλιβόμενης ζώνης και N
είναι το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη).
Μερικές φορές μέλη με μεγάλο αξονικό φορτίο, v  N / Ac f c , παρουσιάζουν
“φαινόμενη” διαρροή με ξεκάθαρη - σχεδόν απότομη – καμπύλωση του διαγράμματος
ροπής–καμπυλότητας λόγω σημαντικής μη-γραμμικότητας του σκυροδέματος σε θλίψη
πριν διαρρεύσει ο εφελκυόμενος οπλισμός. Ένας απλός τρόπος να ποσοτικοποιηθεί αυτή η
“φαινόμενη” διαρροή είναι ελέγχοντας την υπέρβαση μιας τιμής παραμόρφωσης στις
ακραίες θλιβόμενες ίνες, θεωρώντας τον χάλυβα και το σκυρόδεμα ως γραμμικά ελαστικά
υλικά ως αυτό το σημείο. Τα διαθέσιμα πειραματικά αποτελέσματα διαρροής μελών με
υψηλό αξονικό φορτίο υποδεικνύουν την ακόλουθη τιμή γι’αυτό το ελαστικό όριο
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παραμόρφωσης του σκυροδέματος [Panagiotakos and Fardis, 2001, Biskinis and Fardis,
2010]:

c 

1.8 f c
Ec

(3.4)

Τότε η φαινόμενη διαρροή του μέλους συμβαίνει σε καμπυλότητα:

y 

c
1.8 f c

 y d Ec y d

(3.5)

όπου το ανηγμένο ύψος του ουδέτερου άξονα στη διαρροή,  y , δίνεται όπως
προηγούμενως από την Εξ. (3.2), ενώ τα A και B από τις εξισώσεις:

A  1  2  v 

B  1  21 

N
N
 1  2  v 
 c Es bd
1.8abdf c

v (1  1 )
2

(3.6α)

(3.6β)

Η χαμηλότερη από τις τιμές της  y από τις Εξ. (3.1) και (3.5) είναι η καμπυλότητα
διαρροής. Τότε η ροπή διαρροής, M y , υπολογίζεται από ισορροπία της διατομής ως:
2

v
  y  1  1  y   s (1  1 ) 




E


(1


)


(



)


1








y
c
y
1
y
1
2
1
3


bd
2  2
3
2
6






My

(3.7)

Επισημαίνεται πάντως ότι, λόγω του μικρού ανηγμένου αξονικού φορτίου, σε
τοιχώματα η “φαινόμενη” διαρροή κατά τις Εξ. (3.4) και (3.6) εμφανίζεται σπάνια.
3.2.2 Διατομές με θλιβόμενη ζώνη Γ ή Τ
Στα τοιχώματα διατομής Ι, Η, Τ και L με πλάτος και ύψος πέλματος b και t
αντίστοιχα και πλάτος κορμού bw , έαν το  y υπολογιζόμενο από την Εξ. (3.2) είναι
μεγαλύτερο από  y  t / d , τότε ο ουδέτερος άξονας βρίσκεται εκτός της περιοχής του
πέλματος και η θλιβόμενη ζώνη έχει Τ η Γ σχήμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση το ύψος του
ουδέτερου άξονα και η ροπή διαρροής δίνονται από μία γενίκευση της ανάλυσης της
ενότητας 3.2.1, υπό τις ίδιες θεωρήσεις και κριτήρια διαρροής [Μπισκίνης, 2007].
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Για διατομές που διαρρέουν λόγω διαρροής του εφελκυόμενου οπλισμού:
A

b 
N
 1  2  v 
bw 
bdf y

 1 t b

 
  1
 a d  bw 

 (1  1 ) 
b 
B   1  21  v

bw 
2
bdf y

 1  t 2  b

      1
 2a  d   bw 

(3.8α)

(3.8β)

Για διατομές που διαρρέουν λόγω υπέρβασης του ορίου παραμόρφωσης , όπως δίνεται από
την Εξ. (3.4) στις ακραίες θλιβόμες ίνες:


b
N  1 tb
 1  2  v 

  1
bw 
 c Es bd  a d  bw 

(3.9α)


 (1  1 )  1  t   b
b 
B   1  21  v
     1

bw 
2
 2a  d   bw 

(3.9β)

A

2

Η καμπυλότητα διαρροής δίνεται όπως προηγουμένως από τις Εξ.(3.1) και (3.5), αλλά σ’
αυτήν την περίπτωση η ροπή διαρροής υπολογίζεται ως εξής:

   y 2  1    y  b  b 
t 
t  t  
w
w
1


1



1

 Ec 


 y

  
My
3  b 
b  
2d  2d  2d  
  2  2
 y 

bd 3
v
  s (1  1 ) 


(1   y ) 1  ( y  1 )  2  1  1  



2
6




3.3

(3.10)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

3.3.1 Εύρος τιμών χαρακτηριστικών μεγεθών βάσης τοιχωμάτων τα οποία
διέρρευσαν καμπτικά
Η σύγκριση θα γίνει για τα 503 πειράματα τοιχωμάτων που διέρρρευσαν καμπτικά:
246 ορθογωνικά και 257 μη-ορθογωνικά. Το εύρος των γεωμετρικών και μηχανικών
χαρακτηριστικών που λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση της θεωρητικής ροπής διαρροής
παραθέτονται στη συνέχεια.
- πλάτος πέλματος, b : 45mm – 1600mm
- πάχος κορμού, bw : 10mm – 600mm
- ύψος διατομής, h : 200mm - 3960mm
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- λόγος διαστάσεων διατομής, h / bw : 2 - 57
- στατικό ύψος διατομής, d : 179mm – 3780mm
- ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού, 1 : 0.01% - 2.18%
- ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού,  2 : 0.01% - 1.8%
- ποσοστό διαμήκους οπλισμού κορμού,  v : 0% - 3.25%
- τάση διαρροής εφελκυόμενου οπλισμού, f y1 : 208.7MPa – 1273MPa
- τάση διαρροής θλιβόμενου οπλισμού f y 2 , 208.7MPa – 1273MPa
- τάση διαρροής διαμήκους οπλισμού κορμού f yv , 160MPa – 1001MPa
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 13.5MPa – 109.1MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.86
3.3.2 Σύγκριση των θεωρητικών τιμών ροπής διαρροής με τις πειραματικές
Η σύγκριση της ροπής διαρροής, όπως προκύπτει από τις Εξ. (3.7) και (3.10) με τις
πειραματικές τιμές της ροπής διαρροής για τα 503 τοιχώματα που διέρρευσαν καμπτικά
(246 ορθογωνικά και 257 μη-ορθογωνικά), έδειξε ότι η πειραματική τιμή της διαρροής στη
γωνία του διγραμμικού μοντέλου που προσαρμόζεται στην περιβάλλουσα του
διαγράμματος, P-δ, προβλέπεται με καλή ακρίβεια από την θεωρητική της τιμή.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται πολύ μικρή υπερτίμηση αυτή της τιμής για τα ορθογωνικά
τοιχώματα και μικρή υποτίμηση για τα μη-ορθογωνικά. Ο λόγος είναι ότι η διαρροή κατά
τις Εξ. (3.1) έως (3.10) αφορά τις ακραίες εφελκυόμενες ράβδους, ή τις ακραίες
θλιβόμενες ίνες της ακραίας διατομής, ενώ η πλήρης καμπύλωση του διαγράμματος, P-δ,
συμβαίνει μετά τη διαρροή της άμεσης γειτονίας των ακραίων εφελκυόμενων ράβδων ή
των ακραίων θλιβόμενων ινών (περιλαμβανομένου και τμήματος του διαμήκους οπλισμού
κορμού). Η διάμεσος τιμή της ροπής διαρροής είναι 0.99 φορές η τιμή της Εξ. (3.7) για
ορθογωνικά τοιχώματα και 1.055 φορές την τιμή της Εξ. (3.7) ή της Εξ. (3.10) για τα μηορθογωνικά που μπορεί να εμφανίζουν θλιβόμενη ζώνη ορθογωνική ή σχήματος Τ. Οι δύο
παραπάνω συντελεστές λαμβάνονται και ως διορθωτικοί συντελεστές της θεωρητικής
τιμής της καμπυλότας,  y , από τις Eξ. (3.1) και (3.5), η οποία είναι ανάλογη της ροπής
διαρροής.
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Υπολογίστηκαν για το σύνολο των 503 πειραμάτων οι θεωρητικές ροπές διαρροής
και στη συνέχεια η μέση τιμή (mean), η διάμεσος (median), η τυπική απόκλιση (standard
deviation) και ο συντελεστής μεταβλητότητας (coefficient of variation) για τους λόγους
πειραματικής ροπής διαρροής προς θεωρητική, M y ,exp / M y , pred . Στο Error! Reference source
not found. συγκρίνονται οι πειραματικές τιμές της ροπής διαρροής με τις θεωρητικές τιμές

για τα ορθογωνικά και στο Σχήμα 3.2 για τα μη-ορθογωνικά τοιχώματα που διέρρευσαν
καμπτικά. Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στατιστικά μεγέθη για το
σύνολο των πειραμάτων, καθώς και ξεχωριστά για τα ορθογωνικά και τα μη-ορθογωνικά
τοιχώματα.
Οι διορθωτικοί συντελεστές που προκύπτουν για τη ροπή και την καμπυλότητα στη
διαρροή είναι:
 0.99 για ορθογωνικά τοιχώματα
 1.055 για μη-ορθογωνικά τοιχώματα
5000

My,exp [kNm]

4000

3000

2000
median:My,exp=0.99 My,pred
1000

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

My,pred [kNm]

Σχήμα 3.1

Σύγκριση της πειραματικών τιμών της ροπής διαρροής και θεωρητικών για
τα ορθογωνικά τοιχώματα.
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6000

5000

My,exp [kNm]

4000

3000

2000

median:My,exp=1.055 My,pred
1000

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

My,pred [kNm]

Σχήμα 3.2

Σύγκριση της πειραματικών τιμών της ροπής διαρροής και θεωρητικών για
τα μη-ορθογωνικά τοιχώματα.

Πίνακας 3.1 Στατιστικά μεγέθη των λόγων πειραματικών ροπών διαρροής και
θεωρητικών για τα πειράματα τοιχωμάτων που διέρρευσαν καμπτικά.
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά

3.4

Μέση Τιμή

1,03

0,99

1,06

Διάμεσος

1,01

0,99

1,055

Τυπική απόκλιση

0,16

0,16

0,15

Συντελεστής μεταβλητότητας

15,5

16,0

14,4

Αριθμός πειραμάτων

503

246

257

ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ
ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τη συμπεριφορά γραμμικών μελών στη διαρροή

είναι η γωνία στροφής χορδής στη διαρροή,  y , ενός μέλους με μήκος διάτμησης Ls , στη
διατομή βάσης του. Η γωνία στροφής χορδής στη διαρροή στο άκρο Α του μέλους,
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ορίζεται ως η γωνία μεταξύ της χορδής που συνδέει τα δύο άκρα, Α και Β, του μήκους
διάτμησης, Ls , και της εφαπτόμενης στο άκρο Α του μέλους (Σχήμα 3.3).
Η συνεισφορά στη δυσκαμψία του σκυροδέματος σε εφελκυσμό μεταξύ των
ρωγμών είναι σχετικά μικρή για μέλη με υψηλά ποσοστά διαμήκους οπλισμού, όπως αυτά
που είναι σχεδιασμένα κατά τους κανόνες του αντισεισμικού σχεδιασμού. Η συνεισφορά
αυτή εξαρτάται από τη συνάφεια κατά μήκος των ράβδων μεταξύ των ρωγμών, η οποία
φθίνει υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Ένα μέλος που υποβάλλεται σε ανακυκλιζόμενη
φόρτιση έχει υποστεί αρκετούς κύκλους μέχρι να διαρρεύσει, οπότε η συνεισφορά του
σκυροδέματος σε εφελκυσμό είναι αμελητέα. Επομένως, η γωνία στροφής χορδής στη
διαρροή λόγω καμπτικών παραμορφώσεων είναι:  y   y Ls / 3 .

Σχήμα 3.3

Ορισμός γωνίας στροφής χορδής στο άκρο μέλους.

Οι λοξές ρωγμές και η διατμητική παραμόρφωση του μήκους διάτμησης αυξάνουν
το μέγεθος της  y . Η λοξή ρηγμάτωση κοντά στη βάση του μέλους επεκτείνει τις τάσεις
του οπλισμού μέχρι το σημείο όπου αυτός τέμνει την πρώτη λοξή ρωγμή. Η μετάθεση
αυτή θεωρείται ίση με το μοχλοβραχίονα εσωτερικών δυνάμεων z και η γωνία στροφής
χορδής στη διαρροή υπολογίζεται ως  y   y  Ls  z  / 3 . Αυτή η αύξηση της γωνίας
στροφής χορδής στη διαρροή προϋποθέτει ότι η λοξή ρηγμάτωση προηγείται της

Ροπή και καμπυλότητα στη διαρροή – Ενεργός δυσκαμψία

21

καμπτικής διαρροής. Οπότε προστίθεται ο όρος z όταν η δύναμη που προκαλεί την
διαγώνια ρηγμάτωση VRc είναι μικρότερη από την τέμνουσα που αντιστοιχεί στη διαρροή,
VMy  M y / Ls .

Στη στροφή χορδής στη διαρροή προστίθεται και η στροφή λόγω ολίσθησης των
ράβδων στο σημείο αγκύρωσής τους,  y , slip  asl

 y d dL f y
8 fc

. Οι μεταβλητές που

εμφανίζονται στη σχέση υπολογισμού της στροφής λόγω ολίσθησης των ράβδων θα
επεξηγηθούν στη συνέχεια.
Η συμβολή των δύο παραπάνω όρων στη γωνία στροφής χορδής στη διαρροή είναι
συστηματικά μικρότερη των τιμών από τις πειραματικές καταγραφές. Επομένως,
δημιουργήθηκε και ένας επιπλέον όρος βασιζόμενος σε πειραματικά αποτελέσματα, για να
συμπεριληφθεί κατά αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε συνεισφορά λόγω διατμητικών
παραμορφώσεων.
Η συνολική γωνία στροφής χορδής στη διαρροή προκύπτει ως άθροισμα των τριών
όρων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, της γωνίας στροφής χορδής λόγω καμπτικών
παραμορφώσεων, λόγω διατμητικών και λόγω ολίσθησης των ράβδων οπλισμού στην
αγκύρωση. Δηλαδή:

 y   y , fl   y ,sh   y ,slip

(3.11)

Η σχέση, επομένως, υπολογισμού της συνολικής γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή
παίρνει την εξής μορφή [Biskinis και Fardis 2010a]:
-

για δοκούς και υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής

y  y
-


Ls  av z
h
 0.0014 1  1.5
3
Ls


 y dbL f y

  asl
8 fc


(3.12)

για τοιχώματα (ορθογωνικά και μη) και κοίλα ορθογωνικά στοιχεία

y  y

 y dbL f y
Ls  av z
 0.0013  asl
3
8 fc

(3.13)

όπου:
- η καμπυλότητα στη διαρροή  y είναι η θεωρητική και υπολογίζεται από τις Εξ. (3.1) και
(3.5) της Παραγράφου 3.2 (στον πρώτο όρο η  y πολλαπλασιάζεται με τους διορθωτικούς
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συντελεστές οι οποίοι προέκυψαν από τη διάμεσο των ροπών διαρροής και είναι 0.99 για
ορθογωνικά τοιχώματα και 1.055 για μη-ορθογωνικά).
- η μεταβλητή av παίρνει τις τιμές:


av  0 , εάν VRc  VMy  M y / Ls



av  1 , εάν VRc  VMy  M y / Ls

- z είναι ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων ίσος με:


z  d  d1 για μη-ορθογωνικά τοιχώματα

 z  0.8h για ορθογωνικά τοιχώματα
- η μεταβλητή asl παίρνει τις τιμές:


asl  1 όταν είναι δυνατή ολίσθηση των ράβδων από την αγκύρωση



asl  0 όταν δεν είναι δυνατή η ολίσθηση των ράβδων από την αγκύρωση

- τα f y και f c είναι σε MPa.
Η τέμνουσα που αντιστοιχεί στην διαγώνια ρηγμάτωση, VRc , λαμβάνεται ίση με την
αντοχή σε διάτμηση για μέλη χωρίς οπλισμό διάτμησης κατά EC2:


0.2 1/6  
0.2  1/3
N
1/3


VRc  max 180 100 1  ,35 1 
f c  1 
 f c  0.15  bw d
d
d 
Ac 

 




(3.14)

όπου 1 είναι το ποσοστό του εφελκυόμενου οπλισμού ανηγμένο στο bw d και το αξονικό
φορτίο N θεωρείται θετικό για θλίψη. Η Εξ. (3.14) δίνει την VRc σε kΝ εάν τα bw και d
είναι σε m, το f c σε MPa και το N σε kN.

3.4

ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.4.1 Εισαγωγή
Σ’αυτήν την ενότητα εφαρμόζεται η σχέση υπολογισμού της γωνίας στροφής
χορδής στη διαρροή για τοιχώματα (Εξ. 3.13) σε όσα τοιχώματα στη βάση που διέρρευσαν
καμπτικά. Η ήδη υπάρχουσα σχέση υπολογισμού της στροφής χορδής στη διαρροή για
τοιχώματα δείχνει καλή συμφωνία στις πειραματικές τιμές, εμφανίζει όμως συσχέτιση με
το λόγο h / Ls . Γι’ αυτό το λόγο έγινε μία προσπάθεια αναπροσδιορισμού της σχέσης,
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επεμβαίνοντας στον όρο που αφορά τη συνεισφορά στη γωνία στροφής χορδής στη
διαρροή των διατμητικών παραμορφώσεων, ο οποίος έχει προσδιοριστεί εμπειρικά από
πειραματικά αποτελέσματα τοιχωμάτων. Ο όρος εξαρτάται από το λόγο h / Ls , όπως στη
σχέση που αφορά δοκούς και υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής (Εξ. 3.12).
3.4.2 Εξάρτηση του όρου των διατμητικών παραμορφώσεων από το λόγο h/Ls
Στη σχέση υπολογισμού της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή για τις δοκούς
και τα υποστυλώματα ορθογωνικής διατομής (Εξ 3.12) ο όρος που αφορά τη συνεισφορά
των διατμητικών παραμορφώσεων εξαρτάται από το λόγο h / Ls . Με αφορμή αυτή τη
σχέση ερευνάται εάν εξαρτάται η γωνία στροφής χορδής στη διαρροή τοιχωμάτων από το
λόγο h / Ls . Κατασκευάστηκε διάγραμμα του λόγου των θεωρητικών τιμών της γωνίας
στροφής χορδής εκτιμώμενης από την Εξ. (3.13) και των πειραματικών ως προς το h / Ls .
Το διάγραμμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4 στη συνέχεια.
2,5

θy,exp/θy,pred

2

1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

h/L s

Σχήμα 3.4

Λόγος πειραματικών τιμής γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και
θεωρητικών με εφαρμογή της Εξ. (3.13) ως συνάρτηση το h/Ls.

Στο Σχήμα 3.4 παρατηρείται ότι κατά την εφαρμογή της Εξ. (3.13) για τον
υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή υπάρχει συσχέτιση με το λόγο h / Ls .
Η θεωρητική τιμή χρειάζεται να αυξηθεί για h / Ls  1 . Βέλτιστη λύση για την εξάλειψη
αυτής της συσχέτισης ήταν η εξάρτηση του όρου τω διατμητικών παραμορφώσεων από
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τον λόγο h / Ls , όπως συμβαίνει στην περίπτωση των δοκών και υποστυλωμάτων
ορθογωνικής διατομής.
Για να αναπροσδιοριστεί ο σταθερός όρος που αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά στη
γωνία στροφής χορδής στη διαρροή των διατμητικών παραμορφώσεων, υπολογίστηκε μια
ενδεικτική τιμή της συνεισφοράς των διατμητικών παραμορφώσεων για το κάθε πείραμα
της βάσης. Η ενδεικτική αυτή τιμή προσδιορίστηκε αφαιρώντας από την πειραματική τιμή
της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή τον όρο που αφορά τη στροφή λόγω καμπτικών
παραμορφώσεων και τη στροφή λόγω ολίσθησης των ράβδων στην αγκύρωση της Εξ.
(3.13). Για τις ενδεικτικές τιμές της συνεισφοράς λόγω διατμητικών παραμορφώσεων για
τα 470 πειράματα της βάσης πραγματοποιήθηκε γραμμική συσχέτιση με το λόγο h / Ls ,
καταλήγωντας στην προτεινόμενη Εξ. (3.15) για τον υπολογισμό της γωνίας στροφής
χορδής στη διαρροή.

y  y

3.5

 y dbl f y
Ls  av z
7 h
 0.0006(1 
)  asl
3
6 Ls
8 fc
ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

(3.15)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΩΝ

ΓΩΝΙΑΣ

ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ
3.5.1 Εύρος χαρακτηριστικών μεγεθών βάσης πειραμάτων τοιχωμάτων που
διέρρευσαν καμπτικά
Η βάση των πειραμάτων τοιχωμάτων τα οποία διέρρευσαν καμπτικά και υπάρχει
γι’ αυτά καταγραφή της πειραματικής τιμής της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή
αποτελείται από 470 πειράματα, από τα οποία τα 230 είναι ορθογωνικής διατομής και τα
240 μη-ορθογωνικής. Το εύρος των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των
δοκιμίων είναι τα εξής:
- μήκος διάτμησης, Ls : 0.48m – 14m
- ύψος διατομής, h : 400mm - 3960mm
- λόγος διάτμησης, Ls / h : 0.4– 8.3
- πλάτος πέλματος, b : 45mm – 1600mm
- πλάτος κορμού, bw : 10mm – 600mm
- λόγος διαστάσεων διατομής, h / bw : 2 – 57
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- στατικό ύψος διατομής, d : 332mm – 3780mm
- ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού, 1 : 0.01% - 2.18%
- ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού,  2 : 0.01% - 1.8%
- ποσοστό διαμήκους οπλισμού κορμού,  v : 0.02% - 3.25%
- τάση διαρροής εφελκυόμενου οπλισμού, f y1 : 208.7MPa – 1273MPa
- τάση διαρροής θλιβόμενου οπλισμού, f y 2 : 208.7MPa – 1273MPa
- τάση διαρροής διαμήκους οπλισμού κορμού, f yv : 160MPa – 1001MPa
- διάμετρος ράβδων εφελκυόμενου οπλισμού, dbL1 : 3mm- 25.2 mm
- διάμετρος ράβδων θλιβόμενου οπλισμού, dbL 2 : 3mm-25.2 mm
- διάμετρος ράβδων οπλισμού κορμού, dbLv : 2mm-22.2 mm
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 13.5MPa – 109.1MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.86
3.5.2 Σύγκριση θεωρητικών τιμών γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και
πειραματικών
Για τα 470 πειράματα τοιχωμάτων, υπολογίστηκε η θεωρητική γωνία στροφής
χορδής στη διαρροή με εφαρμογή της παλαιάς σχέσης (Εξ. 3.13), και της τροποποιημένης
(Εξ. 3.15), για να είναι εφικτή η σύγκριση. Να σημειωθεί σ’αυτό το σημείο ότι η
καμπυλότητα στη διαρροή  y στον πρώτο όρο της κάθε σχέσης πολλαπλασιάστηκε με
τους διορθωτικούς συντελεστές που προέκυψαν για τις ροπές: 0.99 για το ορθογωνικά
τοιχώματα και 1.055 για τα μη-ορθογωνικά (Παράγραφος 3.3.2).
Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται τα στατιστικά μεγέθη του λόγου της
πειραματικής τιμής γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και θεωρητικής,  y ,exp /  y , pred ,
από την εφαρμογή της Εξ. (3.13). Το σύνολο των 470 πειραμάτων τοιχωμάτων
παρουσιάζουν τιμή διαμέσου 0.995, δηλαδή η θεωρητική τιμή της γωνίας στροφής χορδής
στη διαρροή προβλέπει με καλή ακρίβεια την πειραματική. Συγκεκριμένα, η θεωρητική
τιμή υπερβαίνει την πειραματική στα ορθογωνικά τοιχώματα, με διάμεσο 0.95, και την
υποτιμά ελάχιστα στα μη-ορθογωνικά, με διάμεσο 1.02. Στο Σχήμα 3.5 συγκρίνεται η
σχέση της πειραματικής με τη θεωρητική γωνία στροφής χορδής στη διαρροή.
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Πίνακας 3.2 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής τιμής γωνίας στροφής χορδής στη
διαρροή και θεωρητική με εφαρμογή της Εξ. (3.13).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,01

0,98

1,04

Διάμεσος

0,995

0,95

1,02

Τυπική απόκλιση

0,32

0,325

0,31

Συντελεστής μεταβλητότητας

31,5

33,1

30,0

Αριθμός πειραμάτων

470

230

240

1,6
1,4
median:θy,exp=0.995 θy,pred
1,2

θy,exp [%]

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

θy,pred [%]

Σχήμα 3.5

Σύγκριση πειραματικής και θεωρητικής γωνίας στροφής χορδής στη
διαρροή με εφαρμογή της Εξ. (3.13).

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.3 και στο Σχήμα 3.6 από τα αποτελέσματα της
εφαρμογής της Εξ. (3.15) η διάμεσος του συνόλου των πειραμάτων είναι μονάδα, που
δείχνει την πρόβλεψη με πολύ καλή ακρίβεια της πειραματικής γωνίας στροφής χορδής
στη διαρροή από την θεωρητική. Παρ’όλο, όμως που λήφθηκε υπόψη η συσχέτιση από το
λόγο h / Ls , δεν επιτεύχθηκε να μειωθεί η διασπορά, αλλά επιτεύχθηκε να γίνουν μονάδα
και οι επιμέρους διάμεσοι των ορθογωνικών και μη-ορθογωνικών τοιχωμάτων.
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Πίνακας 3.3 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής τιμής γωνίας στροφής χορδής στη
διαρροή και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (3.15).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,045

1,03

1,06

Διάμεσος

1,0

1,0

1,005

Τυπική απόκλιση

0,34

0,35

0,3

Συντελεστής μεταβλητότητας

31,9

34,4

29,4

Αριθμός πειραμάτων

470

230

240

1,6
1,4

median:θy,exp= θy,pred

1,2

θy,exp [%]

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

θy,pred [%]

Σχήμα 3.6

Σύγκριση πειραματικής και θεωρητικής γωνίας στροφής χορδής στη
διαρροή με εφαρμογή της Εξ. (3.15).

3.6

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ
Μία βασική απλοποίηση των κανονισμών σεισμικού σχεδιασμού με τη μέθοδο των

δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ελαστικές δυνάμεις μειωμένες με τον συντελεστή
συμπεριφοράς q , είναι ότι η ανελαστική απόκριση της κατασκευής σε μονοτονικές
πλευρικές δυνάμεις είναι διγραμμική, ελαστική-πλήρως πλαστική. Στην ελαστική ανάλυση
χρησιμοποιείται η δυσκαμψία του ελαστικού κλάδου. Ο EC8 απαιτεί να λαμβάνεται
υπόψη η επιρροή της ρηγμάτωσης που αντιστοιχεί στην αρχή της διαρροής του οπλισμού
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κατα το σεισμικό σχεδιασμό και επιτρέπει η ενεργός αυτή δυσκαμψία να λαμβάνεται
προσεγγιστικά ίση με το 50% της αρηγμάτωτης.
3.6.1 Θεωρητική τιμή ενεργού δυσκαμψίας
Η πιο κοντά στην πραγματική εκτίμηση της ενεργού δυσκαμψίας του μήκους
διάτμησης, Ls , για ένα διγραμμικό μοντέλο δύναμης-παραμόρφωσης μέλους ΟΣ υπό
μονοτονική φόρτιση, είναι η επιβατική δυσκαμψία του μήκους διάτμησης μέχρι το σημείο
διαρροής του μέλους:
EI eff 

M y Ls

(3.16)

3 y

όπου M y είναι η ροπή διαρροής στο διγραμμικό μοντέλο M   του μήκους διάτμησης και

 y η γωνία στροφής χορδής στη διαρροή.
3.6.2 Εμπειρική σχέση υπολογισμού ενεργού δυσκαμψίας
Για να εφαρμοστεί η σχέση της Εξ. (3.16) πρέπει να είναι γνωστά τα
χαρακτηριστικά του διαμήκους οπλισμού. Για το σχεδιασμό, αν δεν είναι γνωστός ο
οπλισμός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εμπειρική σχέση που προτείνουν οι Biskinis και
Fardis [2010], η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά του
μέλους, στο αξονικό φορτίο και τη δυσκαμψία της αρηγμάτωτης διατομής. Η εμπειρική
σχέση υπολογισμού της ενεργού δυσκαμψίας είναι η ακόλουθη:



N
L
  
 a  0.8  ln  max  s ;0.6    1  0.048min  50MPa;

Ec I c
Ac
 h
  




EI eff


 


όπου η ποσότητα N / Ac είναι σε MPa, και
- a  0.081 για υποστυλώματα,
- a  0.10 για δοκούς,
- a  0.115 για ορθογωνικά τοιχώματα, και
- a  0.089 για μέλη με Τ-, U-, H- ή κοίλες ορθογωνικές διατομές.

(3.17)
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Η Εξ. (3.17) ισχύει για μέλη που η ολίσθηση των ράβδων οπλισμού από την
αγκύρωση είναι δυνατή ( asl  1 στις

Εξ. 3.13 και 3.15). Εάν δεν είναι ( asl  0 στις Εξ.

3.13 και 3.15) τότε το αποτέλεμα της Εξ. (3.17) πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 4 / 3 .
Στην προσπάθεια βελτίωσης της σχέσης για να προσαρμοστεί στην βάση
τοιχωμάτων που διέρρευσαν καμπτικά κατά το πείραμα χρειάστηκε να αναθεωρηθεί ο
συντελεστής a της Εξ. (3.17). Τελικά, ο συντελεστής a προέκυψε:
- 0.126 για ορθογωνικά τοιχώματα
- 0.093 για μη-ορθογωνικά τοιχώματα
3.6.3 Σύγκριση πειραματικών τιμών ενεργού δυσκαμψίας με τις θεωρητικές.
Η πειραματική ενεργός δυσκαμψία στη διαρροή προσδιορίζεται με χρήση των
πειραματικών τιμών M y και  y στην Εξ. (3.16) για το EI eff . Η βάση των πειραμάτων
τοιχωμάτων για τα οποία μπορεί να υπολογιστεί η πειραματική τιμή της ενεργού
δυσκαμψίας, EI eff , αποτελείται από 470 πειράματα, 230 ορθογωνικά και 240 μηορθογωνικά (Παράγραφος 3.5.1).
Πίνακας 3.4 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής και θεωρητικής ενεργού
δυσκαμψίας στη διαρροή με  y από την Εξ. (3.13).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,1

1,15

1,05

Διάμεσος

1,02

1,05

0,985

Τυπική απόκλιση

0,45

0,53

0,37

Συντελεστής μεταβλητότητας [%]

41,7

46,15

35,5

Αριθμός πειραμάτων

470

230

240

Στους Πίνακες 3.4 και 3.5 παρουσιάζονται τα στατιστικά μεγέθη των λόγων
πειραματικών προς θεωρητικών με εφαρμογή της Εξ. (3.16) τιμών ενεργού δυσκαμψίας.
Στην Εξ. (3.16) η  y προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας και τις δύο εξισώσεις που
αναπτύχθηκαν στην Παράγραφο 3.4 (Εξ. 3.13 και Εξ. 3.15 αντίστοιχα). Η θεωρητική τιμή
της ενεργού δυσκαμψίας προσαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό στις πειραματικές τιμές
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για το σύνολο των τοιχωμάτων: η διάμεσος είναι 1.02 με τη χρήση της Εξ. (3.13) για τον
προσδιορισμό της  y και 0.99 με τη χρήση της Εξ. (3.15).
Η εξάρτηση της συνεισφοράς των διατμητικών παραμορφώσεων από το λόγο

h / Ls έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στον υπολογισμό της ενεργού δυσκαμψίας καθώς μειώνει
τη διασπορά: ο συντελεστής μεταβλητότας από 41.7%, που προκύπτει με χρήση της Εξ.
(3.13) για τον υπολογισμό της  y μειώνεται σε 40.3%.

Πίνακας 3.5 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής και θεωρητικής ενεργού
δυσκαμψίας στη διαρροή με  y από την Εξ. (3.15).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,07

1,11

1,03

Διάμεσος

0,99

1,02

0,97

Τυπική απόκλιση

0,43

0,5

0,35

Συντελεστής μεταβλητότητας [%]

40,3

45,0

34,0

Αριθμός πειραμάτων

470

230

240

3000

3000

median: EI eff,exp= 0.99 EI eff,pred
2500

2000

2000

EI eff,exp [MNm 2 ]

EI eff,exp [MNm 2 ]

median: EI eff,exp=1.02 EI eff,pred
2500

1500

1500

1000

1000

500

500

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0

0
0

500

1000

1500

2000

EI eff,pred [MNm 2 ]

(α)
Σχήμα 3.7

2500

3000

0

500

1000

1500

2000

2500

EI eff,pred [MNm 2 ]

(β)

Σύγκριση πειραματικής τιμής ενεργού δυσκαμψίας στη διαρροή και
θεωρητικής με  y από την (α) Εξ. (3.13) και (β) Εξ. (3.15).

3000
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Στη συνέχεια εφαρμόζεται η εμπειρική Εξ. (3.17) για τον προσδιορισμό της
ενεργού δυσκαμψίας και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6 και στο
Σχήμα 3.8.
Πίνακας 3.6 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής τιμής ενεργού δυσκαμψίας στη
διαρροή προς εμπειρικά εκτιμώμενης με εφαρμογή της Εξ. (3.17).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,06

1,04

1,09

Διάμεσος

1,0

1,0

1,0

Τυπική απόκλιση

0,47

0,5

0,44

Συντελεστής μεταβλητότητας [%]

44,5

48,75

40,3

Αριθμός πειραμάτων

470

230

240

3500

median:EIeff,exp= EIeff,pred

3000

Ειeff,exp [MNm2 ]

2500
2000
1500
1000
500

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0
0

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500
EI eff,pred [MNm 2 ]

Σχήμα 3.8

Σύγκριση πειραματικής τιμής ενεργού δυσκαμψίας στη διαρροή και
εμπειρικής εκτιμώμενης.

Η διάμεσος, μετά την αλλαγή των συντελεστών είναι μονάδα για το σύνολο των
πειραμάτων και για τα ορθογωνικά και τα μη-ορθογωνικά τοιχώματα ξεχωριστά. Οι
πειραματικές τιμές προβλέπονται με καλή ακρίβεια από τις θεωρητικές τιμές της ενεργού
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δυσκαμψίας κατά το πλείστον. Το ίδιο συμβαίνει και για τις επιμέρους κατηγορίες των
ορθογωνικών και μη-ορθογωνικών τοιχωμάτων. Αναμενόμενη είναι η αύξηση του
συντελεστή μεταβλητότητας στο 45%, η οποία αντισταθμίζεται από την ευκολία
εφαρμογής της σχέσης σε επίπεδο σχεδιασμού, καθώς δεν απαιτείται εκ των προτέρων
γνώση των στοιχείων οπλισμού.

Παραμόρφωση τοιχωμάτων στην καμπτική αστοχία
4.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Σε σεισμική αποτίμηση επιτελεστικότητας και ενίσχυση υφιστάμενων
κατασκευών βάσει των σταθμών, καθώς και στο σχεδιασμό με τη μέθοδο των
μετακινήσεων, τα μέλη τα οποία αναπτύσσουν καμπτική συμπεριφορά ελέγχονται με
σύγκριση των απαιτούμενων παραμορφώσεων με οριακές παραμορφώσεις. Γι’ αυτό
το λόγο είναι αναγκαίο οι παραμορφώσεις αστοχίας των μελών να υπολογίζονται ως
συνάρτηση της γεωμετρίας και των ιδιοτήτων των υλικών των μελών, του αξονικού
φορτίου και των λεπτομέρειων όπλισης. Για να καθοριστούν οι οριακές
παραμορφώσεις που προσδιορίζουν τα στοχευόμενα επίπεδα επιτελεστικότητας,
πρέπει να είναι γνωστή η μέση τιμή της παραμόρφωσης στην αστοχία, αλλά και η
διασπορά της.
Οι Biskinis and Fardis [2010b] παρουσιάζουν δύο απλά και πρακτικά
προσομοιώματα υπολογισμού της γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία, τα
οποία στηρίχθηκαν σε βάση δεδομένων πειραμάτων μελών ΟΣ.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δύο αυτά προσομοιώματα υπολογισμού της
γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία. Στο πρώτο προσομοίωμα αυτή
υπολογίζεται ως συνάρτηση της καμπυλότητας στην αστοχία και του μήκους
πλαστικής άρθρωσης, στο δεύτερο από τρεις εμπειρικές σχέσεις. Η μία εμπειρική
σχέση υπολογίζει τη συνολική γωνία στροφής χορδής. Οι άλλες δύο μόνο το
πλαστικό της τμήμα, το οποίο προστίθεται στη γωνία στροφής χορδής στην καμπτική
διαρροή.

4.2

ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
Η παραμόρφωση στην αστοχία ενός μέλους ΟΣ προσδιορίζεται συμβατικά ως

το σημείο μετά τη μέγιστη αντοχή όπου η επιβαλλόμενη μετακίνηση δεν μπορεί να
αυξήσει την αντίστασή του πάνω από το 80% της μέγιστης. Η γωνία στροφής χορδής
που αντιστοιχεί σ’αυτή την μετακίνηση απαιτεί τον υπολογισμό της καμπυλότητας
αστοχίας στο ίδιο σημείο. Στις επομένες παραγράφους παρουσιάζεται λεπτομερώς η
διαδικασία και οι εξισώσεις των απαραίτητων μεγεθών για τον υπολογισμό της.
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4.2.1 Καμπυλότητα στην καμπτική αστοχία μελών με ορθογωνική θλιβόμενη
ζώνη
Η καμπυλότητα στην αστοχία, u , υπολογίζεται με ανάλυση της διατομής και
τους παρακάτω νόμους σ-ε:
α) Για το σκυρόδεμα, το διάγραμμα σ-ε αυξάνεται παραβολικά μέχρι μία
παραμόρφωση  co , και μετά παραμένει οριζόντιο μέχρι μία παραμόρφωση μικρότερη
ή ίση της μέγιστης,  cu . Στον περισφιγμένο πυρήνα της διατομής οι τιμές  co και  cu
και η αντοχή του σκυροδέματος αυξάνουν λόγω περίσφιγξης.
β) Στις σχετικά μικρές παραμορφώσεις του χάλυβα κατά την αστοχία της διατομής
λόγω θλίψη στο σκυρόδεμα, η συμπεριφορά του χάλυβα θεωρείται ελαστική-πλήρως
πλαστική. Στις μεγάλες παραμορφώσεις κατά την αστοχία λόγω θραύσης του χάλυβα,
ο νόμος θεωρείται αρχικά ελαστικός, ακολουθεί μια πλήρως πλαστική περιοχή και
μία περιοχή κράτυνσης, από την τάση διαρροής,

f y , που αντιστοιχεί στη

παραμόρφωση κράτυνσης,  sh , μέχρι την τάση αντοχής, f t , που αντιστοιχεί σε
μήκυνση ίση με  su .
Εάν η αστοχία οφείλεται σε θραύση του χάλυβα οπλισμού σε μήκυνση  su
πριν την αστοχία του σκυροδέματος σε θλίψη, η καμπυλότητα στην αστοχία u είναι:

su 

 su
1   su  d

(4.1)

όπου  su είναι το αντίστοιχο ύψος της θλιβόμενης ζώνης ανηγμένο στο στατικό ύψος

d . Εάν η διατομή αστοχεί λόγω θλίψης των ακραίων θλιβόμενων ινών του
σκυροδέματος, με ύψος της θλιβόμενης ζώνης  cu (ανηγμένο στο d ), η u είναι

cu 

 cu
cu d

(4.2)

Τα  su και  cu υπολογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που παρουσιάζεται από τους
Biskinis and Fardis [2010b].
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4.2.2 Παραμορφώσεις χάλυβα και σκυροδέματος στην καμπυλότητα αστοχίας
της διατομής
Oι παραμορφώσεις του σκυροδέματος,  cu , (απερίσφιγκτου ή όχι) δίνονται
από τις σχέσεις [Biskinis και Fardis, 2010]:
a f
 10 
- για μονοτονική φορτίση:   0.0035     0.57 s * yw
fc
 ho 

(4.3α)

a f
 10 
- για ανακυκλιζόμενη φόρτιση:   0.0035     0.4 s * yw
fc
 ho 

(4.3β)

2

*
cu

2

*
cu

όπου:

ho

το ύψος του περισφιγμένου πυρήνα στο επίπεδο της κάμψης, σε mm

a

ο συντελεστής περίσφιγξης

s

το ποσοστό του οπλισμού περίσφιγξης

f yw

η τάση διαρροής του οπλισμού περίσφιγξης

f c*

η αντοχή του σκυροδέματος της περισφιγμένης διατομής
Σε περίπτωση που η διατομή δεν διαθέτει οπλισμό περίσφιγξης οι Εξ (4.3α,β)

ισχύουν με τη διαφορά ότι ο όρος που αφορά την περίσφιγξη είναι μηδενικός και το

ho αντικαθίστανται από το ύψος της διατομής, h , και όχι του περισφιγμένου πυρήνα.
Στην περίπτωση που η αστοχία, όμως, δεν επέλθει λόγω θλίψης του
σκυροδέματος, αλλά λόγω θραύσης του εφελκυόμενου οπλισμού, κρίσιμο μέγεθος
είναι η μήκυνση αστοχίας του χάλυβα οπλισμού,  su . Η πραγματική τιμή της
μήκυνσης αστοχίας του χάλυβα που σηματοδοτεί την αστοχία του σε κάμψη είναι
γενικά μικρότερη από την ονομαστική της τιμή,  su ,no min al , όπως αυτή προκύπτει από
δοκιμές εφελκυσμού του χάλυβα και γίνεται ακόμα μικρότερη όταν πρόκειται για
ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Προτείνονται από τους Biskinis and Fardis [2010b] οι παρακάτω σχέσεις για
τον υπολογισμό της  su , προσαρμοσμένες σε πειραματικά δεδομένα για την
καμπυλότητα αστοχίας:
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- για μονοτονική φόρτιση:  su 

7
 su ,no min al
12

3
- για ανακυκλιζόμενη φόρτιση:  su   su ,no min al
8
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(4.4α)

(4.4β)

όπου  su ,no min al η μήκυνση του χάλυβα που αντιστοιχεί στην εφελκυστική του αντοχή.
Ως τιμές της

 su ,no min al

λαμβάνονται οι παρακάτω τιμές, ως μέσοι όροι

αποτελεσμάτων δοκιμών εφελκυσμού.
- Παραδοσιακοί όλκιμοι χάλυβες, τύπου Ευρωπαϊκού S400 ή Αμερικανικού
Grade 60:  su,nominal  0.11
- Σύγχρονοι όλκιμοι Ευρωπαϊκοί χάλυβες τύπου Tempcore:  su,nominal  0.09
- Ψαθυροί χάλυβες ψυχρής κατεργασίας:  su,nominal  0.04
Να σημειωθεί ότι στις (λίγες) περιπτώσεις όπου η θραύση του χάλυβα γίνεται
πριν την αποφλοίωση του σκυροδέματος, η su λαμβάνεται από την Εξ. (4.4α) της
μονοτονικής φόρτισης, ακόμα και όταν προηγείται της θραύσης ένας μικρός αριθμός
κύκλων φόρτισης. Ο λόγος είναι ότι η μείωση της  su από την τιμή της Εξ. (4.4α)
σ’αυτήν της Εξ. (4.4β) οφείλεται στην πρόωρη θραύση των ράβδων λόγω λυγισμού
τους σ’ένα κύκλο της φόρτισης. Ο λυγισμός αυτός εμποδίζεται από την επικάλυψη
σκυροδέματος και δεν συμβαίνει πριν την αποφλοίωση.
4.2.3 Μήκος πλαστικής άρθρωσης
Η ίδια εμπειρική εξίσωση για τον υπολογισμό του μήκους πλαστικής
άρθρωσης, L pl , δεν είναι δυνατόν να καλύπτει μονοτονική και ανακυκλιζόμενη
φόρτιση. Οι εξισώσεις υπολογισμού του L pl , ως γραμμική συνάρτηση του μήκους
διάτμησης, Ls , και του ύψους της διατομής, h , είναι:


Για μονοτονική φόρτιση, ανεξαρτήτως του αν το στοιχείο έχει σχεδιαστεί
ακολουθώντας τους κανόνες του ικανοτικού σχεδιασμού:


 L
Lpl ,mon  h 1.1  0.04 min  9; s
 h






(4.5α)
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Για ανακυκλιζόμενη φόρτιση, αλλά για μέλη που υπακούουν στους κανόνες
ικανοτικού σχεδιασμού:

 1
 L
Lpl ,cy  0.2h 1  min  9; s
 h
 3





(4.5β)

Τονίζεται ότι οι Εξ. (4.5) έχουν προσαρμοστεί σε βάση δεδομένων που
περιλαμβάνει πολλές εκατοντάδες δοκών και υποστυλωμάτων

και δίνουν

ικανοποιητικότερη συμφωνία μ’αυτήν απ’ότι για τα τοιχώματα, ορθογωνικά ή μη.
4.2.4 Γωνία στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία
Η γωνία στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία συμβαίνει ταυτόχρονα με
την καμπυλότητα στην καμπτική αστοχία και ορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο. Το πιο
σύνηθες μοντέλο υπολογισμού της γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία
στο άκρο Α του μέλους θεωρεί ότι το πλαστικό μέρος της καμπυλότητας είναι
σταθερό και ίσο με u   y  , σε μήκος ίσο με το μήκος πλαστικής άρθρωσης L pl
που υπολογίζεται σύμφωνα με τις Εξ. (4.5α,β). Αυτό σημαίνει ότι η τριγωνική
πραγματική κατανομή των πλαστικών καμπυλοτήτων σε ένα μήκος πλαστικοποίησης
l pl , αντικαθίσταται από μία ομοιόμορφη πλαστική καμπυλότητα, σ’ένα μικρότερο

συμβατικό μήκος πλαστικής άρθρωσης Lpl  0.5l pl (Σχήμα 4.1).

Σχήμα 4.1

Πραγματικό και συμβατικό μήκος πλαστικής άρθρωσης στο μήκος
διάτμησης.
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Η πλαστική γωνία στροφής χορδής που έχει αναπτυχθεί στο μήκος πλαστικής
άρθρωσης,

L pl ,

στην

καμπτική

αστοχία

ισούται

με

 pl ,u  u   y  Lpl .

Αναπτύσσεται με αναφορά το κέντρο του μήκους πλαστικής άρθρωσης και
δημιουργεί ένα πλαστικό βέλος στο άκρο Β του μέλους του μήκους διάτμησης
(Σχήμα 4.1) ίσο με  pl  Ls  Lpl / 2  . Οπότε η γωνία στροφής χορδής στην αστοχία,
αφού προσθέσουμε και την συνεισφορά της ολίσθησης στην αγκύρωση, είναι:



u  uel  uslip  upl   y  asl u ,slip  (u   y ) Lpl 1 


Lpl 

2 Ls 

(4.6)

Ο 1ος όρος αναφέρεται στη διαρροή, ο 2ος στη γωνία στροφής χορδής που
δημιουργείται λόγω ολίσθησης στην αγκύρωση από τη στιγμή της διαρροής μέχρι την
αστοχία και ο 3ος στην πλαστική παραμόρφωση στην πλαστική άρθρωση. Η
καμπυλότητα στη διαρροή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.
Συγκεκριμένα στον 3ο όρο είναι asl  0 όταν δεν υπάρχει πιθανότητα ολίσθησης από
την αγκύρωση και asl  1 όταν υπάρχει.
Η επιπλέον γωνία στροφής χορδής στην αστοχία λόγω ολίσθησης των ράβδων
στην αγκύρωση μεταξύ της διαρροής και της καμπτικής αστοχίας είναι:
- για μονοτονική φόρτιση: u ,slip  9.5dblu

(4.7α)

- για ανακυκλιζόμενη φόρτιση: u ,slip  5.5dblu

(4.7β)

Οι παραπάνω σχέσεις (Εξ. 4.7α,β) είναι εμπειρικές σχέσεις από τους Biskinis
and Fardis [2010].
4.2.5 Σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών τιμών γωνίας στροφής χορδής
στην καμπτική αστοχία
Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύγκριση των θεωρητικών τιμών που
προκύπτουν από την εφαρμογή της Εξ. (4.6) και των πειραματικών τιμών της βάσης
τοιχωμάτων που αστόχησαν καμπτικά, η οποία περιλαμβάνει 160 πειράματα. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται τα εύρη των χαρακτηριστικών μεγεθών των τοιχωμάτων
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της βάσης που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής
στην καμπτική αστοχία και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση.
4.2.5.1 Εύρος χαρακτηριστικών μεγεθών τοιχωμάτων της βάσης πειραματικών
δεδομένων
Σ’αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές των
χαρακτηριστικών μεγεθών των 160 πειραμάτων τοιχωμάτων της βάσης (105
ορθογωνικής διατομής και 55 μη-ορθογωνικής διατομής) που λαμβάνονται υπόψη
στον υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία κατά την
εφαρμογή της Εξ. (4.6).
- μήκος διάτμησης, Ls : 1.05m – 14m
- πλάτος πέλματος, b : 60mm – 1500mm
- πλάτος κορμού, bw : 50mm – 600mm
- ύψος διατομής, h : 400mm - 3400mm
- στατικό ύψος διατομής, d : 332mm – 3200mm
- λόγος διάτμησης, Ls / h : 0.65 – 7.2
- λόγος διαστάσεων διατομής, h / bw : 1 - 28.3
- ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού, 1 : 0.035% - 1.8%
- ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού,  2 : 0.035% - 1.8%
- ποσοστό διαμήκους οπλισμού κορμού,  v : 0 % - 3.25%
- τάση διαρροής εφελκυόμενου οπλισμού, f y1 : 289MPa – 1273MPa
- τάση διαρροής θλιβόμενου οπλισμού, f y 2 : 289MPa – 1273MPa
- τάση διαρροής διαμήκους οπλισμού κορμού, f yv : 178MPa – 860MPa
- διάμετρος ράβδων εφελκυόμενου οπλισμού, dbL1 : 5mm-25mm
- διάμετρος ράβδων θλιβόμενου οπλισμού, dbL 2 : 5mm-25mm
- διάμετρος ράβδων οπλισμού κορμού, dbLv : 4mm-22.2mm
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 13.5 MPa – 109.1MPa
- ποσοστό οπλισμού περίσφιγξης,  s : 0% – 1.83%
- τάση διαρροής χάλυβα οπλισμού περίσφιγξης, f yw : 178MPa – 851MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.86
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4.2.5.2 Σύγκριση θεωρητικής και πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία
Στην παρούσα ενότητα υπολογίζεται η θεωρητική γωνία στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία,  u, pred , με εφαρμογή της Εξ. (4.6) για τις δύο εναλλακτικές
εξισώσεις υπολογισμού της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή (Εξ. 3.13 και 3.15).

8

8

7

7
median:θu,exp=1.09 θu,pred

6

6

5

5
θu,exp [%]

θu,exp [%]

median:θu,exp=1.08 θu,pred

4

4

3

3

2

2

1

1

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0
0

2

4

6

8

0

θu,pred [%]

(α)
Σχήμα 4.2

2

4

6

8

θu,pred [%]

(β)

Σύγκριση πειραματικής και θεωρητικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία από την Εξ. 4.6 και χρήση της (α) Εξ. (3.13) και (β)
Εξ. (3.15) για τον υπολογισμό της  y .

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης της πειραματικής και θεωρητικής τιμής
γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία για τα 160 πειράματα της βάσης
τοιχωμάτων φαίνονται στο διάγραμμα του Σχήματος 4.2 και στους Πίνακες 4.1 και
4.2 όπου παραθέτονται τα στατιστικά μεγέθη του λόγου πειραματικής προς
θεωρητική γωνία στροφής χορδής.
Η διάμεσος προκύπτει ίση με 1.08 και 1.09 αντίστοιχα και ο συντελεστής
μεταβλητότητας λαμβάνει τις τιμές 52% και 52.6%. Έτσι, η εφαρμογή της Εξ. (4.6)
δίνει μικρότερες τιμές των πειραματικών, επομένως, απαιτείται αύξηση της
πρόβλεψης. Επίσης, διακρίνεται από μεγάλη διασπορά τιμών. Τα αποτελέσματα
συμφωνούν με τα αντίστοιχα των Biskinis και Fardis [2010b], όπου η διάμεσος για τα
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τότε 66 ορθογωνικά τοιχώματα της βάσης ήταν 1.08 και ο συντελεστής
μεταβλητότητας 51.5%.
Πίνακας 4.1 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής και θεωρητικής γωνίας
στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία από την Εξ. 4.6 και χρήση της
Εξ. (3.13) για τον υπολογισμό της  y .
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,2

1,3

1,09

Διάμεσος

1,08

1,09

1,05

Τυπική απόκλιση

0,63

0,71

0,43

Συντελεστής μεταβλητότητας

52,0

55,2

39,2

Αριθμός πειραμάτων

160

105

55

Πίνακας 4.2 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής και θεωρητικής γωνίας
στροφής χορδής στροφής στην καμπτική από την Εξ. (4.6) και χρήση
της Εξ. (3.15) για τον υπολογισμό της  y .
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,25

1,32

1,1

Διάμεσος

1,09

1,1

1,06

Τυπική απόκλιση

0,655

0,735

0,435

Συντελεστής μεταβλητότητας

52,6

55,6

39,6

Αριθμός πειραμάτων

160

105

55

4.2.5.3 Διόρθωση σχέσης υπολογισμού γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία
Η προσπάθεια διόρθωσης της σχέσης υπολογισμού της γωνίας στροφής
χορδής στην καμπτική αστοχία έγινε με σκοπό η διάμεσος να προσεγγίσει τη μονάδα
για τη βάση των πειραμάτων που αστόχησαν σε κάμψη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η
καλύτερη δυνατή προσαρμογή, προτείνοντας νέα σχέση για τον υπολογισμό του
μήκους πλαστικής άρθρωσης σε τοιχώματα. Από την Εξ.(4.6) για τον υπολογισμό της

 u γίνεται αντιληπτό ότι η καμπυλότητα στην αστοχία, u , και το μήκος πλαστικής
άρθρωσης L pl είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Το προσομοίμα για το L pl
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εξάγεται με τη λογική τα αποτελέσματα να προσαρμόζονται στη βάση πειραμάτων η
οποία χρησιμοποιείται για την δημιουργία του. Εφόσον η βάση των πειραμάτων
τοιχωμάτων εμπλουτίστηκε, θεωρείται φυσικό να τροποποιηθεί η σχέση υπολογισμού
του μήκους πλαστικής αρθρωσης, L pl , που είναι εμπειρική σχέση βασιζόμενη σε
πειραματικά δεδομένα.
Από τα 160 πειράματα τοιχωμάτων, τα 154 δοκιμάστηκαν υπό ανακυκλιζόμενη
φόρτιση και μόλις τα 6 σε μονοτονική φόρτιση. Συνεπώς, τροποποίηση έγινε μόνο
για τη σχέση του L pl που αναφέρεται σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση, καθώς τα
πειράματα υπό μονοτονική φόρτιση δεν επαρκούν για να επιτρέψουν οποιαδήποτε
τροποποίηση. Η νέα σχέση, σε αντικατάσταση της Εξ. (4.5β), προέκυψε μετά από
στατιστική ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης και προσαρμόζεται κατά το βέλτιστο
στα πειραματικά δεδομένα όταν η  y υπολογίζεται από την Εξ. (3.15). Είναι:

 1
 L
Lpl  0.3h 1  min  9; s
 h
 6





(4.8)

Σημειώνεται εδώ ότι ως άνω όριο του μήκους διάτμησης Ls / h διατηρείται η
τιμή 9, παρ’ όλο που στα πειράματα τοιχωμάτων δεν συναντώνται τόσο μεγάλες
τιμές. Το άνω όριο αυτό έχει προκύψει από πειράματα βάθρων γεφυρών [Μπισκίνης
2007] όπου μπορεί να συναντηθούν και τιμές λόγων διάτμησης, μεγαλύτερες του 9.
Πίνακας 4.3 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής και θεωρητικής γωνίας
στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία από την Εξ. (4.6),
χρησιμοποιώντας μήκος πλαστικής άρθρωσης από την Εξ. (4.8).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,15

1,22

1,02

Διάμεσος

1,0

1,0

1,005

Τυπική απόκλιση

0,6

0,7

0,4

Συντελεστής μεταβλητότητας

52,9

56,3

38,8

Αριθμός πειραμάτων

160

105

55
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Στο Σχήμα 4.3 και στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
σύγκρισης. Η διάμεσος γίνεται μονάδα αλλά η διασπορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα:
ο συντελεστής μεταβλητότητας ισούται με 52.9%.
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7
median:θu,exp= θu,pred
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8
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Σχήμα 4.3

Σύγκριση πειραματικής και θεωρητικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία από την Εξ. (4.6), χρησιμοποιώντας μήκος
πλαστικής άρθρωσης από την Εξ. (4.8).

4.3

ΓΩΝΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4.3.1 Εμπειρικές σχέσεις υπολογισμού γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία
Η διασπορά της πρόβλεψης της γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία,  u , όταν γίνεται χρηση της Εξ. (4.6) είναι σημαντική. Γι’αυτό το λόγο, οι
Biskinis και Fardis [2010b] ανέπτυξαν τρεις εμπειρικές σχέσεις για τον υπολογισμό
της βασιζόμενοι σε στατιστική ανάλυση μόνον. Οι εμπειρικές αυτές σχέσεις
προσαρμόστηκαν στις πειραματικές τιμές της  u μελών με λεπτομέρειες όπλισης για
αντισεισμικότητα υπό μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Οι Εξ. (4.9β,γ) δίνουν
μόνο το πλαστικό τμήμα της  u , upl  u   y .
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v  max  0.01; 2 
 a 
 2

u  ast 1  0.43acy  1  sl  1  0.42aw,r  1  aw,nr   0.3 
fc 
2 
 7


 max  0.01; 1  

0.225


 Ls  
min  9; h  




0.35





 a w f yw / fc 


25

1.25100 d

(4.9α)



u pl  ast pl 1  0.52acy  1 

 a 
asl 
v  max  0.01; 2  
1  0.44aw,r  1  w,nr   0.25  



1.6 
4 
 max  0.01; 1  


0.3


 L 
f c0.2 min  9; s  
 h 


0.35

 a  f  / f 
25 w yw c 1.275100 d

(4.9β)














u pl  ast hbw 1  0.525acy  1  0.6asl  1  0.052 max 1.5; min 10;

h  
v  max  0.01; 2 

 L
min  9; s
    0.2  
bw   
max
0.01;


 h
1



  0.2  aw f yw  / fc 
1.225100 d
  f c 25


(4.9γ)
όπου:
 Οι συντελεστές ast , astpl , asthbw αφορούν τον τύπο του χάλυβα: έχουν διαφορετικές
τιμές για όλκιμους χάλυβες θερμής κατεργασίας και χάλυβες ψυχρής κατεργασίας:
ast  astpl  0.0185 και asthbw  0.022 για όλκιμους χάλυβες θερμής κατεργασιάς,

ast  0.0115 , astpl  0.009 και asthbw  0.0095 για χάλυβες ψυχρής κατεργασίας.
 Η μεταβλητή

acy ισούται με 0 για μονοτονική φόρτιση και με 1 για

ανακυκλιζόμενη.
 Η μεταβλητή asl ισούται με 0, αν δεν είναι δυνατή η ολίσθηση των διαμήκων
ράβδων από την αγκύρωση, ή με 1 αν είναι δυνατή.
 Η μεταβλητή aw,r ισούται με 1 για ορθογωνικά τοιχώματα και με 0 για άλλα μέλη.
 Η μεταβλητή aw,nr ισούται με 1 για διατομές Τ-, Η-, Π- ή κοίλες ορθογωνικές και
με 0 για ορθογωνικές διατομές.


v  N / bhfc είναι η αξονική δύναμη (θετική για θλίψη), ανηγμένη όχι στη συνολική
επιφάνεια διατομής, Ac , αλλά στο γινόμενο του πλάτους του θλιβόμενου πέλματος
b επί το πλήρες ύψος h.

 1   1 f y1  v f yv  / fc είναι το μηχανικό ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού και
οπλισμού κορμού.
 2  2 f y 2 / fc είναι το μηχανικό ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού.


Ls / h  M / Vh είναι ο λόγος διάτμησης στη διατομή της μέγιστης ροπής.



a είναι ο συντελεστής αποδοτικότητας της περίσφιγξης [Biskinis and Fardis,
2010b].



w  Ash / bw sh είναι το ποσοστό οπλισμού περίσφιγξης σε διεύθυνση παράλληλη
του επιβαλλόμενου φορτίου.
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 Η αντοχή του σκυροδέματος f c και οι τάσεις διαρροής των χάλυβων οπλισμού f y1 ,
f y 2 , f yv και f yw είναι σε MPa.

 Ο τελευταίος όρος στις Εξ. (4.9) αφορά μέλη με δισδιαγώνιο οπλισμό και το
ποσοστό d  Asd / bh αφορά τους οπλισμούς της μίας διεύθυνσης μόνο.
 bw είναι το πλάτος του κορμού, ακόμα και σε μέλη με κοίλες διατομές με παραπάνω
από έναν παράλληλο κορμό.
4.3.2 Σύγκριση θεωρητικών τιμών γωνίας στροφής στην καμπτική αστοχία
από τις εμπειρικές σχέσεις και πειραματικών
Έγινε εφαρμογή των τριών παραπάνω εμπειρικών σχέσεων για τον
υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία (Εξ. 4.9) για τα 160
πειράματα της βάσης τοιχωμάτων. Η βάση των τοιχώματων είναι ίδια με αυτή που
χρησιμοποιήθηκε στην παράγραφο 4.2. Τα εύρη των χαρακτηριστικών μεγεθών που
λαμβάνουν μέρος στις σχέσεις είναι αυτά της ενότητας 4.2.5.1. Στις εμπειρικές
σχέσεις των Εξ. (4.9β,γ) για τον υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής στη
διαρροή,  y , έγινε χρήση της Εξ. (3.13) και της προτεινόμενης Εξ. (3.15).
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Εξ (4.9α) φαίνονται στο διάγραμμα
του Σχήματος 4.4 και στον Πίνακα 4.4.
Πίνακας 4.4 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.9α).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,07

1,12

0,98

Διάμεσος

1,025

1,03

0,98

Τυπική απόκλιση

0,44

0,50

0,30

Συντελεστής μεταβλητότητας

41,0

43,7

31,3

Αριθμός πειραμάτων

160

105

55

Η εφαρμογή της Εξ. (4.9α) για τον υπολογισμό της θεωρητικής γωνίας
στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία υποτιμά κάπως την πειραματική. Στο σύνολο
των ορθογωνικών και μη-ορθογωνικών τοιχωμάτων των πειραματικών γωνιών
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στροφής χορδής στην αστοχία της βάσης πειραμάτων, η διάμεσος έχει την τιμή 1.025.
Για να προσαρμοστούν οι θεωρητικές τιμές στις πειραματικές, πρέπει η πρόβλεψη να
αυξηθεί για την περίπτωση των ορθογωνικών τοιχωμάτων και να μειωθεί για τα μηορθογωνικά; οι διάμεσοι είναι αντίστοιχα 1.03 και 0.98. Από τον Πίνακα 4.4
παρατηρείται ότι επιτεύχθηκε με την εφαρμογή της Εξ. (4.9α) η μείωση της
διασποράς των θεωρητικών τιμών σε σχέση με τις πειραματικές: ο συντελεστής
μεταβλητότητας μειώθηκε σε 41% σε σχέση με την τιμή 52% που παρουσίαζε κατά
την υπολογισμό της στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία από την Εξ. (4.6) ως
συνάρτηση της καμπυλότητας στην αστοχία και του μήκους πλαστικής άρθρωσης.

8
7
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8

θu,pred [%]

Σχήμα 4.4

Σύγκριση πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.9α).

Στα διαγράμματα του Σχήματος 4.5 παρουσιάζεται η σχέση της πειραματικής
γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία με την θεωρητική, της οποίας το πλαστικό της
τμήμα, upl , έχει υπολογιστεί από την Εξ. (4.9β) και η  y από τις Εξ. (3.13) και (3.15).
Ομοίως, στους Πίνακες 4.5 και 4.6 παρουσιάζονται τα στατιστικά μεγέθη γι’αυτήν
την περίπτωση. Οι τιμές των διαμέσων, ίσες με 1.02 και 1.04, δείχνει ότι
υποτιμούνται οι πειραματικές τιμές της  u . Και αυτή η εμπειρική σχέση υπολογίζει
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την  u με μικρότερη διαπορά συγκριτικά με τα αποτελέσματα της Εξ. (4.6): οι
συντελεστές μεταβλητότητας είναι ίσοι με 40.3% και 40.4%.
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Σύγκριση πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία και θεωρητικής υπολογιζόμενης με εφαρμογή της Εξ. (4.9β)
και  y από την (α) Εξ. (3.13) και (β) Εξ. (3.15).

Πίνακας 4.5 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.9β) και  y
από την Εξ. (3.13).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,06

1,105

0,9677

Διάμεσος

1,02

1,02

1,024

Τυπική απόκλιση

0,425

0,47

0,3

Συντελεστής μεταβλητότητας

40,3

42,9

30,8

Αριθμός πειραμάτων

160

105

55
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Πίνακας 4.6 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.9β) και  y
από την Εξ. (3.15).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή
Διάμεσος
Τυπική απόκλιση
Συντελεστής μεταβλητότητας

1,08

1,13

0,98

1,04

1,05

1,035

0,43

0,48

0,30

40,4

42,9

30,85

160

105

55

Αριθμός πειραμάτων

Στο διάγραμμα του Σχήματος 4.6 συγκρίνεται η πειραματική γωνία στροφής
χορδής στην καμπτική αστοχία με τη θεωρητική, η οποία έχει υπολογιστεί αυτή τη
φορά με εφαρμογή της Εξ. (4.9γ) ως συνάρτηση του λόγου h / bw . Στους Πίνακες 4.7
και 4.8 παρουσιάζονται τα στατιστικά μεγέθη του λόγου πειραματικής γωνίας
στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία προς τη θεωρητική για τα 160 πειράματα της
βάσης.
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Σύγκριση πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.9γ) και  y από την
(α) Εξ. (3.13) και (β) Εξ. (3.15).
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Η Εξ. (4.9γ) παρουσιάζει καλή προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα, με
διάμεσους ίσες με 0.99 και 1.0. Όσον αφορά τη διασπορά, αυτή μειώνεται σε σχέση
με τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις: ο συντελεστής μεταβλητότητας μειώνεται, από
40.3% και 40.4% αντίστοιχα σε 34.7% και 34.6%. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι
στα τοιχώματα η γωνία στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία εξαρτάται από το
λόγο h / bw . Το αρνητικό στην εφαρμογή αυτής η σχέσης είναι οι πολύ διαφορετικές
προβλέψεις των ορθογωνικών και μη-ορθογωνικών τοιχωμάτων. Η Εξ. (3.9γ) δίνει
μεγαλύτερες τιμές των πειραματικών για τα ορθογωνικά τοιχώματα, με διάμεσους
των λόγων 0.95 και 0.97, και μικρότερες για τα μη-ορθογωνικά, με διάμεσους 1.075
και 1.095. Δεν αρκεί, επομένως, η εξάρτηση από το h / bw πρέπει να ληφθεί υπόψη
και ο τύπος της διατομής.
Πίνακας 4.7 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.9γ) και  y
από την Εξ. (3.13).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή
Διάμεσος
Τυπική απόκλιση
Συντελεστής μεταβλητότητας
Αριθμός πειραμάτων
Πίνακας4.8

1,035

1,005

1,1

0,99

0,95

1,075

0,36

0,38

0,315

34,7

37,6

28,8

160

105
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Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.9γ) και  y
από την Εξ. (3.15).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά

Μέση Τιμή
Διάμεσος
Τυπική απόκλιση
Συντελεστής μεταβλητότητας
Αριθμός πειραμάτων

1,05

1,02

1,11

1,00

0,97

1,095

0,36

0,385

0,32

34,6

37,6

28,6

160

105

55
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Συγκριτικά αναφέρονται οι τιμές του μέσου όρου, της διαμέσου και του
συντελεστή μεταβλητότητας στον Πίνακα 4.17 για τις τρεις εμπειρικές σχέσεις (Εξ.
4.9α,β,γ) στη βάση των 66 ορθογωνικών πειραμάτων των Biskinis and Fardis [2010].
Παρατηρείται ότι οι τιμές της διαμέσου είναι παρόμοιες με τα αποτελέσματα που
προέκυψαν για τα πειράματα της παρούσας βάσης, ενώ οι συντελεστές
μεταβλητότητας που προκύπτουν από την εφαρμογή των Εξ. (4.9α) και (4.9β) είναι
αρκετά μικρότεροι (βλέπε Πίνακες 4.4 έως και 4.3).
Πίνακας 4.9 Αποτελέσματα εφαρμογής των Εξ. (4.9) στη βάση ορθογωνικών
τοιχωμάτων των Biskinis and Fardis [2010].
Εξ. (4.9α) Εξ. (4.9β) Εξ. (4.9γ)
Μέση Τιμή

1,04

1,04

1,03

Διάμεσος

1,02

1,04

1,0

Συντελεστής μεταβλητότητας

32,6

32,2

37,8

4.3.3 Τροποποίηση των εμπειρικών σχέσεων υπολογισμού της γωνίας στροφής
χορδής στην καμπτική αστοχία
Σ’αυτήν την ενότητα, οι δύο πρώτες εμπειρικές σχέσεις (Εξ. 4.9α,β)
διορθώνονται έτσι ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα στις πειραματικές τιμές της
βάσης των 160 πειραμάτων τοιχωμάτων που αστόχησαν σε κάμψη. Για να
προσαρμοστούν οι θεωρητικές στις πειραματικές τιμές, μεταβάλλονται οι
συντελεστές που αφορούν τον τύπο της διατομής, δηλαδή οι συντελεστές των
μεταβλητών aw,r και aw,nr των ορθογωνικών και μη-ορθογωνικών διατομών
αντίστοιχα. Η Εξ. (4.9γ) δεν τροποποιείται, διότι δημιουργήθηκε για να έχει καθολική
εφαρμογή σε μέλη ΟΣ.
Στην Εξ. (4.9α), για να προσαρμοστούν τα αποτελέσματά στα πειραματικά
δεδομένα, πρέπει να αυξηθεί η πρόβλεψη για τα ορθογωνικά τοιχώματα και να
μειωθεί για τα μη-ορθογωνικά. Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής της μεταβλητής
aw,r γίνεται 0.4 και ο αντίστοιχος της μεταβλητής aw,nr 0.3. Η Εξ. (4.9γ), επομένως,

γίνεται:
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v  max  0.01; 2 
 a 
u  ast 1  0.43acy  1  sl  1  0.4aw,r 1  0.3aw,nr   0.3 
fc 
2
max
0.01;





1


0.225


 Ls  
min  9; h  




0.35





 a  w f yw / f c 


25

(4.10)
Η σχέση πειραματικής τιμής της γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία με τη θεωρητική που προκύπτει από την εφαρμογή της Εξ. (4.10)
παρουσιάζεται στο διάγραμμα του Σχήματος 4.7. Ακολούθως τα στατιστικά μεγέθη
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10.
8
7
median:θu,exp= 0.997 θu,pred
6

θu,exp [%]

5
4
3
2
ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

1
0
0

2

4

6

8

θu,pred [%]

Σχήμα 4.7

Σύγκριση πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία και θεωρητικής από την Εξ. (4.10).

Πίνακας 4.10 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής από την Εξ. (4.10).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή
Διάμεσος
Τυπική απόκλιση
Συντελεστής μεταβλητότητας
Αριθμός πειραμάτων

1,05

1,08

1,00

0,997

0,995

0,998

0,42

0,47

0,31

40,35

43,7

31,3

160

105

55
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Με την τροποποίηση των συντελεστών η διάμεσος λαμβάνει την τιμή 0.997,
που δείχνει πολύ καλή προσαρμογή των θεωρητικών τιμών της γωνίας στροφής
χορδής

στην

καμπτική

αστοχία

προς

τις

πειραματικές.

Ο

συντελεστής

μεταβλητότητας μειώνεται από 41% σε 40.35%.
Στην εξ. (4.9β) χρειάστηκε να μειωθεί ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής της
μεταβλητής aw,r στην τιμή 0.42 και ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής της μεταβλητή
aw,nr στην τιμή 0.23, όταν χρησιμοποιείται η Εξ. (3.13) για τον υπολογισμό της  y

και στις τιμές 0.4 και 0.22 αντίστοιχα όταν χρησιμοποιείται η Εξ. (3.15). Η Εξ. (4.9β)
λαμβάνει τις εξής μορφές:
u  ast
pl

pl

asl 
v  max  0.01; 2  
1  0.52acy  1  1.6
 1  0.42aw,r 1  0.23aw,nr   0.25  max 0.01;  



1 


0.3

f

0.2
c


 Ls  
min  9; h  




0.35





1.275100 d



1.275100 d

 a w f yw / fc 


25

(4.11α)



u pl  ast pl 1  0.52acy  1 

asl 
v  max  0.01; 2  
1  0.4aw,r 1  0.22aw,nr   0.25  



1.6 
 max  0.01; 1  

0.3


 L
fc0.2 min  9; s
 h






0.35



 a  w f yw / fc 


25

(4.11β)
Από την εφαρμογή των Εξ. (4.11) σε συνδυασμό με τις (3.13) και (3.15) επιτεύχθηκε
η διάμεσος να προσεγγίσει τη μονάδα και να μειωθεί κάπως η διασπορά (βλέπε
Πίνακα 4.11, Πίνακα 4.12 και Σχήμα 4.8).

8

8

7

7
median:θu,exp= θu,pred

6

6

5

5

θu,exp [%]

θu,exp [%]

median:θu,exp= θu,pred

4

4

3

3

2

2
ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

1

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

1

0

0
0

2

4
θu,pred [%]

Σχήμα 4.8

6

8

0

2

4

6

θu,pred [%]

Σύγκριση πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική
αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της (α) Εξ. (4.11α) και (β) Εξ.
(4.11β).
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Πίνακας 4.11 Στατιστικά μεγέθη λόγων πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.11α).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,03

1,08

0,95

Διάμεσος

1,0

1,0

1,0

Τυπική απόκλιση

0,415

0,46

0,3

Συντελεστής μεταβλητότητας

40,25

42,95

30,8

160

105

55

Αριθμός πειραμάτων

Πίνακας 4.12 Στατιστικά μεγέθη λόγων πειραματικής γωνίας στροφής χορδής στην
καμπτική αστοχία και θεωρητικής με εφαρμογή της Εξ. (4.11β).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,02

1,07

0,95

Διάμεσος

1,0

0,995

1,0

Τυπική απόκλιση

0,4

0,45

0,3

Συντελεστής μεταβλητότητας

40,2

42,95

30,9

Αριθμός πειραμάτων

160

105
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ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΨΑΘΥΡΗ KAI ΠΛΑΣΤΙΜΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η αστοχία των μελών ΟΣ σε διάτμηση, εάν προηγείται της καμπτικής

διαρροής, συμβαίνει σε μικρές παραμορφώσεις και συνδέεται με απότομη πτώση της
διατμητικής αντίστασής τους. Επομένως, θεωρείται ψαθυρός τρόπος αστοχίας. Οι
σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί στοχεύουν σε μεγάλες πλαστιμότητες και
ικανότητα μεγάλων παραμορφώσεων. Γι’αυτό το λόγο στοχεύουν να αποφύγουν την
αστοχία σε διάτμηση μελών ΟΣ, εξασφαλίζοντας ότι η καμπτική διαρροή και η
καμπτική αστοχία των μελών θα προηγηθεί της διατμητικής, προσδίδοντας
υπεραντοχή σε διάτμηση μέσω του ικανοτικού σχεδιασμού σε τέμνουσα. Ωστόσο, ο
κίνδυνος διατμητικής αστοχίας παραμένει σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος,
οι οποίες δεν έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς
κανονισμούς.
Συχνά παρατηρείται, ένα μέλος ΟΣ το οποίο διέρρευσε καμπτικά υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση, τελικά να αστοχεί σε διάτμηση, εμφανίζοντας λοξές
ρωγμές, το πάχος και η έκταση των οποίων αυξάνονται παρ’ όλη τη σταδιακή πτώση
της αντίστασης του μέλους. Η αστοχία αυτή συνδυάζεται με μειωμένα φαινόμενα που
χαρακτηρίζουν την αστοχία σε κάμψη, όπως η αποσύνθεση του σκυροδέματος στη
θλιβόμενη ζώνη ή ο λυγισμός και η θραύση διαμήκων ράβδων. Όταν προσεγγίζεται η
παραμόρφωση αστοχίας σε κάμψη τα φαινόμενα που σηματοδοτούν αστοχία σε
κάμψη γίνονται κυρίαρχα, ενώ οι λοξές ρωγμές που μπορεί να είχαν δημιουργηθεί
αρχικά είναι πιθανόν να εξαφανιστούν, εξαιτίας της πτώσης της αντίστασης του
μέλους μετά τη μέγιστη αντίσταση σε κάμψη. Η αστοχία υπό ανακυκλιζόμενη
φόρτιση μετά την καμπτική διαρροή, λόγω μείωσης της διατμητικής αντίστασης με
την ανακύκλιση ταχύτερα από την καμπτική, αποτελεί πλάστιμο τρόπο αστοχίας σε
διάτμηση (“ductile” shear failure). Συμβαίνει μόνο υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση ,
επειδή η διατμητική αντοχή μειώνεται με την ανακύκλιση γρηγορότερα από την
καμπτική, και συνδέεται συνήθως με λοξό εφελκυσμό και διαρροή του οπλισμού
κορμού.
Εφόσον η διατμητική αντοχή μελών ΟΣ μειώνεται γρηγορότερα υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση από ότι η καμπτική αντοχή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
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μείωσή της κατά το σχεδιασμό νέων κατασκευών ΟΣ και την αποτίμηση
υφιστάμενων.
Οι μηχανισμοί που οδηγούν στην μείωση της διατμητικής αντοχής υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση είναι οι εξής:
1. Η σταδιακή μείωση της αλληλεμπλοκής των αδρανών κατά μήκος των
λοξών ρωγμών, καθώς οι διεπιφάνειες των ρωγμών λειαίνονται με την ανακύκλιση.
2. Η μείωση της δράσης βλήτρου με την ανακύκλιση της τέμνουσας δύναμης
και η συσσώρευση πλαστικών παραμορφώσεων στο διαμήκη οπλισμό.
3. Η ανάπτυξη καμπτικών ρωγμών καθ’ολο το ύψος της διατομής και η
επακόλουθη μείωση της συνεισφοράς της θλιβόμενης ζώνης στη διατμητική αντοχή.
4. Η μείωση της αλληλεμπλοκής των αδρανών κατά μήκος των διαγωνίων
ρωγμών, καθώς το άνοιγμά τους μεγαλώνει σταδιακά με την ανακύκλιση, λόγω της
ολίσθησης που συνοδεύει τη μείωση συνάφειας μεταξύ εγκάρσιου οπλισμού και
σκυροδέματος και τη συσσώρευση των πλαστικών παραμορφώσεων στους οπλισμούς
που διασχίζουν τη ρωγμή.
5. Η μείωση της αντοχής και δυσκαμψίας του σκυροδέματος σε διαγώνια
θλίψη, λόγω συσσώρευσης εγκάρσιων εφελκυστικών παραμορφώσεων.
Στον παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η ισχύς των σχέσεων που προτάθηκαν από
τους Biskinis, Roupakias και Fardis [2004] για τοιχώματα. Στην Παράγραφο 5.2
εφαρμόζονται οι σχέσεις που προβλέπουν τη διατμητική αντοχή για αστοχία σε λοξό
εφελκυσμό λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού μετά την καμπτική διαρροή του
μέλους σε 81 πειράματα τοιχωμάτων που εμφάνισαν το συγκεκριμένο τρόπο
αστοχίας. Στην Παράγραφο 5.3 η σχέση για αστοχία τοιχωμάτων σε λοξή θλίψη
εφαρμόζεται για τα 62 πειράματα που αστόχησαν σε λοξή θλίψη πριν ή μετά την
καμπτική διαρροή.
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ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ – ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΑΡΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

5.2.1 Σχέσεις υπολογισμού διατμητικής αντοχής υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση
μετά την καμπτική διαρροή, με διαρροή του εγκάρσιου οπλισμού
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή (Παράγραφος 5.1), μετά την καμπτική
διαρροή η διατμητική αντοχή μειώνεται υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση με την αύξηση
των ανελαστικών παραμορφώσεων. Αυτό το φαινόμενο εκφράζεται ποσοτικά ως
μείωση της διατμητικής αντοχής υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση με την αύξηση των
ανελαστικών παραμορφώσεων, μέχρις ότου η μειωμένη διατμητική αντοχή, VR ,
μειωθεί κάτω από την τιμή που αντιστοιχεί στην καμπτική διαρροή, Vy  M y / Ls .
Έχουν προταθεί αρκετά προσομοιώματα για τη μείωση της αντοχής μελών ΟΣ
σε λοξό εφελκυσμό (“shear tension”) υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Όλα
περιλαμβάνουν συνεισφορά στη διατμητική αντοχή: α) του εγκάρσιου οπλισμού, VRs ,
β) του σκυροδέματος, Vc , και γ) του αξονικού φορτίου, VN .
Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιηθούν τα δύο
εναλλακτικά προσομοιώματα των Biskinis, Roupakias και Fardis [2004], τα οποία
στηρίχθηκαν στα αποτελέσματα πειραμάτων μελών ΟΣ που αστόχησαν λόγω
διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού μετά την καμπτική διαρροή. Στα προσομοιώματα
αυτά υπολογίζεται η διατμητική αντοχή, VR , ως συνάρτηση του πλαστικού τμήματος
του δείκτη πλαστιμότητας μετακινήσεων:  pl    1 , που υπολογίζεται από το
λόγο του πλαστικού μέρους της γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία (συνολική
γωνία, μείον γωνία στη διαρροή) προς τη θεωρητική γωνία στροφής στη διαρροή.
Η συνεισφορά της αξονικής θλίψης, Ν, στη διατμητική αντοχή, λαμβάνεται και
στα δύο προσομοιώματα σύμφωνα με το προσομοίωμα του διαγώνιου θλιπτήρα,

N  h  x  /  2Ls  , όπως και στα περισσότερα προσομοιώματα στη διεθνή
βιβλιογραφία. Η φυσική σημασία της είναι σαφής. Αξονικός εφελκυσμός θεωρείται
ότι δεν έχει επιρροή (θετική ή αρνητική) στη διατμητική αντοχή.
Η συνεισφορά του εγκάρσιου οπλισμού, VRs , λαμβάνεται για τα τοιχώματα
ορθογωνικής διατομής και μη ορθογωνικής διατομής κατά την Εξ. (5.1). Όσον αφορά
την κλίση των διαγώνιων θλιπτήρων, λαμβάνεται ίση με 45ο όπως στο κλασικό
προσομοίωμα δικτυώματος των Ritter – Mörsch. Επομένως:
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VRs  wbw zf yw

(5.1)

όπου:

w :

 nAsw 

 το ποσοστό του οπλισμού διάτμησης
b
d
w



f yw :

η τάση διαρροής του οπλισμού διάτμησης

Asw :

το εμβαδόν διατομής ενός σκέλους εγκάρσιου οπλισμού

n:

ο αριθμός σκελών εγκάρσιου οπλισμού παράλληλα στη φόρτιση

bw :

το πλάτος του κορμού

z

ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων, ίσος με 0.8h για τα
ορθογωνικά τοιχώματα και d  d 2 για τα μη-ορθογωνικά, με d το στατικό
ύψος της διατομής και d 2 την απόσταση του κέντρου βάρους του οπλισμού
στο θλιβόμενο πέλμα από την ακραία θλιβόμενη ίνα.
Στο πρώτο απo τα δύο εναλλακτικά προσομοιώματα, μόνον ο όρος Vc

μειώνεται με την ανακύκλιση των πλαστικών παραμορφώσεων. Σε μονάδες MN και
m, το προσομοίωμα αυτό είναι:
VR 



hx
min  N , 0.55 Ac f c   0.16 1  0.095min 5;  pl
2 Ls



 max  0.5;100  1  0.16 min  5; Lh  
s

tot





f c Ac  VRs

(5.2)
όπου:

tot :

το συνολικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού

fc :

η αντοχή σκυροδέματος (MPa)

Ac :

η επιφάνεια του σκυροδέματος

h:

το ύψος της διατομής

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)

x:

το ύψος της θλιβόμενης ζώνης (μπορεί να υπολογίζεται ως  y d με τιμή  y
από την παράγραφο 3.2)

Ls :

το μήκος διάτμησης

VRs :

η συνεισφορά του εγκάρσιου οπλισμού στη διατμητική αντοχή (Εξ. 5.1)
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/  y  upl /  y είναι το πλαστικό τμήμα του δείκτη πλαστιμότητας

(γωνιών στροφής χορδής ή μετακινήσεων), όπου  upl και upl είναι η
πλαστική μετακίνηση και η πλαστική γωνία στροφής χορδής αντίστοιχα, ενώ
 y και  y είναι τα ίδια μεγέθη στη διαρροή

Στο δεύτερο εναλλακτικό προσομοίωμα μειώνονται με την ανακύκλιση των
πλαστικών παραμορφώσεων τόσο ο όρος της συνεισφοράς του σκυροδέματος, Vc ,
όσο και ο όρος της συνεισφοράς του εγκάρσιου οπλισμού, VRs . Σε μονάδες MN και
m, το προσομοίωμα αυτό είναι:
VR 



hx
min  N , 0.55 Ac f c   1  0.05min 5;  pl
2 Ls






f c Ac  VRs 



 0.16 max  0.5;100  1  0.16 min  5; Lh  


s

tot



(5.3)
Όπως προέκυψε από τα πειραματικά αποτελέσματα στα οποία βασίστηκε η
εξαγωγή των Εξ. (5.2) και (5.3), για πλαστιμότητα μεγαλύτερη της τιμής   6 δεν
υπάρχει περαιτέρω μείωση της διατμητικής αντοχής. Για   6 ο όρος Vc στην Εξ.
(5.2) θεωρείται ότι λαμβάνει μία σταθερή τιμή ίση με το 52.5% αυτής για   1 .
Στην Εξ. (5.3), για   6 το άθροισμα των όρων Vc και VRs λαμβάνει μία σταθερή
τιμή ίση με το 75% της αντίστοιχης για   1 .
5.2.2 Εύρος χαρακτηριστικών μεγεθών δοκιμίων της βάσης πειραμάτων
τοιχωμάτων που αστόχησαν με διαρροή του εγκάρσιου οπλισμού
Η βάση πειραματικών δεδομένων τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος με
διατμητική αστοχία λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού περιλαμβάνει 81
πειράματα, από τα οποία 37 είναι ορθογωνικής διατομής και 44 μη-ορθογωνικής. Τα
εύρη των χαρακτηριστικών μεγεθών τα οποία λαμβάνουν μέρος στον υπολογισμό της
διατμητικής αντοχής παρουσιάζονται στη συνέχεια:
- μήκος διάτμησης, Ls : 495mm –4572mm
- πλάτος κορμού, bw : 30mm – 600mm
- ύψος διατομής, h : 400mm - 2412mm
- στατικό ύψος διατομής, d : 391mm – 2272.5mm
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- λόγος διάτμησης, Ls / h : 1.1 – 4.1
- λόγος διαστάσεων διατομής, h / bw : 2.1 – 27.2
- συνολικό ποσοστό διαμήκους οπλισμού, tot : 0.65% - 3.35%
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 13.5MPa – 93.6MPa
- ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού κορμού,  w : 0.05% – 1.02%
- τάση διαρροής χάλυβα εγκάρσιου οπλισμού κορμού, f yw : 291MPa – 1000MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.5
Σε όλα τα πειράματα προηγήθηκε καμπτική διαρροή την διατμητικής αστοχίας.
5.2.3 Σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών τιμών διατμητικής αντοχής υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση τοιχωμάτων που αστόχησαν με διαρροή του
εγκάρσιου οπλισμού
Η θεωρητική τιμή της διατμητικής αντοχής για τα πειράματα τοιχωμάτων, τα
οποία αστόχησαν σε λοξό εφελκυσμό υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση λόγω διαρροής
του εγκάρσιου οπλισμού (“shear tension”) υπολογίζεται από τις Εξ. (5.2) και (5.3).
Στον

υπολογισμό

του

πλαστικού

τμήματος

του

δείκτη

πλαστιμότητας

pl  upl /  y , pred , για τη γωνία στροφής χορδής στη διαρροή χρησιμοποιήθηκε η
θεωρητική της τιμή από την Εξ. (3.13), ενώ για το πλαστικό τμήμα της γωνίας
στροφής χορδής στην αστοχία η πειραματική της τιμή που είναι πολύ μικρότερη της
θεωρητικής στην καμπτική αστοχία.
Η αστοχία σε διάτμηση σηματοδοτείται από την πτώση της τιμής της
διατμητικής αντοχής, VR , pred , κάτω από την τιμή που αντιστοιχεί στην καμπτική
διαρροή, Vy  M y / Ls . Επομένως, η θεωρητική τιμή της διατμητικής αντοχής
συγκρίνεται με την πειραματική διατμητική αντοχή, που ισούται με την τέμνουσα στη
διαρροή για τα 81 πειράματα της βάσης των πειραμάτων που αστόχησαν πειραματικά
σε λοξό εφελκυσμό λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού κορμού.
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δύο προσομοιωμάτων παρουσιάζονται
στα διαγράμματα του Σχήματος 5.1 και στους Πίνακες 5.1

και 5.2. Ο λόγος

VR,exp / VR , pred , ως συνάρτηση του δείκτη πλαστιμότητας , παρουσιάζεται στο Σχήμα

5.2.
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μη-ορθογωνικά

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0

0
0

300
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900

1200

0

1500

300

(α)
Σχήμα 5.1

600

900

1200

1500

VR,pred [kN]

VR,pred [kN]

(β)

Σύγκριση πειραματικών τιμών διατμητικής αντοχής και θεωρητικών
από την εφαρμογή της (α) Εξ. (5.2) και (β) Εξ. (5.3).

Πίνακας 5.1 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικών τιμών διατμητικής αντοχής
και θεωρητικών από την εφαρμογή της Εξ. (5.2).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,02

0,975

1,055

Διάμεσος

1,005

0,98

1,03

Τυπική απόκλιση

0,21

0,18

0,23

Συντελεστής μεταβλητότητας

20,95

18,5

22,15

81

37

44

Αριθμός πειραμάτων

Πίνακας 5.2 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικών τιμών διατμητικής αντοχής
και θεωρητικών από την εφαρμογή της Εξ. (5.3).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή
Διάμεσος
Τυπική απόκλιση
Συντελεστής μεταβλητότητας
Αριθμός πειραμάτων

1,05

0,98

1,1

1,01

1,00

1,07

0,21

0,175

0,23

20,25

17,8

20,7

81

37

44
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VR,exp/VR,pred

2
1,5
1
0,5

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

μθ

(α)

VR,exp/VR,pred

2
1,5
1
0,5

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

μθ

(β)
Σχήμα 5.2

Λόγοι πειραματικών τιμών διατμητικής αντοχής και θεωρητικών από
την εφαρμογή της (α) Εξ. (5.2) και (β) Εξ. (5.3) ως συνάρτηση της
πλαστιμότητας.

Η Εξ. (5.2) δίνει διάμεσο και μέση τιμή του λόγου πειραματικής και
θεωρητικής τιμής για το σύνολο των 81 πειραμάτων, ίσες με 1.005 και 1.02
αντίστοιχα, και συντελεστή μεταβλητότητας 20.95%. Οι αντίστοιχες τιμές για την
Εξ. (5.3) είναι 1.01, 1.05 και 20.25%. Συμπεραίνουμε ότι το πρώτο προσομοίωμα
(Εξ. 5.2) δίνει ελαφρά ακριβέστερες τιμές της διατμητικής αντοχής για τα τοιχώματα
από ότι το δεύτερο. (Εξ. 5.3). Η διασπορά των προβλεπόμενων τιμών κυμαίνεται για
τα τοιχώματα στα ίδια επίπεδα για τα δύο προσομοιώματα.
Από τα διαγράμματα του Σχήματος 5.2, όπου δίνεται ο λόγος VR,exp / VR , pred ως
συνάρτηση του δείκτη πλαστιμότητας γωνιών στροφής χορδής,  , δεν φαίνεται
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ουσιώδης εξάρτηση του λόγου από το δείκτη πλαστιμότητας.Άρα, η μείωση της
διατμητικής αντοχής με την αύξηση του pl λαμβάνεται σωστά υπόψη.

5.3

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ

ΑΝΤΟΧΗ

ΥΠΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ

–

ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΕ ΛΟΞΗ ΘΛΙΨΗ
Αστοχία σε λοξή θλίψη συναντάται κυρίως σε τοιχώματα και υποστυλώματα
με χαμηλό λόγο διάτμησης, Ls / h . Τα επονομαζόμενα “κοντά” τοιχώματα ή
υποστυλώματα (“squat walls” ή “squat columns”), είναι πιθανόν να αστοχήσουν υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση σε διαγώνια θλίψη, συχνά μετά την καμπτική διαρροή (παρ’
όλο που θεωρείται ψαθυρός τρόπος αστοχίας). Η διατμητική αντοχή σε λοξή θλίψη
υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση μειώνεται με την αύξηση των παραμορφώσεων, γι’
αυτό είναι μικρότερη γενικά από την αντίστοιχη σε μονοτονική φόρτιση ακόμα και
όταν η διατμητική αστοχία προηγείται της καμπτικής διαρροής.
5.3.1 Εμπειρικές σχέσεις υπολογισμού διατμητικής αντοχής τοιχωμάτων και
υποστυλωμάτων σε λοξή θλίψη υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Οι Biskinis, Roupakias and Fardis [2004] πρότειναν ένα εμπειρικό
προσομοίωμα βασιζόμενοι σε βάση πειραματικών δεδομένων από 44 πειράματα
τοιχωμάτων

με

λόγο

διάτμησης

Ls / h  2.5 ,

τα

οποία

αστόχησαν

υπό

ανακυκλιζόμενη φόρτιση σε λοξή θλίψη. Στα πλαίσια της Διδακτορικής Διατριβής
Μπισκίνη [2007] η σχέση ελέγχθηκε σε βάση 51 πειραμάτων τοιχωμάτων (από τα
οποία τα 18 διατομής Η ή Τ) αστόχησαν σε λοξή θλίψη πριν την καμπτική διαρροή.
Εκτός από την πειραματική καταγραφή του τρόπου αστοχίας, κριτήρια για την ένταξη
των πειραμάτων στην κατηγορία αυτή είναι:
 Πειραματική ροπή διαρροής περίπου ίση με τη θεωρητική τιμή που υπολογίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. Το κριτήριο αυτό επέτρεψε να θεωρηθεί ότι η
καμπτική διαρροή προηγήθηκε της διατμητικής αστοχίας σε λοξή θλίψη, ειδικά
όταν δεν ήταν διαθέσιμη από τον ερευνητή η εξέλιξη του φαινομένου μέχρι την
αστοχία.
 Πειραματική τιμή της γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία μικρότερη από την
θεωρητική τιμή της γωνίας στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία σύμφωνα με
την Παράγραφο 4.3, ως ένδειξη ότι η αστοχία δεν ήταν καμπτική.
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 Πειραματική τιμή διατμητικής αντοχής μικρότερη της διατμητικής αντοχής λόγω
διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού, Εξ. (5.2) και (5.3), ως ένδειξη ότι η αστοχία
δεν οφειλόταν σε διαρροή του εγκάρσιου οπλισμού.
Στηριζόμενοι στη προαναφερόμενη βάση οι Biskinis et al. [2004] πρότειναν
το παρακάτω εμπειρικό προσομοίωμα (Εξ. 5.4) για τον υπολογισμό της διατμητικής
αντοχής υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση σε λοξή θλίψη τοιχωμάτων με λόγο διάτμησης,

Ls / h  2.5 .





VR,max  0.85 1  0.06 min 5, pl

 1  1.8min  0.15, ANf



c c



 Ls
  1  0.25max(1.75,100 tot )  1  0.2 min  2,
 h




  min  fc ,100 bw z


(5.4)
όπου:

tot :

το συνολικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού

fc :

η αντοχή του σκυροδέματος σε MPa

Ac :

η επιφάνεια σκυροδέματος

bw :

το πλάτος κορμού

z:

ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων, z  0.8h για τοιχώματα
ορθογωνικής διατομής ( h το ύψος της διατομής) και z  d  d 2 για
τοιχώματα μη-ορθογωνικής διατομής, όπου τα d και d 2 μετρώνται από το
μέσον του πέλματος του τοιχώματος,

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)

Ls / h :

ο λόγος διάτμησης

pl :

 

pl
u



/  y  upl /  y είναι το πλαστικό τμήμα του δείκτη πλαστιμότητας

γωνιών στροφής χορδής ή μετακινήσεων, όπου  upl και upl είναι η
πλαστική μετακίνηση και πλαστική γωνία στροφής χορδής στην αστοχία
αντίστοιχα, ενώ  y και  y είναι τα ίδια μεγέθη στη διαρροή
Η Εξ. 5.4 ισχύει και για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής πριν την
καμπτική διαρροή (με pl  0 ).
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5.3.2 Εύρος χαρακτηριστικών μεγεθών δοκιμίων της βάσης τοιχωμάτων που
αστόχησαν σε λοξή θλίψη.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας συγκεντρώθηκαν 62 πειράματα
τοιχωμάτων, 8 ορθογωνικής διατομής και 54 μη-ορθογωνικής, τα οποία αστόχησαν
διατμητικά σε λοξή θλίψη. Εκτός από 8 πειράματα τοιχωμάτων διατομής Η που
αστόχησαν σε λοξή θλίψη υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση πριν την καμπτική διαρροή,
όλα τα υπόλοιπα εμφάνισαν το συγκεκριμένο τρόπο αστοχίας αφού πρώτα
διέρρευσαν καμπτικά.
Τα εύρη των χαρακτηριστικών μεγεθών τα οποία υπεισέρχονται στον
υπολογισμό της διατμητικής αντοχής είναι τα εξής:
- μήκος διάτμησης, Ls : 495mm – 4572mm
- πλάτος κορμού, bw : 30mm – 200mm
- ύψος διατομής, h : 450mm - 2388mm
- στατικό ύψος διατομής, d : 410mm – 2261mm
- λόγος διάτμησης, Ls / h : 1 – 2.5
- λόγος διαστάσεων διατομής, h / bw : 7.5 – 25
- συνολικό ποσοστό διαμήκους οπλισμού, tot : 0.83% - 3.7%
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 21.7MPa – 103.4MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.27
5.3.3 Σύγκριση πειραματικών τιμών διατμητικής αντοχής με θεωρητικές για
αστοχία σε λοξή θλίψη
Η διατμητική αστοχία σε λοξή θλίψη υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση
σηματοδοτείται από το σημείο όπου η διατμητική αντοχή σε λοξή θλίψη, VR ,max ,
γίνεται μικρότερη από την τέμνουσα που αντιστοιχεί στην καμπτική διαρροή,
Vy  M y / Ls . Για τα 62 πειράματα τοιχωμάτων που αστόχησαν διατμητικά σε λοξή

θλίψη (“shear compression”), συγκρίνεται η πειραματική με την θεωρητική
διατμητική αντοχή σε λοξή θλίψη, όπως αυτή προέκυψε από την εφαρμογή της Εξ.
(5.4). Ο δείκτης πλαστιμότητας πλαστικών παραμορφώσεων για τα πειράματα υπό
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pl  u ,exp   y ,exp  /  y , pred , όπως

ανακυκλιζόμενη φόρτιση υπολογίστηκε ως
αναφέρθηκε στην παράγραφο 5.2.3.

Στο Σχήμα 5.3 και στον Πίνακα 5.3 γίνεται σύγκριση των θεωρητικών
διατμητικών αντοχών σε λοξή θλίψη βάσει του εμπειρικού προσομοιώματος της Εξ.
(5.4) τοιχωμάτων με τις πειραματικές τιμές για τα 62 πειράματα. Η Εξ. (5.4) δίνει
πολύ καλη προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα, όπως αποδεικνύεται από την τιμή
0.995 της διαμέσου, και μικρή διασπορά (συντελεστής μεταβλητότητας ισούται με
21.7%). Στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζεται ο λόγος των πειραματικών και θεωρητικών
διατμητικών αντοχών σε συνάρτηση με την πλαστιμότητα. Η κατανομή των λόγων με
την πλαστιμότητα δεν δείχνει κάποια συσχέτιση.Άρα, έχει ληφθεί σωστά υπόψη.
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Σχήμα 5.3

Σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών τιμών διατμητικής αντοχής
σε λοξή θλίψη.
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Σχήμα 5.4

Λόγος πειραματικής και θεωρητικής διατμητικής αντοχής σε λοξή
θλίψη ως συνάρτηση της πλαστιμότητας.

Πίνακας 5.3 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικών και θεωρητικών τιμών
διατμητικής αντοχής σε λοξή θλίψη.
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή
Διάμεσος

1,015

0,83

1,05

0,995

0,864

1,006

0,22

0,17

0,215

21,7

20,0

20,6

62

8

54

Τυπική απόκλιση
Συντελεστής μεταβλητότητας
Αριθμός πειραμάτων

Το προσομοίωμα της Εξ. (5.4) είναι καθαρώς εμπειρικό. Για το λόγο αυτό
συνίσταται να χρησιμοποιείται με επιφύλαξη σε περιπτώσεις που οι τιμές των
παραμέτρων δεν είναι εντός των ορίων της βάσης δεδομένων από τα οποία
εξάχθηκαν. Μετά την εφαρμογή της Εξ. (5.4) για τον υπολογισμό της διατμητικής
αντοχής σε λοξή θλίψη και την πολύ καλή πρόβλεψη (διάμεσος 0.995), αυτά
αναθεωρούνται. Τα νέα όρια για τοιχώματα είναι:
- λόγος διάτμησης, Ls / h : 1 – 2.5
- συνολικό ποσοστό διαμήκους οπλισμού, tot : 0.83% - 3.7%
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 21.7MPa – 103.4MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.27
-δείκτης πλαστιμότητας γωνιών στροφής χορδής,  : 0.93-7.8
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Τα τοιχώματα χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την αντισεισμική συμπεριφορά
μιας κατασκευής, διαθέτοντας την αναγκαία αντοχή, δυσκαμψία και πλαστιμότητα. Για να
επιδείξει ένα τοίχωμα ικανοποιητική επαρκή αντισεισμική συμπεριφορά είναι απαραίτητο
να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να υποστεί ανελαστικές παραμορφώσεις χωρίς
σημαντική πτώση της αντοχής σε οριζόντια φόρτιση. Βασική προϋπόθεση για να
επιτευχθεί το παραπάνω είναι, η διατμητική αστοχία να μην προηγείται της πλάστιμης
καμπτικής απόκρισης, δηλαδή να συμβαίνει μετά την καμπτική διαρροή. Όμως, αυτό
μπορεί να μην συμβεί σε τοιχώματα με χαμηλό λόγο διάτμησης, δηλαδή “κοντά”
τοιχώματα (“squat walls”). Ο EC8 θέτει ως οριακή τιμή λόγου διάτμησης, Ls / h , ώστε ένα
τοίχωμα να θεωρείται “κοντό”, την τιμή 2.0. Τοιχώματα με χαμηλό λόγο διάτμησης
συναντώνται σε κατασκευές χαμηλού ύψους, όπως χώροι στάθμευσης, ή υπόγεια κτιρίων.
Επίσης, σε κατασκευές με περιμετρικά τοιχώματα, το περιμετρικό τοίχωμα μπορεί να έχει
ανοίγματα, που δημιουργούν οριζόντια και κατακόρυφα τμήματα τοιχώματος μεταξύ των
ανοιγμάτων. Τα κατακόρυφα τμήματα (“wall piers”) και τα οριζόντια (“wall spandrels”)
έχουν γενικά χαμηλό λόγο διάτμησης και υπόκεινται σε ισχυρές διατμητικές
καταπονήσεις. Η στάθμη της ήδη υπάρχουσας έρευνας και οι διατάξεις των κανονισμών
δεν είναι επαρκή για να προβλέψουν τη συμπεριφορά τοιχωμάτων με χαμηλό λόγο
διάτμησης. Παρ’όλο που ο επιθυμητός τρόπος αστοχίας είναι ο καμπτικός, τα “κοντά”
τοιχώματα μπορεί να αστοχήσουν σε διάτμηση με απότομη πτώση της διατμητικής
αντοχής πριν εκδηλώσουν καμπτική συμπεριφορά.
Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει μέχρις ώρας αξιόπιστο προσομοίωμα που να
μπορεί να προβλέψει την διατμητική αντοχή των “κοντών” τοιχωμάτων. Τα δύο
προσωμοιώματα υπολογισμού της διατμητικής αντοχής για αστοχία λόγω διαρροής του
εγκάρσιου οπλισμού και σε λοξή θλίψη (Κεφάλαιο 5) δεν μπορούν να προβλέψουν την
διατμητική αντοχή των “κοντών” τοιχωμάτων, φανερώνοντας ότι πιο πολύπλοκοι
μηχανισμοί οδηγούν ένα “κοντό” τοίχωμα στην αστοχία.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ “ΚΟΝΤΩΝ” ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας συγκεντρώθηκαν 130 πειράματα τοιχωμάτων,

τα οποία χαρακτηρίζονται ως “κοντά”. Τα κριτήρια που λήφθηκαν εναλλακτικά ή και
συνδυαστικά υπόψη κατά την κατάταξη των τοιχωμάτων ως “κοντών” ήταν:


Λόγος διάτμησης Ls / h  1.2 , ή



Διατμητική αστοχία πριν την καμπτική διαρροή, δηλαδή πειραματική τέμνουσα
αντοχής μικρότερη από την τέμνουσα που αντιστοιχεί στη διαρροή
Vy  M y / Ls , όπου η M y υπολογίζεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3, και

παράλληλα


Διατμητική αντοχή πολύ μεγαλύτερη από τη θεωρητική διατμητική αντοχή για
αστοχία λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού και πολύ μικρότερης αυτής σε
λοξή θλίψη.

Για

τα

πειράματα

της

βάσης

των

“κοντών”

τοιχωμάτων

ελέγχθηκαν

προσομοιώματα υπολογισμού της διατμητικής αντοχής από τη βιβλιογραφία. Τα
προσομοιώματα αυτά είναι γενικώς εμπειρικά, βάσει πειραμάτων τοιχωμάτων με χαμηλό
λόγο διάτμησης, και λαμβάνουν υπόψη τους παραμέτρους που επηρεάζουν τη
συμπεριφορά των “κοντών” τοιχωμάτων.
Με βάση τα προσομοιώματα που υπάρχουν ήδη στη βιβλιογραφία έγινε
προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο προσομοίωμα υπολογισμού της διατμητικής αντοχής
“κοντών” τοιχωμάτων περιλαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την
απόκρισή τους σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Η βάση πειραματικών δεδομένων τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος που
χαρακτηρίστηκαν ως “κοντά” περιλαμβάνει 130 πειράματα, από τα οποία 47 είναι
ορθογωνικής διατομής και 83 μη-ορθογωνικης. Τα εύρη των χαρακτηριστικών μεγεθών τα
οποία υπεισέρχονται στον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής παρουσιάζονται στη
συνέχεια:
- μήκος διάτμησης, Ls : 150mm – 2433mm
- πλάτος κορμού, bw : 16mm – 160mm
- ύψος διατομής, h : 420mm - 5530mm
- στατικό ύψος διατομής, d : 390mm – 4977mm
- λόγος διάτμησης, Ls / h : 0.25 –1.17
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- λόγος διαστάσεων διατομής, h / bw : 7.6 –55.3
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 5.20 MPa – 137.5MPa
- ποσοστό διαμήκους οπλισμού κορμού,  v : 0% – 0.95%
- τάση διαρροής χάλυβα διαμήκους οπλισμού κορμού, f yv : 160MPa – 1080MPa
- ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού κορμού,  w : 0% – 1.3%
- τάση διαρροής χάλυβα εγκάρσιου οπλισμού κορμού, f yw : 160MPa – 1080 MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.3

6.3

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΛΟΓΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ
Παλαιότερη έρευνα, έχει δείξει ότι τα τοιχώματα με χαμηλό λόγο διάτμησης

αστοχούν σε υψηλότερες διατμητικές τάσεις από ότι τα τοιχώματα με υψηλότερο λόγο
διάτμησης. Το παραπάνω διαπιστώνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 6.1, όπου
παρουσιάζεται η διατμητική τάση,  [MPa], ανηγμένη στο

f c [MPa] ως συνάρτηση του

λόγου διάτμησης Ls / h για κάθε πείραμα της βάσης. Το κάθε πείραμα κατηγοριοποιείται
αναλόγως του τρόπου αστοχίας. Όντως, παρατηρείται ότι όσο μειώνεται ο λόγος
διάτμησης, η διατμητική τάση που αντέχει το τοίχωμα αυξάνεται. Οι μεγαλύτερες
διατμητικές τάσεις εμφανίζονται κυρίως για τα πειράματα που κατατάσσονται στα
“κοντά”, ενώ τις μικρότερες έχουν αυτά που αστόχησαν σε κάμψη.
Η διαγώνια ρηγμάτωση εμφανίζεται αρχικά σε γωνία 45ο ως προς τον άξονα του
μέλους, και οι θλιπτικές τάσεις είναι παράλληλες στις ρωγμές, σε γωνία ως προς τον άξονα
του μέλους   45 . Όσο οι λοξές θλιπτικές τάσεις δεν ξεπερνούν την αντοχή του
σκυροδέματος στον κορμό, και αφού διαρρεύσει ο εγκάρσιος οπλισμός το μέλος
αναπτύσσει μεγαλύτερη διατμητική αντοχή με ταυτόχρονη μείωση της γωνίας
ρηγμάτωσης. Τα προσομοιώματα που ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τον υπολογισμό
της διατμητικής αντοχής θεωρούν γωνία διαγώνιας ρηγμάτωσης είτε ίση με 45ο ή
μικρότερη. Για παράδειγμα, τα προσομοιώματα που αναπτύχθηκαν στην παράγραφο 5.2
για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής για αστοχία λόγω διαρροής του εγκάρσιου
οπλισμού ή αστοχία σκυροδέματος σε λοξή θλίψη θεωρούν πάντα γωνία ρηγμάτωσης 45ο.
Ο EC2 επιτρέπει κατά το σχεδιασμό να θεωρηθεί γωνία ρηγμάτωσης μεταξύ των 22ο και
45ο, ο CEB/FIP Model Code 2010 μεταξύ των 18ο και 45ο.

Τοιχώματα με χαμηλό λόγο διάτμησης

70

3
Kαμπτική

2,5

Διαγώνιος εφελκυσμός
τ/√fc

2

Διαγώνια θλίψη

Ολίσθηση στη βάση

1,5

"κοντά" τοιχώματα

1
0,5
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L s /h

Σχήμα 6.1

Μέγιστη διατμητική τάση ανηγμένη στο

f c [MPa] ως συνάρτηση του

λόγου διάτμησης Ls / h για όλα τα πειράματα της βάσης
κατηγοριοποιημένα βάσει του τρόπου αστοχίας τους.

Η θεώρηση ότι η γωνία ρηγμάτωσης ως προς τον άξονα του μέλους μεταβάλλεται από την
τιμή των περίπου 20ο μέχρι την την μέγιστη τιμή των 45ο δεν επαληθεύεται σε πειράματα
τοιχωμάτων με χαμηλό λόγο διάτμησης. Για τα 74 από τα 130 πειράματα τοιχωμάτων με
χαμηλό λόγο διάτμησης υπάρχουν φωτογραφίες από την εξέλιξη της ρηγμάτωσης μέχρι τη
στιγμή της αστοχίας. Γι’ αυτά τα πειράματα μετρήθηκε η κλίση των ρωγμών, που
οδήγησαν στην αστοχία. Η διάμεσος των γωνιών ρηγμάτωσης είναι 50ο, η τυπική
απόκλιση 6.85ο και ο συντελεστής μεταβλητότητας 13.5%. Οι τιμές παρουσιάζουν πολύ
μικρή διασπορά με ελάχιστη τιμή τις 40ο και μέγιστη τις 70ο. Οι δύο παράμετροι που
φαίνεται να επηρεάζουν τη γωνία ρηγμάτωσης είναι κυρίως ο λόγος διάτμησης, Ls / h , και
δευτερευόντως ο λόγος των μηχανικών ποσοστών διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού,

tot / v . Στο διάγραμμα του Σχήματος 6.2(α) φαίνεται η σχέση της πειραματικής γωνίας
ρηγμάτωσης και του λόγου διάτμησης, Ls / h . Στα 74 πειράματα η γωνία ρηγμάτωσης
μειώνεται με την αύξηση του Ls / h . Στο διάγραμμα του Σχήματος 6.2(β) δίνεται η
πειραματική γωνία ρηγμάτωσης συναρτήσει του tot / v . Φαίνεται μόνο μια μικρή
αύξηση της πειραματικής γωνίας ρηγμάτωσης για tot / v  5 . Η αύξηση αυτή της γωνίας
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ρηγμάτωσης είναι αναμενόμενη, καθώς στην διατμητική αντοχή ενός “κοντού”
τοιχώματος συνεισφέρει, εκτός από τον εγκάρσιο οπλισμό κορμού, και ο κατακορυφος
οπλισμός κορμού. Συνεπώς, με την αύξηση της γωνίας μεγαλύτερο ποσοστό του
κατακόρυφου οπλισμού κορμού διαπερνάται από τη ρωγμή. Η συνεισφορά του
κατακόρυφου οπλισμού έχει επαληθευτεί από πειραματικά αποτελέσματα και έχει
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Πειραματική γωνία ρηγμάτωσης στην αστοχία για τοιχώματα με χαμηλό
λόγο διάτμησης ως συνάρτηση (α) του λόγου διάτμησης και (β) του λόγου
των μηχανικών ποσοστών διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού.

Οι Barda, Hanson και Corley [1977] ερεύνησαν τη συμπεριφορά 6 τοιχωμάτων, τα
οποία δοκιμάστηκαν ως πρόβολοι, με εύρος λόγου διάτμησης, Ls / h , από 0.25 έως 1.0 .
Όλα τα δοκίμια ήταν διατομής Η και είχαν πέλματα με οπλισμό περίσφιγξης. Δύο από τα
τοιχώματα δοκιμάστηκαν υπό μονοτονική φόρτιση. Τα υπόλοιπα υπό ανακυκλιζόμενη. Τα
τοιχώματα δοκιμάστηκαν υπό καταπόνηση υψηλών διατμητικών τάσεων, από 0.664 fc
μέχρι 1.162 f c [MPa]. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων παρατήρησαν τα εξής:
-

Για τα δοκίμια με Ls / h  0.5 , ο εγκάρσιος οπλισμός κορμού δεν συνεισφέρει στην
διατμητική αντοχή. Απλά καθιστά πιο ομοιόμορφη την κατανομή των ρωγμών και
μειώνει το άνοιγμα τους.
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Μόνον ο κατακόρυφος οπλισμός κορμού συνεισφέρει στη διατμητική αντοχή για

Ls / h  0.5 . Για Ls / h  1 συνεισφέρουν και ο εγκάρσιος και ο κατακόρυφος
οπλισμός κορμού.
Βάσει των πειραμάτων τοιχωμάτων με Ls / h  1 , οι Barda, Hanson και Corley [1977]
προτείνουν σχέση για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής με συνεισφορά μόνον του
κατακόρυφου οπλισμού κορμού.
Για Ls / h  2.0 ο EC8 απαιτεί η αντοχή του κατακόρυφου οπλισμού να μην είναι
μικρότερη από το άθροισμα της αντοχής που προσδίδει ο εγκάρσιος οπλισμός και το
αξονικό φορτίο.
Ο κανονισμός της ASCE [ASCE/SEI 43-05] προτείνει για Ls / h  0.5 να
λαμβάνεται μόνο συνεισφορά του κατακόρυφου οπλισμού κορμού και για Ls / h  1.5
μόνο συνεισφορά του εγκάρσιου. Ενδιάμεσα, τα ποσοστά συμμετοχής των δύο τύπων
οπλισμών είναι γραμμική συνάρτηση του λόγου διάτμησης, Ls / h .

6.4

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΟΧΗΣ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται προτεινόμενα προσομοιώματα από άλλους
ερευνητές, τα οποία στηρίζονται στα αποτελέσματα πειραμάτων τοιχωμάτων με χαμηλό
λόγο διάτμησης και προσομοιώματα που έχουν υιοθετηθεί από κανονισμούς στη διεθνή
βιβλιογραφία και λαμβάνουν υπόψη το μήκος διάτμησης, Ls / h , στον υπολογισμό της
διατμητικής αντοχής. Η υπολογιζόμενη διατμητική αντοχή από τα προσομοιωμάτα αυτά
συγκρίνεται με την πειραματική τιμή της για τα 130 πειράματα της βάσης “κοντών”
τοιχωμάτων.
6.4.1 Σχέση υπολογισμού διατμητικής αντοχής EC8
Στον EC8 προτείνεται για λόγο διάτμησης Ls / h  2.0 η χρήση της παρακάτω
σχέσης για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής σε επίπεδο σχεδιασμού:
-εάν h f yhbw z  v f yvbw z  N :
VR  VRc  0.75h f yhbw Ls

(6.1)
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-αλλιώς:
VR  VRc  v f yvbw z  N

(6.2)

όπου:

 v και  h :

τα ποσοστά κατακόρυφου και εγκάρσιου οπλισμού κορμού αντίστοιχα

f yv και f yh :

η τάση διαρροής κατακόρυφου και εγκάρσιου οπλισμού κορμού

z:

ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)

Η συνεισφορά του σκυροδέματος VRc υπολογίζεται όπως προβλέπει ο EC2 για τον
υπολογισμό της διατμητικής αντοχής μελών χωρίς οπλισμό διάτμησης από τη σχέση:


0.2 1/6  
0.2  1/3
N
1/3




VRc  max 180 100 1  ,35 1 
fc
1 
 f c  0.15  bw d
d
d 
Ac 

 




(6.3)

όπου 1 είναι το ποσοστό του εφελκυόμενου οπλισμού ανηγμένο στο bw d και το αξονικό
φορτίο N θεωρείται θετικό για θλίψη. Η Εξ. (6.2) δίνει την VRc σε kΝ εάν τα bw και d
είναι σε m, το f c σε MPa και το N σε kN.
6.4.2 Σχέση υπολογισμού διατμητικής αντοχής από τους Barda et al. [1977]
Οι Barda et al. [1977] πρότειναν μία εξίσωση για την πρόβλεψη της διατμητικής
αντοχής τοιχωμάτων με χαμηλό λόγο διάτμησης, Ls / h , βασιζόμενοι σε πειραματικά
αποτελέσματα και τη χρήση του προσομοιώματος δικτυώματος. Μια εναλλακτική
πρόταση έγινε για τη συνεισφορά του σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή, διαφορετική
από την προτεινόμενη από τις διατάξεις του κανονισμού της ACI [ACI Committee 318,
1971] που ίσχυε εκείνη την περίοδο, καθώς η τελευταία αποδείχτηκε αρκετά συντηρητική.
Η προταθείσα εξίσωση είναι η εξής:



L
N
VR   0.664 f c  0.208 f c s 
 v f yv  bw d
h 4hbw



(6.4)
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όπου  v είναι το ποσοστό του κατακόρυφου οπλισμού κορμού, f yv η τάση διαρροής του
και d το στατικό ύψος.
6.4.3 Σχέση υπολογισμού διατμητικής αντοχής του κανονισμού της ASCE
Ο Κανονισμός της ASCE [ASCE/SEI 43-05] προτείνει για τον υπολογισμό της
διατμητικής αντοχής τοιχωμάτων διατομής Η με χαμηλό λόγο διάτμησης τη σειρά των Εξ.
(6.5). Οι Εξ. (6.5) είναι εφαρμόσιμες για Ls / h  2.0 και για λόγο κατακόρυφου προς
εγκάρσιου ποσοστού οπλισμού κορμού v / h  1. Εάν ο λόγος των οπλισμών ξεπερνά το

1% , το ισοδύναμο ποσοστό οπλισμού  se (Εξ. 6.5γ) περιορίζεται στο 1% . Άνω όριο
τίθεται, επίσης, στην τιμή της μέγιστης διατμητικής τάσης, ίσο με 1.66 f c [MPa].

VR  vR dbw

(6.5α)

N
L

vR  0.689 f c  0.282 f c  s  0.5  
  se f y  1.66 f c
 h
 4hbw

(6.5β)

se  Av  Bh

(6.5γ)

όπου:

vR :

η διατμητική τάση που αντιστοιχεί στη διατμητική αντοχή [MPa]

fc :

η αντοχή του σκυροδέματος[MPa]

Ls / h :

το μήκος διάτμησης

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)

d:

το στατικό ύψος

h:

το ύψος της διατομής

bw :

το πλάτος της διατομής

 se :

το ισοδύναμο ποσοστό οπλισμού

fy :

η τάση διαρροής του χάλυβα

Οι συντελεστές A και B εξαρτώνται από το λόγο διάτμησης Ls / h και δίνονται από τις
σχέσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Ουσιαστικά μειώνουν τη συνεισφορά του
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εγκάρσιου οπλισμού κορμού και αυξάνουν τη συνεισφορά του κατακόρυφου οπλισμού με
τη μείωση του Ls / h .
Για Ls / h  0.5
Για 0.5  Ls / h  1.5
Για Ls / h  1.5

A 1

B0

A   Ls / h  1.5
A0

B  Ls / h  0.5
B 1

6.4.4 Αναθεωρημένο προσομοίωμα UCSD [Kowalsky και Priestley, 2000]
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το αναθεωρημένο προσομοίωμα UCSD, το
οποίο προτάθηκε αρχικά από τους Kowalsky και Priestley [2000], σύμφωνα με
τροποποιήσεις από του Krolicki, Maffei και Calvi [2011] έτσι ώστε να προσαρμόζεται σε
πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών κοντών τοιχωμάτων. Σύμφωνα με το προσομοίωμα
αυτό η διατμητική αντοχή υπολογίζεται ως το άθροισμα τριών όρων:

VR  Vc  Vs  VN

(6.6)

όπου Vc είναι η συνεισφορά του σκυροδέματος, Vs η συνεισφορά του οπλισμού διάτμησης
και VN η συνεισφορά του αξονικού φορτίου.
Όπως παρατηρήθηκε από πειραματικά αποτελέσματa από τους Priestley et al.
[1996], οι ρωγμές εμφανίζονται αρχικά υπό γωνία 45ο ως προς τον άξονα του μέλους. Στη
συνέχεια, λόγω αλληλεπίδρασης κάμψης-διάτμησης, τείνουν προς τις 30ο. Η γωνία
ρηγμάτωσης επιδεικνύει την τάση να αυξάνεται όσο μειώνεται ο λόγος διάτμησης. Βάσει
αυτών των παρατηρήσεων πρότειναν την παρακάτω σχέση για τον υπολογισμό της γωνίας
ρηγμάτωσης:
 30  45   Ls 
o
   45  30
 2  h 

cr  

(6.7)

Η οποία δινει cr  30o για Ls / h  2.0 και cr  41.25o για Ls / h  0.5 .
Η συνεισφορά του εγκάρσιου οπλισμού στη διατμητική αντοχή εξαρτάται από τον
αριθμό των ραβδών που διαπερνούν τη λοξή ρωγμή. Θα συνεισφέρει το ποσοστό
εγκάρσιου οπλισμού που περιλαμβάνεται σε ύψος ίσο με την κατακόρυφη προβολή της
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ρωγμής στον άξονα του μέλους, hcr , με μέγιστη τιμή της το μήκος διάτμησης. Η
κατακόρυφη προβολή της ρωγμής, hcr , ισούται με:
hcr 

dx
 Ls
tan cr

(6.8)

Η διατμητική αντοχή λόγω συνεισφοράς του εγκάρσιου οπλισμού είναι:
Vs  hbw hcr f y

(6.9)

Η συνεισφορά του σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή υπολογίζεται ως:

Vc  a p  p fc  0.8hbw 

(6.10)

Η ενεργός επιφάνεια της διατομής κατά τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής
θεωρείται ίση με hbw , μείον τη θλιβόμενη ζώνη. Υποθέτοντας ότι η θλιβόμενη ζώνη έχει
ύψος περίπου 0.2h , η ενεργός επιφάνεια είναι 0.8hbw . Στην Εξ. (6.10) τα h και bw είναι
σε mm και το f c σε MPa.
Στην Εξ. (6.10) ο συντελεστής a p λαμβάνει υπόψη του την επιρροή του λόγου
διάτμησης, Ls / h . Ο συντελεστής  p λαμβάνει υπόψη την μείωση της διατμητικής
αντοχής του σκυροδέματος σε μεγάλες πλαστιμότητες, λόγω συσσώρευσης πλαστικών
παραμορφώσεων. Προτείνεται από τους Krolicki, Maffei και Calvi [2011] να λαμβάνονται
ίσοι με:
ap  3 

Ls
 1.0
h

 p  0.29
 p  0.05

(6.11)
για πλαστιμότητες   2.0
για πλαστιμότητες   6.0

Για ενδιάμεσες τιμές πλαστιμοτήτων, 2.0    6.0 , ο συντελεστής  p υπολογίζεται με
γραμμική παρεμβολή.
Ο συντελεστής  λαμβάνει υπόψη την αύξηση της διατμητικής αντοχής με την
αύξηση του ποσοστού του διαμήκους οπλισμού στον κορμό και δεν διαφοροποιήθηκε η
σχέση υπολογισμού του από τα προβλεπόμενα του προσομοιώματος UCSD. Υπολογίζεται,
επομένως, ως:
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  0.5  20v  1.0

(6.12)

όπου  v το ογκομετρικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού κορμού.
Η συνεισφορά του αξονικού φορτίου, VN , λαμβάνεται όπως προτείνει το
προσομοίωμα UCSD, χωρίς καμία τροποποίηση. Βασίζεται στο ανάλογο διαγώνιου
θλιπτήρα και ισούται με:

VN 

N h  x

(6.13)

2 Ls

όπου:

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)

h:

το ύψος της διατομής

x:

το ύψος της θλιβόμενης ζώνης

Ls :

το μήκος διάτμησης

6.4.5 Σύγκριση προσομοιωμάτων με πειραματικά αποτελέσματα
Τα προσομοιώματα υπολογισμού των παραγράφων 6.4.1 εώς 6.4.4 εφαρμόζονται
για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής των “κοντών” τοιχωμάτων της βάσης. Στο
προσομοίωμα UCSD ο συντελεστής  p για όσα πειράματα δεν ήταν γνωστή η
πλαστιμότητα θεωρήθηκε ίσος με 0.29, που ισχύει για πλαστιμότητα   2.0 , καθώς τα
“κοντά” τοιχώματα γενικά παρουσιάζουν μικρές τιμές πλαστιμότητας.
Πίνακας 6.1 Στατιστικά μεγέθη λόγου πειραματικής και θεωρητικής διατμητικής
αντοχής “κοντών” τοιχωμάτων.
EC8

Barda et al. ASCE UCSD

Μέση Τιμή

2,23

0,755

0,665

0,83

Διάμεσος

1,90

0,67

0,60

0,65

Τυπική απόκλιση

1,12

0,33

0,30

0,525

Συντελεστής μεταβλητότητας

50,1

44,1

44,2

63,2

Αριθμός πειραμάτων

130

130

130

130
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Τα αποτελέσματα συγκρίνονται στο Σχήμα 6.3 και στον Πίνακα 6.1. Από τις τιμές
των διαμέσων φαίνεται ότι κανένα απο τα προσομοιώματα δεν επιτυγχάνει να προβλέψει
την πραγματική διατμητική αντοχή των τοιχωμάτων. Ο EC8 την υποτιμά σχεδόν στο
διπλάσιο (είναι συντηρητικός), ενώ αντιθέτως τα υπόλοιπα προσομοιώματα την
υπερεκτιμούν κατά περίπου ένα τρίτο. Μικρότερη διασπορά παρουσιάζουν τα
προσομοιώματα των Barda et al. και της ASCE, όπου εξαρτάται η συνεισφορά του
σκυροδέματος εξαρτάται από το λόγο διάτμησης και λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά του
διαμήκους οπλισμού.
3000

3000
median: V R,exp= 1.9 V R,pred

2500

2500

median: V R,exp= 0.67 V R,pred
2000
VR,exp [kN]

VR,exp [kN]

2000
1500

1500
1000

1000
500

500

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0

0
0

500

0

1000 1500 2000 2500 3000

500

(α)

(β)

3000

3000

2500

2500

median: VR,exp= 0.6 VR,pred

median: VR,exp=0.65 VR,pred

2000

2000

VR,exp [kN]

VR,exp [kN]

1000 1500 2000 2500 3000
VR,pred [kN]

VR,pred [kN]

1500
1000

1500
1000

500

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

500

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0

0
0

500

1000 1500 2000 2500 3000
VR,pred [kN]

(γ)
Σχήμα 6.3

0

500

1000 1500 2000 2500 3000
VR,pred [kN]

(δ)

Σύγκριση θεωρητικής και πειραματικής διατμητικής αντοχής με εφαρμογή
των προσομοιωμάτων (α) EC8, (β) Barda et al., (γ) ASCE και (δ) UCSD.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ

6.5

ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΛΟΓΟ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ
6.5.1 Εισαγωγή
Τα προσομοιώματα υπολογισμού της διατμητικής αντοχής

για αστοχία λόγω

διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού και σε λοξή θλίψη του σκυροδέματος που
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5 αδυνατούν να προβλέψουν την πραγματική διατμητική
αντοχή “κοντών” τοιχωμάτων. Οι λόγοι θεωρητικών τιμών για πλαστιμότητα  και
πειραματικών ως συνάρτηση φαίνονται στο Σχήμα 6.4 του λόγου διάτμησης.
Στα αποτελέσματα προσαρμόσθηκαν δύο ομάδες εναλλακτικών προσομοιωμάτων
για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής των τοιχωμάτων με χαμηλό λόγο διάτμησης.
Τα δύο προσομοιώματα λαμβάνουν υπόψη:
-

Μείωση της συνεισφοράς του σκυροδέματος με την αύξηση του λόγου διάτμησης
όπως στα προσομοιώματα των Barda et al. από την ASCE (Παράγραφοι 6.4.2 και
6.4.3).

-

Γωνία ρηγμάτωσης σε σχέση με τον άξονα του μέλους μεταξύ 45ο και 60ο ως
γραμμική συνάρτηση του λόγου διάτμησης σύμφωνα με τη λογική που ακολουθεί
το προσομοίωμα UCSD (Παράγραφος 6.4.4.)

-

Ισοδύναμο οπλισμό, ο οποίος υπολογίζεται με συμμετοχή ποσοστών του
εγκάρσιου και του διαμήκους οπλισμού κορμού, όπως έχει υιοθετηθεί από την
ASCE (Παράγραφος 6.4.3).

-

Υπολογισμός της συνεισφοράς της αξονικής δύναμης μέσω της κύριας
εφελκυστική τάσης στη διατομή

-

Επιρροή της πλαστιμότητας σε όσα τοιχώματα διαρρέουν καμπτικά και
υποβάλλονται σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Η γενική μορφή των προτεινόμενων προσομοιωμάτων έχει την εξής μορφή:

VR  Vc  Vs  VN

(6.14)

όπου Vc είναι η συνεισφορά του σκυροδέματος, Vs η συνεισφορά του οπλισμού και VN η
συνεισφορά του αξονικού φορτίου. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται λεπτομερώς η
διαδικασία υπολογισμού για τον καθένα από τους παραπάνω μηχανισμούς συνεισφοράς
στη διατμητική αντοχή.
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14

14
12

10

VR,exp/VR,pred

VR,exp/VR,pred

10

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

12

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

8

6

8
6

4

4

2

2
0

0
0

0,25

0,5

0,75

1

0

1,25

0,25

0,5

0,75

1

1,25

L s /h

L s /h

(α)

(β)
2,5
2,25

2
ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

VR,exp/VR,pred

1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5

0,25
0
0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

L s /h

(γ)
Σχήμα 6.4

Λόγοι πειραματικών προς θεωρητικών διατμητικών αντοχών με
πλαστιμότητα 1.0 για αστοχία (α) και (β) λόγω διαρροής του εγκάρσιου
οπλισμού από τα δύο εναλλακτικά προσομοιώματα των Εξ. (5.2) και Εξ.
(5.3) και (γ) σε λοξή θλίψη της Εξ. (5.4) ως συνάρτηση του λόγου
διάτμησης.
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6.5.2 Συνεισφορά σκυροδέματος
Με εφαρμογή των προσομοιωμάτων των Barda et al. και της ASCE, τα οποία
λαμβάνουν μείωση της συνεισφοράς του σκυροδέματος (με την αύξηση του λόγου
διάτμησης, Ls / h ) για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής των “κοντών”
τοιχωμάτων με χαμηλό λόγο διάτμησης η διασπορά του λόγου των θεωρητικών τιμών με
τις πειραματικές είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα αποτελέσματα της εφαρμογής
των προσομοιωμάτων του EC8 και του UCSD, που δεν λαμβάνουν αυτήν την εξάρτηση
υπόψη. Επομένως, η προτεινόμενη αυτή εξίσωση υπολογισμού της συνεισφοράς του
σκυροδέματος, Vc , έχει την εξής μορφή:
L 

Vc   C1  C2 s  f c
h


(6.15)

όπου τα C1 και C2 είναι εμπειρικές σταθερές θετικού προσήμου που προκύπτουν με
προσαρμογή των αποτελεσμάτων στις πειραματικές τιμές της βάσης των 130 “κοντών”
τοιχωμάτων.
6.5.3 Προσδιορισμός γωνίας ρηγμάτωσης
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 6.3, στα λυγηρά τοιχώματα η διαγώνια
ρηγμάτωση εμφανίζεται αρχικά υπό γωνία 45ο ως προς τον άξονα του μέλους. Στη
συνέχεια μειώνεται σταδιακά, από τη στιγμή της διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού,
εφόσον δεν έχει αστοχήσει προηγουμένως το σκυρόδεμα σε λοξή θλίψη, μέχρι το τοίχωμα
να φτάσει την αντοχή του σε διάτμηση. Βάσει των πειραματικών παρατηρήσεων για 74
από τα 130 πειράματα της βάσης τη στιγμή στην αστοχία, η γωνία ρηγμάτωσης ήταν από
40ο μέχρι 70ο, με διάμεσο τιμή 50ο. Η θεώρηση, επομένως, των κανονισμών για μεταβολή
της γωνίας των θλιβόμενων διαγωνίων (που είναι κατά κανόνα παράλληλη στην κυρίαρχη
ρηγμάτωση) από περίπου 20ο μέχρι το άνω όριο των 45ο δεν ανταποκρίνεται στις
πειραματικές γωνίες ρηγμάτωσης που εμφανίζουν των “κοντών” τοιχωμάτων της βάσης
κατά την αστοχία τους.
Οι δύο παράμετροι που ενδεχομένως επηρεάζουν την γωνία ρηγμάτωσης κατά την
αστοχία είναι ο λόγος των μηχανικών ποσοστών διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού,

tot / w , και το μήκος διάτμησης, Ls / h . Στο Σχήμα 6.2 δεν επαληθεύεται σημαντική
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εξάρτηση από το λόγο tot / w . Από προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα, προτείνεται
η Εξ. (6.16) για τον υπολογισμό της γωνίας ρηγμάτωσης ως συνάρτηση του λόγου
διάτμησης:

cr (o )  15

Ls
 60 , όπου 45o  cr  60o
h

(6.16)

6.5.4 Συνεισφορά οπλισμού στη διατμητική αντοχή
Όπως έχει προκύψει από πειραματικά δεδομένα (Barda et al., 1977) αλλά και
σύμφωνα με τις διατάξεις κανονισμών (EC8 και ASCE), στα τοιχώματα με χαμηλό λόγο
διάτμησης συμβάλλει στη διατμητική αντοχή και ο διαμήκης οπλισμός του κορμού. Στο
προσομοίωμα που προτείνεται για τον υπολογισμό της συνεισφοράς του οπλισμού στη
διατμητική αντοχή, Vs , υιοθετούνται οι συντελεστές της ASCE, όπου το ποσοστό
συνεισφοράς του διαμήκους και του εγκάρσιου οπλισμού είναι συνάρτηση του λόγου
διάτμησης. Το τμήμα του εγκάρσιου οπλισμού που συνεισφέρει θεωρείται ότι είναι αυτό
που βρίσκεται σε ύψος ίσο με την προβολή της ρωγμής στον άξονα του μέλους.
Αντίστοιχα το τμήμα του διαμήκους οπλισμού που συνεισφέρει θεωρείται ότι βρίσκεται σε
μήκος ίσο με την προβολή της ρωγμής κάθετα στον άξονα. Η προτεινόμενη σχέση για τον
υπολογισμό της συνεισφοράς του οπλισμού δίνεται από την Εξ. (6.17).

Vs  Avbw min  lcr , d  f yv  Bwbw min  hcr , Ls  f yw
όπου:

hcr :

  h  x  / tan cr η προβολή της ρωγμής στον άξονα του μέλους

lcr

Ls tan cr η προβολή της ρωγμής κάθετα στον άξονα του μέλους

bw :

το πλάτος του κορμού

d:

το στατικό ύψος

Ls :

το μήκος διάτμησης

f yv :

η τάση διαρροής του διαμήκους οπλισμού κορμού

f yw :

η τάση διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού κορμού

(6.17)
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Οι συντελεστές A και B (επαναλαμβάνονται στη συνέχεια) είναι ίδιοι με τους
συντελεστές που προτείνονται στο προσομοίωμα της ASCE.
Για Ls / h  0.5
Για 0.5  Ls / h  1.5
Για Ls / h  1.5

A 1
A   Ls / h  1.5

B0
B  Ls / h  0.5

A0

B 1

6.5.5 Συνεισφορά του αξονικού φορτίου.
Η συνεισφορά του αξονικού φορτίου λαμβάνεται όπως στο προσομοίωμα των
Barda et al. (Εξ. 6.4) και της ASCE (Εξ. 6.5β) μέσω της κύριας εφελκυστικής τάσης που
δημιουργεί το αξονικό φορτίο στη διατομή ως:
VN 

N
bw d
4hbw

(6.18)

Επισημαίνεται ότι εάν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της VN η Εξ. (6.13), η τελική
συμφωνία με τα πειραματικά είναι χειρότερη.
6.5.6 Τελική

μορφή

προσομοιώματος

υπολογισμού

διατμητικής

αντοχής

τοιχωμάτων με χαμηλό λόγο διάτμησης.
Στα πειραματικά δεδομένα της βάσης τοιχωμάτων χαμηλού λόγου διάτμησης
(Παράγραφος

6.2)

προσαρμόστηκαν

τα

προτεινόμενα

προσομοιώματα

και

προσδιορίστηκαν σε κάθε περίπτωση οι σταθερές C1 και C2 (Παράγραφος 6.5.2).
Η τελική εξίσωση έχει τη μορφή:



 V  V 

(6.19α)


L 
N 

Vc   0.52 1  0.5 s  f c 
 bw d
h
4bw h 



(6.19β)



VR ,squat  1  0.07 min 6; pl

c

s

όπου:


Ls 
hx 
 L


Vs  min 1; s  0.5   wbw min  Ls ;
 f yw  min 1.5  ;1 vbw min  Ls tan cr ; d  f yv
h 
 h


 tan cr 
(6.19γ)
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Στην Εξ. (6.19α) η διατμητική αντοχή μειώνεται με το πλαστικό τμήμα της
πλαστιμότητας, pl    1   /  y  1  0 (όπου η  y υπολογίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο 3) για όσα τοιχώματα διέρρευσαν καμπτικά υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Η
εξάρτηση από την πλαστιμότητα προέκυψε διότι η σύγκριση του λόγου πειραματικής και
θεωρητικής διατμητικής αντοχής με την πλαστιμότητα έδειξε ότι υπάρχει τέτοια
συσχέτιση. Εάν το τοίχωμα δεν διαρρέει καμπτικά η Εξ. (6.19α) εφαρμόζεραι με pl  0 .
Οι τιμές των σταθερών C1 και C2 σέβονται το κατώτερο όριο της συνεισφοράς του
σκυροδέματος κατά ACI [Cardenas et al., 1973], το οποίο ισούται σε μονάδες τάσης με

0.166 fc [MPa].
Κατά την προσαρμογή των προσομοιωμάτων ελέγχθηκε αν υπάρχει συσχέτιση της
συνεισφοράς του σκυροδέματος, Vc , με το ποσοστό του συνολικού διαμήκους οπλισμού,

tot και δεν βρέθηκε να υπάρχει (βλέπε Σχήμα 6.8).
6.5.7 Σύγκριση των προβλέψεων του προτεινόμενου προσομοιώματος με τα
πειραματικά αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των Εξ. (6.19), χρησιμοποιώντας για ύψος της
θλιβόμενης ζώνης, x , αυτό στη διαρροή,  y  x / d , φαίνονται στο Σχήμα 6.5, όπου
συγκρίνεται η θεωρητική διατμητική αντοχή, VR , pred , από την εφαρμογή των Εξ. (6.19), με
την πειραματική, VR ,exp . Τα στατιστικά μεγέθη του λόγου πειραματικής προς θεωρητικής
τιμής παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.
Πίνακας 6.2 Στατιστικά μεγέθη του λόγου πειραματικής και θεωρητικής διατμητικής
αντοχής με εφαρμογή των Εξ. (6.19).
Σύνολο Ορθογωνικά Μη-ορθογωνικά
Μέση Τιμή

1,16

0,92

1,30

Διάμεσος

1,0

0,9

1,17

Τυπική απόκλιση

0,50

0,18

0,57

Συντελεστής μεταβλητότητας

43,4

19,6

44,0

Αριθμός πειραμάτων

130

47
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Η θεωρητική διατμητική αντοχή έχει πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά
δεδομένα για το μεγαλύτερο ποσοστό των πειραμάτων. Η διάμεσος των αποτελεσμάτων
για το σύνολο των πειραμάτων ισούται με 1.0. Για επιμέρους τα ορθογωνικά και μηορθογωνικά τοιχώματα, οι πειραματικές τιμές υπερτιμούνται και υποτιμούνται αντίστοιχα
από τις θεωρητικές. Ο συντελεστής μεταβλητότητας έχει την τιμή 43%.

2500

VR,exp [kN]

2000

1500

median: VR,exp = VR,pred

1000

500
ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0
0

500

1000

1500

2000

2500

VR,pred [kN]

Σχήμα 6.5

Σύγκριση θεωρητικής διατμητικής αντοχής με εφαρμογή των Εξ. (6.19) με
την πειραματική.

Στα διαγράμματα των Σχημάτων 6.6 εώς 6.9 ο λόγος πειραματικών και
θεωρητικών τιμών διατμητικής αντοχής με εφαρμογή των Εξ. (6.19) παρουσιάζεται ως
συνάρτηση του λόγου διάτμησης, του λόγου μηχανικών ποσοστών διαμήκους και
εγκάρσιου οπλισμού και του συνολικού ποσοστού οπλισμού. Από τα διαγράμματα
παρατηρείται ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση με το Ls / h και το tot , αλλά υπάρχει
συσχέτιση με το tot / w . Η συσχέτιση αυτή δεν ήταν δυνατόν να εξαλειφθεί, ούτε
υπολογίζοντας τη γωνία ρηγμάτωσης ως συνάρτηση του tot / w ούτε θέτοντας
πολλαπλασιαστικό συντελεστή της διατμητικής αντοχής ανάλογο του tot / w . Το Σχήμα
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6.10 που αφορά μόνο τα τοιχώματα που διέρρευσαν καμπτικά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει

συσχέτιση με την πλαστιμότητα.

3,5
3

VR,exp/VR,pred

2,5
2
1,5

1
0,5

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0
0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

L s /h

Σχήμα 6.6

Λόγοι πειραματικής προς θεωρητική διατμητική αντοχή με εφαρμογή των
Εξ. (6.19) συναρτήσει του λόγου διάτμησης.

3,5
ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

3

VR,exp/VR,pred

2,5

2
1,5
1
0,5
0
0

2,5

5

7,5

10

12,5

ωtot/ωw

Σχήμα 6.7

Λόγοι πειραματικής προς θεωρητική διατμητική αντοχή με εφαρμογή των
Εξ. (6.19) συναρτήσει του λόγου μηχανικών ποσοστών διαμήκους και
εγκάρσιου οπλισμού.
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ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

3

VR,exp/VR,pred

2,5
2
1,5

1
0,5
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

ρtot [%]

Σχήμα 6.8

Λόγοι πειραματικής προς θεωρητική διατμητική αντοχή με εφαρμογή των
Εξ. (6.19) συναρτήσει του συνολικού ποσοστού διαμήκους οπλισμού.

3

VR,exp/VR,pred

2,5
2

1,5
1

0,5
0
0

2

4

6

8

10

μθ

Σχήμα 6.9

Λόγοι πειραματικής προς θεωρητική διατμητική αντοχή με εφαρμογή των
Εξ. (6.19) για τα τοιχώματα που διέρρευσαν καμπτικά συναρτήσει της
πλαστιμότητας.
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΤΟΧΟΥΝ ΛΟΓΩ
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ

7.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μειώνοντας την ονομαστική διατμητική τάση και παρέχοντας επαρκή οριζόντιο

οπλισμό διάτμησης, αποφεύγεται η διατμητική αστοχία ενός τοιχώματος λόγω διαρροής
του εγκάρσιου οπλισμού (“shear tension”) ή λόγω θλίψης του σκυροδέματος (“shear
compression”). Οι ανελαστικές παραμορφώσεις που απαιτούνται για απορρόφηση
ενέργειας προκαλούνται από παραμορφώσεις μετά τη διαρροή του διαμήκους οπλισμού.
Όμως, μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης που προκαλούν σημαντική διαρροή στον
διαμήκη οπλισμό, μπορεί να συμβούν μετακινήσεις λόγω ολίσθησης κατά μήκος
διαμπερών καμπτικών ρωγμών (Σχήμα 7.1δ). Οι μετακινήσεις λόγω ολίσθησης προκαλούν
σημαντική μείωση της δυσκαμψίας, ακόμα και σε κύκλους χαμηλής έντασης, και συνεπώς,
μείωση της απορρόφησης ενέργειας.
Ο μηχανισμός της ολίσθησης απεικονίζεται στo Σχήμα 7.1. Στον κύκλο έναρξης
του φαινομένου, με την προϋπόθεση να έχει διαρρεύσει μεγάλο ποσοστό του διαμήκους
οπλισμού, το μεγαλύτερο μέρος της τέμνουσας βάσης του τοιχώματος πρέπει να
μεταφερθεί στη θλιβόμενη ζώνη (Σχήμα 7.1α). Επειδή το σκυρόδεμα στη σχετικά μικρή
θλιβόμενη ζώνη είναι ακόμα αρηγμάτωτο, οι οριζόντιες μετακινήσεις λόγω διάτμησης
κατά μήκος της διατομής βάσης είναι αμελητέες.
Μετά από ανακυκλίσεις του φορτίου θα ρηγματωθεί και η μέχρι πρότινος
θλιβόμενη ζώνη, ενώ οι ράβδοι που έχουν διαρρεύσει σε εφελκυσμό και έχουν αναπτύξει
σημαντικές εφελκυστικές παραμορφώσεις, καταπονούνται πλέον σε θλίψη. Μέχρι η ροπή
στη βάση να προκαλέσει διαρροή αυτών των ράβδων σε θλίψη, θα αναπτυχθεί συνεχής
ρωγμή μεγάλου ανοίγματος σ’όλη τη βάση του τοιχώματος (Σχήμα 7.1β). Κατά μήκος
αυτής της ρωγμής η τέμνουσα παραλαμβάνεται αρχικά από τη δράση βλήτρου του
διαμήκους οπλισμού. Λόγω της ευκαμψίας αυτού του μηχανισμού, συμβαίνουν σ’ αυτό το
στάδιο της απόκρισης σημαντικές οριζόντιες μετακινήσεις λόγω διάτμησης. Η ολίσθηση
λόγω διάτμησης θα σταματήσει μόνον όταν διαρρεύσει ο οπλισμός που βρίσκεται σε
θλίψη, κλείνοντας τη ρωγμή στο θλιβόμενο άκρο του τοιχώματος και επιτρέποντας να
παραληφθούν από το σκυρόδεμα θλιπτικές τάσεις (Σχήμα 7.1γ). Με την ανάπτυξη της
ολίσθησης σ’αυτόν τον κύκλο η επιφάνεια που ορίζει τη θλιβόμενη ζώνη είναι
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διαφορετική απ’ότι στον προηγούμενο. Αυτό οδηγει σε απομείωση της αντοχής και της
δυσκαμψίας του μηχανισμού αλληλοεμπλοκής των αδρανών (“shear friction”).

Σχήμα 7.1

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Ανάπτυξη μηχανισμού ολίσθησης στη βάση.

Στους επόμενους ανελαστικούς κύκλους, αναμένεται επιπρόσθετη απομείωση του
μηχανισμού αλληλοεμπλοκής των αδρανών στο επίπεδο όπου υπάρχει πιθανότητα
εμφάνισης ολίσθησης. Λόγω μείωσης της συνάφειας του σκυροδέματος με τον διαμήκη
οπλισμό και του φαινομένου Bauschinger, η αντοχή του μηχανισμού της δράσης βλήτρου
επίσης μειώνεται δραστικά. Τελικά, ο κύριος τρόπος ανάληψης των διατμητικών τάσεων
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στη βάση θα είναι μόνο οι διαμήκεις ράβδοι, αφού σχηματίσουν διπλό γόνατο στα πλαίσια
της δράσης βλήτρου. [Pauley et al., 1982].
Σ’αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται και συγκρίνονται με τα πειραματικά
αποτελέσματα των δοκιμών τοιχωμάτων που αστόχησαν λόγω ολίσθησης στη βάση
προσομοιώματα της διεθνούς βιβλιογραφίας για την θεωρητική εκτίμηση αυτής της
αντοχής. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια βελτίωσης της σχέσης του EC8 για τον
υπολογισμό της διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης, εξαρτώντας την έμμεσα από την
πλαστιμότητα,  . Τέλος, προτείνεται ένα νέο προσομοίωμα για την πρόβλεψη της
πιθανότητας πρώιμης ολίσθησης στη φάση που συνεισφέρει στη διατμητική αντοχή μόνον
ο διαμήκης οπλισμός με το μηχανισμό της δράσης βλήτρου.

7.2

ΒΑΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ

ΑΣΤΟΧΗΣΑΝ

ΛΟΓΩ

ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
Τα τοιχώματα τα οποία αστόχησαν λόγω ολίσθησης στη βάση είναι 29: 13
ορθογωνικά και 16 μη-ορθογωνικά. Απαραίτητο για την αστοχία λόγω ολίσθησης ήταν η
διάνοιξη μεγάλου εύρους ρωγμής καθ’όλο το μήκος της διατομής της βάσης. Όλα τα
τοιχώματα αυτά δοκιμάστηκαν υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, απαραίτητη προϋπόθεση για
την έναρξη και την εξέλιξη των φαινομένων που οδηγούν στη συγκεκριμένη αστοχία.
Τα εύρη των χαρακτηριστικών μεγεθών των τοιχωμάτων της βάσης που
χρησιμοποιούνται στις επόμενες ενότητες είναι:
- λόγος διάτμησης, Ls / h : 0.5 –2.9
- μήκος διάτμησης, Ls : 750mm – 5500mm
- πλάτος πέλματος, b : 75mm – 3045mm
- πλάτος κορμού, bw : 40mm – 200mm
- ύψος διατομής, h : 810mm - 32500mm
- στατικό ύψος διατομής, d : 810mm – 3250mm
- αντοχή σκυροδέματος, f c : 13.5MPa – 58.3MPa
- ποσοστό οπλισμού εφελκυόμενου πέλματος, 1 : 0.01% – 1.05 %
- τάση διαρροής χάλυβα οπλισμού εφελκυόμενου πέλματος, f y1 : 296MPa – 605MPa
- ποσοστό οπλισμού θλιβόμενου πέλματος,  2 : 0.01% – 1.05 %
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- τάση διαρροής χάλυβα οπλισμού θλιβόμενου πέλματος, f y 2 : 296MPa – 605MPa
- ποσοστό διαμήκους οπλισμού κορμού,  v : 0.02% – 0.75%
- τάση διαρροής χάλυβα διαμήκους οπλισμού κορμού, f yv : 296MPa – 605MPa
- ανηγμένο αξονικό φορτίο, v : 0 – 0.1

7.3

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΑΝΤΙ
ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται προσομοιώματα από τη βιβλιογραφία για

τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής τοιχωμάτων έναντι ολίσθησης. Όλα τα
προσομοιώματα αναγνωρίζουν τρεις μηχανισμούς που συνεισφέρουν στη διατμητική
αντοχή: (α) τη συνεισφορά του οπλισμού με τη δράση βλήτρου (“dowel action”), (β) τη
συνεισφορά της τριβής (“shear friction”) στη θλιβόμενη ζώνη του σκυροδέματος και τη
συνεισφορά του δισδιαγώνιου οπλισμού, εάν διατίθεται τέτοιος. Οι τιμές της θεωρητικής
διατμητικής αντοχής συγκρίνονται με τις πειραματικές τιμές που παρουσίασαν τα 29
τοιχώματα της βάσης.
7.3.1 Σχέση υπολογισμού διατμητικής αντοχής σε ολίσθηση κατά EC8
Σύμφωνα με τον EC8 η διατμητική αντοχή σχεδιασμού έναντι ολίσθησης αποτελεί
άθροισμα τριών όρων:
VR,s  Vd  Vi  V f

(7.1)

με:

1.3 Asj f c f y 
Vd  min 

 0.25 f y  Asj 

(7.2)

Vi   Asi f y cos 

(7.3)

  f   Asj f y  N    M / z  

V f  min  
0.5 f c hbw



(7.4)
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όπου:

Vd :

η αντίσταση σε διάτμηση λόγω του μηχανισμού δράσης βλήτρου

Vi :

η αντίσταση σε διάτμηση λόγω δισδιάγωνιου οπλισμού (σε γωνία  ως προς
το επίπεδο όπου είναι πιθανή η ολίσθηση)

Vf :

η αντίσταση σε διάτμηση λόγω τριβής

f :

ο συντελεστής τριβής του σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, ο
οποίος κατά EC8 μπορεί να ληφθεί ίσος με 0.6 για λείες επιφάνειες και 0.7 για
τραχιές

z:

ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων

:

το ανηγμένο ύψος της θλιβόμενης ζώνης



sj

:

η συνολική διατομή του συνολικού διαμήκους οπλισμού που συνεισφέρει στην
αντίσταση έναντι ολίσθησης



si

:

η συνολική διατομή του δισδιαγώνιου οπλισμού και στις δύο διευθύνσεις

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)



  0.6 1  f  MPa / 250 συντελέστης απομείωσης αντοχής σκυροδέματος
ck

λόγω εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων
7.3.2 Σχέση υπολογισμού διατμητικής αντοχής σε ολίσθηση κατά Pauley et al.
Σύμφωνα με τους Pauley et al. [1982] η διατμητική αντοχή έναντι ολίσθησης στη
βάση προκύπτει από την άθροιση τριών μηχανισμών (Εξ. 7.5): (α) της δράσης βλήτρου
του διαμήκους οπλισμού (“dowel action”), (β) της συνεισφοράς του σκυροδέματος λόγω
τριβής στη θλιβόμενη ζώνη του σκυροδέματος (“shear friction”) και της συνεισφοράς
τυχόν υπάρχοντος δισδιαγώνιου οπλισμού (“inclined reinforcement”).
VR,S  Vd  V f  Vi

(7.5)

7.3.2.1 Δράση βλήτρου διαμήκους οπλισμού
Οι Pauley et al. [1982] στηρίζονται για τον υπολογισμό της συνεισφοράς στη
διατμητική αντοχή της δράσης βλήτρου στα αποτελέσματα πειραμάτων μελών ΟΣ με
αρμούς διακοπής εργασίας σε διάτμηση, όπου μετρήθηκε η συνεισφορά αυτή των ράβδων
οπλισμού ως συνάρτηση της ολίσθησης, διατηρώντας τη συνεισφορά του σκυροδέματος
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λόγω αλληλοεμπλοκής των αδρανών μειωμένη, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.
Αυτές οι ράβδοι, όμως, δεν υπόκεινταν ταυτόχρονα σε εφελκυσμό λόγω εξωτερικών
φορτίων. Υποθέτοντας ότι η συνεισφορά της δράσης βλήτρου του οπλισμού σε ένα
τοίχωμα είναι περίπου το 40% αυτής που παρατηρήθηκε στα ανωτέρω πειράματα, οι
Payley et al. προτείνουν η διατμητική αντοχή λόγω του μηχανισμού δράσης βλήτρου να
ισούται με:

Vd  0.25 Asj f y
όπου

A

sj

(7.6)

η επιφάνεια του συνολικού διαμήκους οπλισμού κορμού και f y η τάση

διαρροής του.
7.3.2.2 Συνεισφορά σκυροδέματος λόγω τριβής
Η συνεισφορά του σκυροδέματος λόγω τριβής περιορίζεται στην περιοχή της
θλιβόμενης ζώνης. Ο Mattock [1977] έκανε πειράματα όπου μετρήθηκε η αντίσταση του
σκυροδέματος λόγω τριβής και κατέληξε ότι υπάρχει ένα άνω όριο της αντίστασης αυτής
ίσο με 0.35 f c . Η απομείωση αυτης της αντίστασης υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση
εκτιμάται περίπου ίση με 30%. Οπότε, η μέγιστη ικανότητα αντίστασης σε διάτμηση υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση του σκυροδέματος στην περιοχή της θλιβόμενης ζώνης
λαμβάνεται 0.25 f c . Η συνεισφορά της θλιβόμενης ζώνης στη διατμητική αντοχή έναντι
ολίσθησης είναι:
V f  0.25 fc Af  0.25mbw xfc

(7.7)

όπου f c η αντοχή του σκυροδέματος, A f η επιφάνεια του σκυροδέματος της θλιβόμενης
ζώνης, bw το πλάτος του κορμού και x το ύψος της θλιβόμενης ζώνης.
Ο συντελεστής m λαμβάνει υπόψη την περίπτωση ύπαρξης μη-ορθογωνικής
θλιβόμενης ζώνης σε τοιχώματα μη-ορθογωνικής διατομής και ισούται με:
-

Για μη-ορθογωνικές διατομές

m  1  b2 / xbw όταν x  hb

m  1   2b  x  / bw όταν x  hb
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Για ορθογωνικές διατομές

m 1
όπου hb το πάχος του πέλματος.
7.3.2.3 Συνεισφορά δισδιαγώνιου οπλισμού
Όταν υπάρχει δισδιαγώνιος οπλισμός, η συνεισφορά του στη διατμητική αντοχή
έναντι ολίσθησης είναι:
Vi  Asi f y cos 

(7.8)

όπου Asi είναι η συνολική διατομή δισδιαγώνιου οπλισμού, f y η τάση διαρροής του και

 η γωνία του ως προς το επίπεδο πιθανής ολίσθησης.
7.3.3 Σχέση υπολογισμού διατμητικής αντοχής σε ολίσθηση των Salonikios et al.
Οι Salonikios et al. [2001] προτείνουν την ακόλουθη σχέση για τον υπολογισμό της
διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης:
Ι) Για ύπαρξη εγκάρσιου και διαμήκους οπλισμού, μαζί με δισδιαγώνιο οπλισμό, στην
κρίσιμη περιοχή του τοιχώματος:

0.1li
0.8h  0.27V  2V cos  
 Vf 
d
i
Ls / h
1

VR ,s

(7.9)

ΙΙ) Για ύπαρξη μόνο εγκάρσιου και διαμήκους οπλισμού στην κρίσιμη περιοχή του
τοιχώματος:
VR,s  V f  Vd

(7.10)

με:

Vd  0.385
Vi  f y Asi

fu Asfl
Ls / h

(7.11α)

(7.11β)
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v

M
2.15v 
N
0.75 max  

Ls / h 
z
2

N
f c Ac
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(7.11γ)

(7.12)

όπου:

Vd :

η συνεισφορά δράσης βλήτρου του διαμήκους οπλισμού

Vi :

η συνεισφορά του δισδιαγώνιου οπλισμού

Vf :

η συνεισφορά του σκυροδέματος λόγω τριβής

li :

η αξονική απόσταση των ράβδων του δισδιαγώνιου οπλισμού στη βάση του
τοιχώματος

h:

το ύψος της διατομής

:

η γωνία του δισδιαγώνιου οπλισμού ως προς το επίπεδο ολίσθησης

fu :

η εφελκυστική αντοχή του διαμήκους οπλισμού

Asfl :

η διατομή του εφελκυόμενου οπλισμού

fy :

η τάση διαρροής του δισδιαγώνιου οπλισμού

Asi :

η διατομή του δισδιαγώνιου οπλισμού

M max :

η δρώσα ροπή στη διατομή

z:

ο μοχλοβραχίονας εσωτερικών δυνάμεων

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)

fc :

η αντοχή του σκυροδέματος

Ac :

η επιφάνεια της διατομής
Σύμφωνα με τους Salonikios et al. [2001], οι Εξ. (7.9 εώς 7.11) είναι εφαρμόσιμες

για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης υπό ανακυκλιζόμενη
φόρτιση για τοιχώματα με λόγο διάτμησης 1.0 έως 1.5 και πλαστιμότητα   2.5 . Στην
παρούσα εργασία η σχέση εφαρμόζεται σε όλα τα πειράματα της βάσης, ανεξαρτήτως των
τιμών της πλαστιμότητας και του λόγου διάτμησης. Θεωρούν επίσης ότι σε τοιχώματα που
δεν καταπονουνται από αξονικό φορτίο συνεισφέρει μόνον ο οπλισμός και ο όρος V f είναι
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μηδενικός, καθώς σε μεγάλες πλαστιμότητες η ρωγμή παραμένει ανοιχτή ακόμα και υπό
τη δράση θλιπτικών τάσεων.
7.3.4 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των προσομοιωμάτων με τα πειραματικά
αποτελέσματα
Στην παρούσα ενότητα υπολογίζονται οι θεωρητικές τιμές διατμητικής αντοχής
έναντι ολίσθησης με εφαρμογή των προσομοιώματων που παρουσιάστηκαν στις
παραγράφους 7.3.1 έως 7.3.3 και συγκρίνονται με τις πειραματικές τιμές των πειραμάτων
της βάσης που περιγράφηκε στην παράγραφο 7.2 (Σχήμα 7.2 και Πίνακας 7.1). Για τον
υπολογισμό του ύψους της θλιβόμενης ζώνης χρησιμοποιήθηκε η τιμή του τη στιγμή της
αποφλοίωσης του σκυροδέματος [Biskinis and Fardis, 2010b], η οποία είναι ενδιάμεση
μεταξύ της τιμής στη διαρροή και στην καμπτική αστοχία και υπολογίζεται εύκολα.
Στο Σχήμα 7.3 παρουσιάζονται οι λόγοι πειραματικών προς θεωρητικές τιμές της
διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης από τα τρία προσομοιώματα συναρτήσει της
πλαστιμότητας. Παρατηρείται ότι η πλαστιμότητα παίζει ρόλο και πρέπει να ληφθεί
υπόψη. Συγκεκριμένα, στα προσομοιώματα του EC8 και των Pauley et al. οι λόγοι
μειώνονται με την πλαστιμότητα, δηλαδή η πρόβλεψη πρέπει να μειωθεί με την αύξηση
της πλαστιμότητας. Στο προσομοίωμα των Salonikios et al. παρατηρείται το αντίθετο, οι
λόγοι αυξάνονται με την πλαστιμότητα.
Πίνακας 7.1 Στατιστικά μεγέθη λόγων πειραματικών προς θεωρητικές τιμές διατμητικής
αντοχής έναντι ολίσθησης με εφαρμογή των προσομοιωμάτων του EC8,
των Pauley et al. και των Salonikios et al.
EC8 Pauley et al. Salonikios et al.
Μέση Τιμή

2,68

1,95

1,25

Διάμεσος

2,30

1,72

1,25

Τυπική απόκλιση

1,31

0,83

0,42

Συντελεστής μεταβλητότητας(%) 48,9

42,5

33,85

29

29

Αριθμός πειραμάτων

29

Τα τρία προσομοιώματα δεν προβλέπουν ικανοποιητικά τη διατμητική αντοχή των
πειραμάτων που αστόχησαν σε ολίσθηση στη βάση. Και τα τρία υποτιμούν σημαντικά τη
διατμητική αντοχή που εκδήλωσαν τα τοιχώματα στο πείραμα. Αυτά του EC8 και των
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Pauley et al. υποτιμούν περίπου κατά το ήμισυ την πειραματική διατμητική αντοχή και
εμφανίζουν μεγάλη διασπορά: οι συντελεστές μεταβλητότητας είναι 48.9% και 42.5%.
Αυτό των Salonikios et al. χαρακτηρίζεται από μικρότερη διασπορά: ο συντελεστής
μεταβλητότητας είναι ίσος με 33.85%, και υποτιμά περίπου κατά το ένα τέταρτο τις
πειραματικές τιμές.

2500

2500

2000

median: VR,exp = 2.3 V R,pred

VR,exp [kN]

VR,exp [kN]

2000
1500
1000
500

median: VR,exp = 1.72 V R,pred

1500
1000

500

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0

0
0

0

500 1000 1500 2000 2500

500 1000 1500 2000 2500
VR,s [kN]

VR,s [kN]

(α)

(β)
2500

VR,exp [kN]

2000

median: VR,exp = 1.25 VR,pred

1500
1000

500

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0

0

500 1000 1500 2000 2500
VR,s [kN]

(γ)
Σχήμα 7.2

Σύγκριση θεωρητικών τιμών διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης με
εφαρμογή των προσομοιωμάτων (α) του EC8, (β) των Pauley et al. και (γ)
των Salonikios et al. με τις πειραματικές τιμές.
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(γ)
Σχήμα 7.3

Λόγοι πειραματικής προς θεωρητική τιμή διατμητικής αντοχής έναντι
ολίσθησης με εφαρμογή των προσομοιωμάτων (α) του EC8, (β) των Pauley
et al. και (γ) των Salonikios et al. ως συνάρτηση της πλαστιμότητας.
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ΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ
7.4.1. Εισαγωγή
Σ’αυτήν την ενότητα προτείνεται ένα νέο προσομοίωμα για την πρόβλεψη της
διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης στη βάση μετά την καμπτική διαρροή. Η
δημιουργία του προσομοιώματος βασίστηκε στα πειραματικά αποτελέσματα της βάσης
των τοιχωμάτων τα οποία αστόχησαν λόγω σημαντικής ολίσθησης στη βάση τους.
Αναγνωρίζει τρεις μηχανισμούς συνεισφοράς στην αντίσταση σε ολίσθηση: (α) τη
συνεισφορά του σκυροδέματος με την τριβή που αναπτύσσεται στη θλιβόμενη ζώνη, (β)
τη συνεισφορά του οπλισμού λόγω δράσης βλήτρου και (γ) τη συνεισφορά του
δισδιαγώνιου οπλισμού, εάν διατίθεται τέτοιος. Επίσης, λαμβάνεται εμμέσως υπόψη η
επιρροή της πλαστιμότητας,  , μέσω του υπολογισμού του ύψους της θλιβόμενης ζώνης
τη στιγμή της αστοχίας ως συνάρτηση αυτής.
7.4.2 Γενική μορφή προσομοιώματος
Το νέο προσομοίωμα έχει τη γενική μορφή της Εξ. (7.1) και (7.5):
VR,S  V f  Vd  Vi

όπου όμως ο όρος V f (η συνεισφορά του σκυροδέματος) δίνεται από τις Εξ. (7.13), ο όρος

Vd (η συνεισφορά του οπλισμού) από την Εξ. (7.15) και Vi (η συνεισφορά του
δισδιαγώνιου οπλισμού) από την Εξ. (7.16).
7.4.3. Υπολογισμός της συνεισφοράς σκυροδέματος
7.4.3.1 Υπολογισμός επιφάνειας θλιβόμενης ζώνης
Η συνεισφορά του σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή έναντι ολίσθησης
οφείλεται στην αντίσταση της θλιβόμενης ζώνης λόγω τριβής και δίνεται από τις Εξ.
(7.13). Ο συντελεστής τριβής προτείνεται να λαμβάνεται ίσος με 0.8 (δηλαδή υψηλότερος
από τις συντηρητικές τιμές του 0.6 ή 0.7 που δίνει ο EC8 για σχεδιασμό,ανάλογα με το αν
η διεπιφάνεια είναι λεία ή τραχιά), και η μέγιστη διατμητική αντίσταση λόγω τριβής ίση
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με 0.3 f c πολλαπλασιαμένη με την επιφάνεια θλιβόμενης ζώνης. Η τιμή 0.3 f c λήφθηκε
λαμβάνοντας υπόψη το άνω όριο της αντίστασης λόγω τριβής κατά Mattock [1977] σε
μονοτονικά πειράματα που ισούται με 0.35 f c . Όπως στον EC8, λαμβάνεται μόνον
συνεισφορά του οπλισμού κορμού στην τριβή μέσω της κατακόρυφης αντίδρασης καθώς
θεωρείται ότι ο οπλισμός των πελμάτων δεν συνεισφέρει, διότι έχει διαρρεύσει και
βρίσκεται στην ανελαστική περιοχή.
Ι) Εάν το τοίχωμα είναι ορθογωνικής διατομής η επιφάνεια της θλιβόμενης ζώνης είναι:

 db , όπου  το ανηγμένο ύψος της θλιβόμενης ζώνης, d το στατικό ύψος και b το
πλάτος της διατομής. Οπότε η συνεισφορά του σκυροδέματος στην αστοχία υπολογιζεται
ως:


0.8   Asv f yv  N    M / z  

V f  min  

0.3
f

db


c



(7.13α)

ΙΙ) Εάν το τοίχωμα είναι μη-ορθογωνικής διατομής η επιφάνεια της θλιβόμενης ζώνης
είναι:
- Acompr   db όταν  d  hb

(7.13β)

- Acompr  hbb   d  hb  bw όταν  d  hb

(7.13γ)

όπου hb και b το ύψος και το πλάτος του θλιβόμενου πέλματος και bw το πλάτος του
κορμού.
Οπότε η συνεισφορά του σκυροδέματος υπολογίζεται ως:

0.8   Asv f yv  N    M / z  

V f  min  

0.3
f
A


c
compr



Στις Εξ. (7.13α) και (7.13δ) είναι:

A

sv

f yv :

:

η διατομή του διαμήκους οπλισμού κορμού
η τάση διαρροής του οπλισμού κορμού

(7.13δ)
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η αντοχή του σκυροδέματος

N:

το αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη)

M

η ροπή στο επίπεδο ολίσθησης

z:

ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων
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7.4.3.2 Υπολογισμός ύψους θλιβόμενης ζώνης
Η εφαρμογή των Εξ. (7.13) προϋποθέτουν την γνώση του ανηγμένου ύψους της
θλιβόμενης ζώνης,  , τη στιγμή της αστοχίας λόγω ολίσθησης. Το ύψος της θλιβόμενης
ζώνης εξαρτάται από την πλαστιμότητα. Το  λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του τη στιγμή της
διαρροής,  y , και την ελάχιστη, ufl , στην καμπτική αστοχία. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν
σε πλαστιμότητες   1 (διαρροή) και fl  u /  y (καμπτική αστοχία), όπου  u η γωνία
στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία (Κεφάλαιο 4) και  y στη διαρροή (Κεφάλαιο 3).
Προτείνεται, επομένως, για 1    fl το  να υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή ως
συνάρτηση της πλαστιμότητας  :

        y 

 y  u
   1
fl  1 

(7.14)

7.4.4 Υπολογισμός της συνεισφοράς του διαμήκους οπλισμού
Η συνεισφορά του οπλισμού λόγω δράσης βλήτρου προτείνεται να λαμβάνεται
όπως για μονοτονική φόρτιση κατά fib Model Code 2010 ίση με:

 1.6 Asv f c f yv 


Vd  min 

 1/ 3 f yv  Asv 





(7.15)

όπου:

A

sv

:

η διατομή του διαμήκους οπλισμού κορμού

f yv :

η τάση διαρροής του οπλισμού κορμού

fc

η αντοχή του σκυροδέματος
Το πρώτο σκέλος της Εξ. (7.15) είναι η διατμητική αντοχή λόγω δράσης βλήτρου

που ενεργοποιείται όταν η μετακίνηση λόγω ολίσθησης γίνει ίση με το 10% της μέγιστης

Συμπεριφορά τοιχωμάτων που αστοχούν λόγω ολίσθησης στη βάση

102

διαμέτρου ράβδου. Η ολίσθηση αυτή αποτελεί το όριο μετακίνησης που αν ξεπεραστεί
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ολισθήσεις, δηλαδή αστοχία. Λαμβάνεται μόνον ο
οπλισμός στον κορμό, διότι ο οπλισμός των πελμάτων έχει διαρρεύσει και βρίσκεται στην
ανελαστική περιοχή. Το δεύτερο σκέλος της Εξ. (7.15) αποτελεί το άνω όριο της
διατμητικής αντοχής λόγω δράσης βλήτρου και προκύπτει από το κριτήριο “Von Mises”
για αστοχία του χάλυβα σε καθαρή διάτμηση (δηλαδή χωρίς αξονικό εφελκυσμό). Αυτό το
όριο γίνεται κρίσιμο μόνον σε μέλη με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής.
7.4.5 Υπολογισμός της συνεισφοράς του δισδιαγώνιου οπλισμού
Η συνεισφορά του δισδιαγώνιου οπλισμού υπολογίζεται ως:

Vi   Asi f y cos 

(7.16)

όπως και στα προσομοιώματα του EC8, των Pauley et al. και των Salonikios et al.
όπου:

A

η διατομή του δισδιαγώνιου οπλισμού

f yv

η τάση διαρροής του δισδιαγώνιου οπλισμού

:

η γωνία του δισδιαγώνιου οπλισμού ως προς το επίπεδο ολίσθησης

si

7.4.6

Σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών διατμητικών αντοχών έναντι
ολίσθησης
Για τα 29 πειράματα, για τα οποία υπάρχει καταγραφή της πειραματικής

πλαστιμότητας στην ολίσθηση της βάσης υπολογίζεται η διατμητική αντοχή έναντι
ολίσθησης σύμφωνα με το προσομοίωμα και τις τροποποιήσεις που περιγράφηκαν στις
παραγράφους 7.4.1 έως 7.4.3. Στον υπολογισμό της pl λήφθηκαν η πειραματική τιμή του
πλαστικού τμήματος της  και η θεωρητική τιμή της  y . Τα αποτελέσματα της
εφαρμογής του προτεινόμενου προσομοιώματος (Eξ. 7.13 έως 7.16) παρουσιάζονται στο
Σχήμα 7.4 και στον Πίνακα 7.2.
Από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προτεινόμενου προσομοιώματος
παρατηρούμε ότι επιτεύχθηκε καλή συμφωνία των θεωρητικών τιμών με τις πειραματικές,
με μικρή διασπορά. Η διάμεσος λαμβάνει την τιμή 0.99 και ο συντελεστής
μεταβλητότητας την τιμη 26.9%. Αντίθετα, κατά την εφαρμογή των προσομοιωμάτων του
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EC8, των Pauley et al και των Salonikios et al. παρατηρήθηκε μεγάλη έως σημαντική
υποτίμηση των πειραματικών τιμών και πολύ μεγαλύτερη διασπορά (Πίνακας 7.1).
Πίνακας 7.2 Στατιστικά μεγέθη λόγου διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης με
εφαρμογή του προτεινόμενου προσομοιώματος και πειραματικής.
Σύνολο πειραμάτων
Μέση Τιμή

1,00

Διάμεσος

0,99

Τυπική απόκλιση

0,27

Συντελεστής μεταβλητότητας(%)

26,9

Αριθμός πειραμάτων

29

2000

median: V R,exp = 0.99V R,pred

VR,exp [kN]

1500

1000

500
ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά
0
0

500

1000

1500

2000

VR,s [kN]

Σχήμα 7.4

Σύγκριση πειραματικής και θεωρητικής διατμητικής αντοχής έναντι
ολίσθησης με εφαρμογή του προτεινόμενου προσομοιώματος.

Με την εισαγωγή της πλαστιμότητας στον υπολογισμό του ύψους της θλιβόμενης
ζώνης επιτεύγχθηκε να μην υπάρχει εξάρτηση του λόγου από την πλαστιμότητα. Η μη
ύπαρξη συσχέτισης επιβεβαιώνεται στο Σχήμα 7.5. Αντίθετα, στο Σχήμα 7.3, όπου
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παρουσιάζεται η σχέση της πλαστιμότητας με τα αποτελέσματα των προσομοιωμάτων του
EC8, των Pauley et al. και των Salonikios et al., η συσχέτιση ήταν έντονη.
2,5

VR,exp/VR,s

2
1,5

1
0,5

ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

μθ

Σχήμα 7.5

Σύγκριση λόγου πειραματικής και θεωρητικής διατμητικής αντοχής έναντι
ολίσθησης

με

εφαρμογή

του

προτεινόμενου

προσομοιώματος

ως

συνάρτηση της συνολικής πλαστιμότητας.
Σε τελικό στάδιο, η αποτελεσματικότητα του νέου προσομοιώματος θα κριθεί εάν
επιβεβαιωθεί ότι η εισαγωγή της απαίτησης πλαστιμότητας βελτίωσε την πρόβλεψη. Ο
υπολογισμός του ανηγμένου ύψους της θλιβόμενης ζώνης ως συνάρτηση της
πλαστιμότητας αποτρέπει το λανθασμένο συμπέρασμα ότι η αστοχία λόγω ολίσθησης στη
βάση μπορεί να συμβεί πριν τη διαρροή. Οπότε, αναμένεται το προτεινόμενο
προσομοίωμα για   1 , που αντιστοιχεί στη διαρροή στην Εξ. (7.14) και δίνει ως
αποτέλεσμα το ανηγμένο ύψος της θλιβόμενης ζώνης στη διαρροή,  y , να δίνει
μεγαλύτερες τιμές διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης από την τέμνουσα αντοχής που
καταγράφηκε κατά τη διεξαγωγή των 29 πειραμάτων της βάσης. Τα αποτελέσματα της
εφαρμογής του νέου προσομοιώματος για   1 φαίνονται στο Σχήμα 7.6. Η πλειονότητα
των λόγων θεωρητικής προς πειραματικής τιμής είναι μικρότεροι της μονάδας, όπως
αναμενόταν, εκτός κάποιων για τοιχώματα με πολύ χαμηλούς λόγους διάτμησης.
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1,6
ορθογωνικά
μη-ορθογωνικά

1,4

VR,exp/VR,s

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

L s /h

Σχήμα 7.6

Σύγκριση λόγου πειραματικής και θεωρητικής διατμητικής αντοχής έναντι
ολίσθησης με εφαρμογή του προτεινόμενου προσομοιώματος για   1 ως
συνάρτηση του λόγου διάτμησης.

7.5

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΩΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ,
ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

7.5.1 Εισαγωγή
Το προσομοίωμα που αναπτύχθηκε στην παράγραφο 7.4 υπολογίζει τη διατμητική
αντοχή έναντι ολίσθησης στη βάση των τοιχωμάτων τη στιγμή που έχει πατήσει η
θλιβόμενη ζώνη και, άρα, συνεισφέρει και το σκυρόδεμα στη διατμητική αυτή αντοχή.
Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η πιθανότητα ένα τοίχωμα στο οποίο οι διαμήκεις
ράβδοι έχουν αναπτύξει σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις να αστοχήσει σε
ενδιάμεσο στάδιο, όταν βρίσκεται στον “αέρα”, δηλαδή οι δύο επιφάνειες εκατέρωθεν της
ρωγμής δεν βρίσκονται σε επαφή, προτού αρχίσει να “πατάει” η θλιβόμενη ζώνη και η
ρωγμή αρχίσει να κλείνει στην περιοχή της θλιβόμενης ζώνης.
Στο Σχήμα 7.7 παρουσιάζονται τα βήματα της εξέλιξης του φαινόμενου που μπορεί
να οδηγήσει σε αστοχία λόγω ανάπτυξης σημαντικών ολισθήσεων στη βάση του
τοιχώματος σε ενδιάμεσο στάδιο, πριν ενεργοποιηθεί η τριβή στο σκυρόδεμα, όταν
δηλαδή συνεισφέρει μόνον ο διαμήκης οπλισμός λόγω δράσης βλήτρου. Στο Σχήμα 7.7(α),
όπου σηματοδοτείται η έναρξη του φαινομένου, το τοίχωμα υποβάλλεται στη μέγιστη
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μετακίνηση,  max , προς τα αριστερά. Τη στιγμή αυτή οι θλιπτικές τάσεις αναλαμβάνονται
από το σκυρόδεμα της θλιβόμενης ζώνης και το θλιβόμενο οπλισμό και οι εφελκυστικές
τάσεις από τον εφελκυόμενο οπλισμό, η παραμόρφωση του οποίου έχει ξεπεράσει την
παραμόρφωση διαρροής του χάλυβα,  sy . Στο επόμενο βήμα του Σχήματος 7.7(β) το
τοίχωμα επιστρέφει στη θέση μηδενικής μετακίνησης,   0 , οπου η διαμπερής ρωγμή
παραμένει ανοιχτή λόγω των ανελαστικών εφελκυστικών παραμορφώσεων των
κατακόρυφων ράβδων και οι τάσεις παραλαμβάνονται από τον διαμήκη οπλισμό χωρίς
κάποια συνεισφορά του σκυροδέματος.

(α)
Σχήμα 7.7

(β)

(γ)

Ανάπτυξη μηχανισμού ολίσθησης στη βάση όταν συνεισφέρει μόνο ο
διαμήκης οπλισμός.

Το επόμενο στάδιο (Στο Σχήμα 7.7γ) αφορά την οριακή στιγμή που ο θλιβόμενος
οπλισμός διαρρέει σε θλίψη, η θλιβόμενη ζώνη αρχίζει να πατάει και η ρωγμή αρχίζει να
κλείνει, καθώς το τοίχωμα υποβάλλεται στη μέγιστη μετακίνηση προς τα δεξιά.
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Την οριακή στιγμή του Σχήματος 7.7(γ) συνεισφέρει μόνον ο διαμήκης οπλισμός
παραλαμβάνοντας τις θλιπτικές και εφελκυστικές τάσεις, καθώς η συνεισφορά του
σκυροδέματος δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Η τέμνουσα που αντιστοιχεί σ’αυτήν την
οριακή στιγμή είναι αυτή που θα προκαλέσει την πρώτη διαρροή σε θλίψη στον οπλισμό.
Η τέμνουσα αυτή είναι πιθανό να ξεπεράσει τη διατμητική αντοχή λόγω δράσης βλήτρου
του διαμήκους οπλισμού και το τοίχωμα να αρχίσει να ολισθαίνει απεριόριστα.
Η περίπτωση ένα τοίχωμα να αστοχήσει λόγω ολίσθησης στη βάση, επειδή ο
οπλισμός λόγω δράσης βλήτρου αδυνατεί να παραλάβει μόνος του την τέμνουσα που
καταπονεί τη διατομή, είναι πιθανό να συμβεί σε μικρές μετακινήσεις, όπου και η
τέμνουσα που καταπονεί τη διατομή είναι μικρή. Η διατμητική αντοχή λόγω δράσης
βλήτρου είναι αρκετά μικρότερη

της διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης όταν

συνεισφέρει και το σκυρόδεμα με την τριβή, οπότε είναι πιθανόν ο διαμήκης οπλισμός να
είναι ανεπαρκής να παραλάβει αυτή την τέμνουσα και να αποτελεί κρισιμότερη
περίπτωση, που μπορεί να οδηγήσει το τοίχωμα πρόωρα στην αστοχία λόγω ολίσθησης.
Επιπλέον, η αντοχή βλήτρου είναι ανάλογη της ρίζας της ολίσθησης ανηγμένης σε μία
οριακή τιμή ίση περίπου με το 10% της διαμέτρου ράβδου. Μετά από αυτήν την ολίσθηση,
η αντοχή βλήτρου μειώνεται οδηγώντας στην αστοχία.
7.5.2 Προτεινόμενο προσομοίωμα με κριτήριο το λόγο διάτμησης για αστοχία
τοιχωμάτων λόγω πρώιμης ολίσθησης στη βάση όταν συνεισφέρει μόνο η
δράση βλήτρου
Στο προσομοίωμα που προτείνεται υπολογίζεται μία κρίσιμη τιμή λόγου
διάτμησης,  Ls / h cr , η οποία συγκρίνεται με την πραγματική τιμή του λόγου διάτμησης
του τοιχώματος,

 Ls / h actual .

Εάν το  Ls / h cr ξεπερνά την τιμή του

 Ls / h actual ,

τότε

υπάρχει η πιθανότητα το τοίχωμα να αστοχήσει λόγω ολίσθησης στη βάση τη στιγμή που
συνεισφέρει μόνον η δράση βλήτρου στην αντοχή σε ολίσθηση, και όχι η τριβή στη
θλιβόμενη ζώνη.
Εάν η διατομή καταπονείται από αξονικό φορτίο απαιτείται να ελεγχθεί εάν το
αξονικό έχει τη δυνατότητα να κλείσει τη ρωγμή και να ενεργοποιήσει τη θλιβόμενη ζώνη.
Στην περίπτωση που υπάρχει αξονικό φορτίο τη στιγμή που οι επιφάνειες εκατέρωθεν της
ρωγμής δεν βρίσκονται σε επαφή, το αξονικό παραλαμβάνεται μόνον από τις διαμήκεις
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ράβδους, συνολικής επιφάνειας As ,tot . Δημιουργείται, επομένως, μέση θλιπτική τάση στις
ράβδους και μέση θλιπτική παραμόρφωση σε αυτές:

 s , N  N / As ,tot

(7.18)

 s , N   s , N / Es   s , N  N /  Es As ,tot 

(7.19)

Η Εξ. (7.19) ισχύει εφόσον είναι  s , N  f y , όπου f y η τάση διαρροής του χάλυβα
διαμήκους οπλισμού. Εάν προκύπτει  s , N  f y τότε το αξονικό φορτίο προκαλεί διαρροή
του διαμήκους οπλισμού και αρκεί για να κλείσει η ρωγμή.
Στην οριακή περίπτωση όπου  s , N  f y ισχύει:

fy
As ,tot
 N  f y As ,tot 
f
f
 v c  tot  v c  v  tot
 v  tot


Ac
fy
fy
fc
 N  vAc f c 

(7.20)

όπου v το ανηγμένο αξονικό φορτίο, f c η αντοχή του σκυροδέματος, tot το συνολικό
ποσοστό του διαμήκους οπλισμού και tot το συνολικό μηχανικό ποσοστό του διαμήκους
οπλισμού.
Οπότε, εάν v  tot θα προκληθεί διαρροή του διαμήκους οπλισμού σε θλίψη λόγω
του αξονικού φορτίου και η τυχόν ανοιχτή ρωγμή στη βάση θα κλείσει. Εάν v  tot , τότε
το αξονικό φορτίο δεν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει διαρροή του διαμήκους
οπλισμού σε θλίψη και να κλείσει τη ρωγμή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, όμως, ότι προκαλεί
στο χάλυβα θλιπτικές παραμορφώσεις που θα αθροιστούν με τις θλιπτικές που
προκαλούνται λόγω της ροπής κάμψης στη διατομή.
Η διαδικασία υπολογισμού ακολουθεί τα εξής βήματα:
- σύγκριση του ανηγμένου αξονικού φορτίου, v , με το μηχανικό ποσοστό του συνολικού
διαμήκους οπλισμού, tot . Εάν v  tot δεν υπάρχει πιθανότητα αστοχίας λόγω πρώιμης
ολίσθησης στη βάση. Εάν v  tot , υπάρχει τέτοια πιθανότητα και

 Ls / h cr

υπολογίζεται το

ακολουθώντας τα επόμενα βήματα.

- υπολογισμός της τιμής της τέμνουσας στη διατομή που προκαλεί διαρροή του
θλιβόμενου οπλισμού και κλείνει τη ρωγμή, Vsd , για τις εξής περιπτώσεις:
α) διατομή μόνον με ομοιόμορφα κατανεμημένο οπλισμό καθ’όλο το μήκος της.
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β) διατομή και με συγκεντρωμένο οπλισμό στα άκρα του τοιχώματος
- υπολογισμός της διατμητικής αντοχής λόγω δράσης βλήτρου του διαμήκους οπλισμού
από το νέο προσομοίωμα (Εξ.7.15)
- εξίσωση της Vsd με την διατμητική αντοχή λόγω δράσης βλήτρου του διαμήκους
οπλισμού και επίλυση ως προς Ls / h . Το αποτέλεσμα αποτελεί τον κρίσιμο λόγο
διάτμησης που, αν ξεπεραστεί, η διατμητική αντοχή λόγω δράσης βλήτρου του διαμήκους
οπλισμού δεν επαρκεί για την ανάληψη της τέμνουσας πριν αυτή ενεργοποιήσει την τριβή
στη θλιβόμενη ζώνη.
Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για την κάθε
επιμέρους περίπτωση.
7.5.2.1 Διατομή τοιχώματος με συγκεντρωμένο οπλισμό στα άκρα
Για τον υπολογισμό του κρίσιμου λόγου διάτμησης,

 Ls / h cr ,

που αποτελεί

κριτήριο της πιθανότητας αστοχίας του τοιχώματος λόγω ολίσθησης στη βάση,
προσδιορίζεται αρχικά η αντίστοιχη δρώσα τέμνουσα στη διατομή με ανάλυση διατομής.
Στην παρούσα ενότητα υπολογίζεται η ροπή στη διατομή με συγκεντρωμένο οπλισμό στα
άκρα, συμμετρικό ή μη-συμμετρικό.

(α)
Σχήμα 7.8

(β)

(γ)

Τυπική ορθογωνική διατομή τοιχώματος με συγκεντρωμένο οπλισμό στα
άκρα (α), διάγραμμα παραμορφώσεων (β), και διάγραμμα εσωτερικών
δυνάμεων (γ).
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Στο Σχήμα 7.8 φαίνεται μια τυπική ορθογωνική διατομή τοιχώματος (η επίλυση
παραμένει η ίδια και για τοίχωμα μη-ορθογωνικής διατομής), το διάγραμμα
παραμορφώσεων και το διάγραμμα εσωτερικών δυνάμεων. Σαν οριακή στιγμή θεωρούμε
αυτήν που ο θλιβόμενος οπλισμός μόλις διαρρέει, οπότε, ο χάλυβας καθ’όλο το μήκος της
διατομής βρίσκεται στην ελαστική περιοχή και ισχύει ο νόμος ελαστικότητας   E ,
(όπου  η τάση, με E το μέτρο ελαστικότητας των ράβδων διαμήκους οπλισμού). Ο
οπλισμός στα άκρα του τοιχώματος θεωρείται συγκεντρωμένος στο κέντρο βάρους του,
ενώ ο διαμήκης οπλισμός του κορμού ομοιόμορφα κατανεμημένος.
Συνήθως κρισιμότερη είναι η περίπτωση όπου ο συγκεντρωμένος οπλισμός στο
θλιβόμενο άκρο διαρρέει πρώτα, δηλαδή για  s 2   y 2   s 2  f y 2 , όπου  y 2 και f y 2 η
παραμόρφωση και η τάση διαρροής του. Μπορεί, όμως, να είναι και κρισιμότερο να
διαρρεύσει πρώτα η ακραία ράβδος του θλιβόμενου οπλισμού στον κορμό, δηλαδή

 sv 2   yv   sv 2  f yv , γεγονός που μπορεί να συμβεί αν f yv  f y 2 , όπου  yv και f yv η
παραμόρφωση και η τάση διαρροής του οπλισμού κορμού. Διακρίνονται, επομένως, δύο
περιπτώσεις εμφάνισης της πρώτης διαρροής: (α) να προηγείται η διαρροή του
συγκεντρωμένου οπλισμού στο θλιβόμενο άκρο και (β) να προηγείται η διαρροή σε θλίψη
του οπλισμού στον κορμό.
(α) Διαρροή του συγκεντρωμένου οπλισμού στο θλιβόμενο άκρο
Οι μέγιστες παραμορφώσεις στους οπλισμούς εκφράζονται ως συνάρτηση της
παραμόρφωσης του συγκεντρωμένου οπλισμού του άκρου που έχει διαρρεύσει σε θλίψη.

 s1   s 2

d  d1  x
1  '
  s2 '
x


(7.21α)





 d  d1  1   '  d1
d  2d1  x
 sv1   s 2
  s2
x
 '  d  d1 
 sv 2   s 2



x  d1
d1
  s 2 1 
  '  d  d  
x
1 


(7.21β)

(7.21γ)

όπου:

 s2 :

η παραμόρφωση του οπλισμού στο κέντρο του θλιβόμενου ακρου του τοιχώματος

 s1 :

η παραμόρφωση του οπλισμού στο κέντρο του εφελκυόμενου ακρου του
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τοιχώματος

 sv 2 :

η παραμόρφωση της ακραίας θλιβόμενης ίνας στην περιοχή του οπλισμού κορμού

 sv1 :

η παραμόρφωση της ακραίας εφελκυόμενης ίνας στην περιοχή του οπλισμού
κορμού

d:

το στατικό ύψος της διατομής

d1 :

η απόσταση από το κέντρο βάρους του συγκεντρωμένου οπλισμού του
εφελκυόμενου ή θλιβόμενου άκρου έως την ακραία εφελκυόμενη ή θλιβόμενη ίνα
Το ύψος της θλιβόμενης ζώνης, x , όπως ορίζεται στο Σχήμα 7.8, συνδέεται με το

ισοδύναμο ανηγμένο ύψος της θλιβόμενης ζώνης,  ' , με τη σχέση x   '  d  d1  .
Οι τάσεις που αντιστοιχούν στις παραπάνω παραμορφώσεις θα είναι:

 s 2  E s 2

(7.22α)

 s1  E s1

(7.22β)

 sv 2  E sv 2

(7.22γ)

 sv1  E sv1

(7.22δ)

Αρχικά προσδιορίζονται οι εσωτερικές δυνάμεις στη διατομή. Ο ενδιάμεσος
οπλισμός παραμένει ελαστικός, και για τη δύναμη του είναι αντιπροσωπευτική η μέση
παραμόρφωση και τάση, που είναι ίσες με:

 sv ,m   s 2

x   d  d1  / 2

 sv ,m  E sv ,m

x

  s2

 '  0.5
'

(7.23)

 '  0.5
 E s 2
'

(7.24)

Οι δυνάμεις των οπλισμών είναι ίσες με:

Fs1  As1 s1  Fs1  As1E s1  Fs1  As1E s 2
Fs 2  As 2 s 2  Fs 2  As 2 E s 2

1  '

'

(7.25α)

(7.25β)
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 '  0.5
'

(7.25γ)

Ο υπολογισμός του  ' προκύπτει από την ισορροπία των δυνάμεων στη διατομή για

 s 2  f y 2 ως εξής:
Fs1  N sd  Fs 2  Fsv  As1 f y 2

' 

f y 2  As1  0.5 Asv 

f y 2  As1  As 2  Asv   N sd

1
' 
1

f y2
f y1

f y2
f y1

 0.5v

 2  v

1  '

'

 N sd  As 2 f y 2  Asv f y 2

 '  0.5

'



f y2
f yv

f y2
f yv

(7.26)

 vsd

όπου vsd   N sd / Ac fc  το ανηγμένο αξονικό φορτίο (θετικό για θλίψη) στη διατομή
σκυροδέματος, Ac ,  τα μηχανικά ποσοστά οπλισμού και f y οι τάσεις διαρροής. Οι
δείκτες 1, 2 και v αναφέρονται στο συγκεντρωμένο οπλισμό εφελκυόμενου και
θλιβόμενου άκρου και κορμού, αντίστοιχα.
Εάν

για



την

τιμή

του

'

της

Εξ.

(7.26)

προκύπτει



 sv 2  f y 2 1  d1 /  '  d  d1    f yv τότε προηγείται η διαρροή της ακραίας θλιβόμενης
ράβδου του οπλισμού στον κορμό.
Οι μοχλοβραχίονες των εσωτερικών δυνάμεων ως προς τον κεντροβαρικό άξονα
είναι:

zs1   d  d1  / 2

(7.27α)

zs 2   d  d1  / 2

(7.27β)

zsv1  d  5d1  2 '  d  d1  / 6

(7.27γ)

zsv 2  3d  9d1  2 '  d  d1  / 6

(7.27δ)
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Οπότε η ροπή ως προς τον κεντροβαρικό άξονα ισούται με:

M sd  Fs1 zs1  Fs 2 zs 2  Fsv1 zsv1  Fsv 2 zsv 2

(7.28)

όπου η εφελκυστική και η θλιπτική δύναμη του οπλισμού κορμού είναι:





'
'
d  2d1   '  d  d1   s 2 Asv  d  2d1  1    d1   d  2d1    d  d1  
1
Fsv1   sv1 Asv


2
d  3d1
2 '  d  d1  d  3d1 

Fsv1 

Fsv 2

 s 2 Asv  d  d1  1   '   d1 

2

(7.29α)

2 '  d  d1  d  3d1 

'
 '  d  d1   d1  s 2 Asv   d  d1   d1 
1
  sv 2 Asv

2
d  3d1
12 '  d  d1  d  3d1 

2

(7.29β)

Οπότε η Εξ (7.28) γίνεται:

M sd  As1 s 2

1   d  d1

'
2
'

As 2 s 2  d  d1 
2





Asv s 2  d  d1  1   '  d1   d  5d1  2 '  d  d1 


12 '  d  d1  d  3d1 
2

Asv s 2  '  d  d1   d1  3d  9d1  2 '  d  d1 

12 '  d  d1  d  3d1 
2

(7.30)

Με αντικατάσταση του  s 2 με την τάση διαρροής f y 2 για διαρροή του συγκεντρωμένου
οπλισμού στο θλιβόμενο άκρο, η Εξ. (7.30) γίνεται:

1     d  d   A
'

M sd  As1 f y 2





1

2



s2

'



f y 2  d  d1 
2





Asv f y 2  d  d1  1   '  d1   d  5d1  2 '  d  d1     '  d  d1   d1  3d  9d1  2 '  d  d1 
2

2

12  d  d1  d  3d1 
'

(7.31)
Σε όρους ανηγμένης ροπής, sd  M sd /  Ac dfc  , η Εξ. (7.31) παίρνει τη μορφή:
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 sd 
v


f y2
f y1

1    1  dd 
'

1

2 '






2  1 

d1 

d 

2
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2
2
f y 2   d1 
d1  
d1
d1    '  d1  d1  
d
 d   
'
'
1

1



1

5

2

1



1


3  9 1  2 ' 1  1   
 


  





f yv  
d 
d 
d
d   
d d 
d
d   







d 
 d 
12 ' 1  1 1  3 1 
d 
d


(7.32)
(β) Διαρροή της ακραίας θλιβόμενης ράβδου του οπλισμού στον κορμό
Σ’αυτήν την περίπτωση οι παραμορφώσεις στους οπλισμούς εκφράζονται ως
συνάρτηση της  sv 2 :

 d  d1  1   ' 
 s1   sv 2 '
  d  d1   d1
 s 2   sv 2

 sv1   sv 2

(7.33α)

 '  d  d1 

(7.33β)

 '  d  d1   d1
d  2d1   '  d  d1 

(7.33γ)

 '  d  d1   d1

 d  d1   '  0.5
 sv ,m   sv 2 '
  d  d1   d1

(7.33δ)

Από την ισορροπία των δυνάμεων για  sv 2  f yv υπολογίζεται το  ' ως εξής:

Fs1  Nsd  Fs 2  Fsv 

 d  d1  1   ' 
 d  d1   '  0.5
 '  d  d1 
As1 f yv '
 N sd  As 2 f yv '
 Asv f yv '

  d  d1   d1
  d  d1   d1
  d  d1   d1

' 

As1 f yv  0.5 Asv f yv  N sd d1 /  d  d1 
f yv  As1  As 2  Asv   N sd



Συμπεριφορά τοιχωμάτων που αστοχούν λόγω ολίσθησης στη βάση

1
 
'

f yv
f y1

1
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 0.5v  vsd d1 /  d  d1 
f yv
f y1

 2

(7.34)

f yv

 v  vsd

f y2

Η εφελκυστική και η θλιπτική δύναμη του συγκεντρωμένου οπλισμού στα άκρα του
τοιχώματος είναι:

Fs1  As1 s1  As1 sv 2

d  d1   '  d  d1 

Fs 2  As 2 s 2  As 2 sv 2

 '  d  d1   d1
 '  d  d1 

 '  d  d1   d1

 d  d1  1   ' 
 As1 f yv '
  d  d1   d1

 As 2 f yv

(7.35α)

 '  d  d1 

(7.35β)

 '  d  d1   d1

Η εφελκυστική και η θλιπτική δύναμη του οπλισμού στον κορμό είναι:
'
d  2d1   '  d  d1  f yv Asv  d  2d1    d  d1  
1
Fsv1   sv1 Asv

2
d  3d1
2  d  3d1   '  d  d1   d1 

2

Fsv 2

'
 '  d  d1   d1 f yv Asv   d  d1   d1 
1
  sv 2 Asv

2
d  3d1
2  d  3d1 

(7.36α)

(7.36β)

Οι μοχλοβραχίονες των εσωτερικών δυνάμεων παραμένουν οι ίδιοι (Εξ. 7.27) και η ροπή
ως προς τον κεντροβαρικό άξονα υπολογίζεται ως:
2
 d  d1  1   ' 
 '  d  d1 
M sd  As1 f yv
 As 2 f yv

2  '  d  d1   d1 
2  '  d  d1   d1 
2

Asv f yv  d  2d1   '  d  d1    d  5d1  2 '  d  d1 


12  d  3d1   '  d  d1   d1 
2



Asv f yv  '  d  d1   d1  3d  9d1  2 '  d  d1  
12  d  3d1 

Σε όρους ανηγμένης ροπής η Εξ. (7.37) λαμβάνει την εξής μορφή:

(7.37)
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2

f
 d1   f yv
1   '  2 yv  ' 
1   1
d   f y1
f y 2 

 sd 

d1 
d1
'
2 1    2
d 
d








v 1  2d1 / d   ' 1  d1 / d  1  5d1 / d  2 ' 1  d1 / d 



v  ' 1  d1 / d   d1 / d  3  9d1 / d  2 ' 1  d1 / d 

2

12 1  3d1 / d   ' 1  d1 / d   d1 / d 



(7.38)

12 1  3d1 / d 

7.5.2.2 Διατομή τοιχώματος με ομοιόμορφα κατανεμημένο οπλισμό
Σε αυτήν την περίπτωση ο συνολικός διαμήκης οπλισμός του τοιχώματος, As ,tot , με
τάση διαρροής ίση με f y , είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στη διατομή του τοιχώματος.

(α)
Σχήμα 7.9

(β)

(γ)

Τυπική ορθογωνική διατομή τοιχώματος με ομοιόμορφα κατανεμημένο
οπλισμό (α), διάγραμμα παραμορφώσεων (β), και διάγραμμα εσωτερικών
δυνάμεων (γ).

Στο Σχήμα 7.9 παρουσιάζεται ορθογωνική διατομή τοιχώματος με ομοιόμορφο
κατανεμημένο οπλισμό, το διάγραμμα παραμορφώσεων και οι εσωτερικές δυνάμεις που
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δρουν στη διατομή. Σ’αυτήν την περίπτωση η οριακή περίπτωση σηματοδοτείται από τη
διαρροή της ακραίας θλιβόμενης ράβδου, δηλαδή  s 2   y   s 2  f y .
Η παραμόρφωση και η τάση της ακραίας εφελκυόμενης ράβδου είναι ίσες με:

 d  d1  1   ' 
 s1   y
 '  d  d1 

(7.39α)

 d  d1  1   ' 
fy
 '  d  d1 

(7.39β)

 s1 

Η μέση τάση και η μέση παραμόρφωση για τον υπολογισμό της δύναμης του οπλισμού
είναι:

 d  d1   '  0.5
 s ,m   y
 '  d  d1 

(7.40)

 d  d1   '  0.5
fy
 '  d  d1 

(7.41)

 s ,m 

Οπότε, με εφαρμογή της ισορροπίας δυνάμεων, προκύπτει το  ' ως:

 d  d1   '  0.5
N sd  As ,tot f y
 '  d  d1 
' 

tot
2 tot  vsd 

(7.42)

(7.43)

Οι μοχλοβραχίονες των εσωτερικών δυνάμεων προκύπτουν ίσοι με:





(7.44α)





(7.44β)

zs1   d  d1  1  2 '  / 6
zs 2   d  d1  3  2 '  / 6
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Και οι εσωτερικές δυνάμεις, εφελκυστική και θλιπτική, υπολογίζονται από τις Εξ. (7.45)
στη συνέχεια:

Fs1 

Fs 2 



'
As ,tot f y 1  



2

(7.45α)

'

2
As ,tot f y
2

'

(7.45β)

Οπότε, η ροπή υπολογίζεται ως:

M sd  Fs1 zs1  Fs 2 zs 2 

M sd 



'
As ,tot f y  d  d1  1  



2

'

s ,tot



12

As ,tot f y  d  d1  
1  '
'


12

 1  2   A
'

 1  2    3  2 
2

'

'2

'

f y  d  d1 
12

 '  3  2 '  

(7.46)

Και σε όρους ανηγμένης ροπής:

sd 

tot f y 1  d1 / d  
2
1   '  1  2 '    '2  3  2 '  

'


12

(7.47)

7.5.2.3 Υπολογισμός κρίσιμου λόγου διάτμησης
Η αστοχία λόγω ολίσθησης όταν συνεισφέρει μόνο ο διαμήκης οπλισμός του
τοιχώματος θεωρείται πιθανή όταν ο λόγος διάτμησης της διατομής είναι μικρότερος ένος
κρίσιμου λόγου διάτμησης της διατομής,  Ls / h cr , για τον οποίο η τέμνουσα στη διατομή
τη στιγμή που κλείνει η θλιβόμενη ζώνη, Vsd , ισούται με την διατμητική αντοχή λόγω
δράσης βλήτρου του διαμήκους οπλισμού, Vdd , σύμφωνα με την Εξ. (7.15) λαμβάνοντας
υπόψη και τον συγκεντρωμένο οπλισμό στα πέλματα (που βρίσκεται ακόμα στην ελαστική
περιοχή):

 1.6 As ,tot f c f y 


Vd  min 

 1/ 3 f y  As ,tot 





(7.48)
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όπου As ,tot ο συνολικός διαμήκης οπλισμός και f y η τάση διαρροής του.
Η δρώσα τέμνουσα προκύπτει διαιρώντας τη ροπή στη διατομή με το μήκος διάτμησης:

Vsd  M sd / Ls  sd Ac dfc / Ls

(7.49)

όπου η  sd υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.2.1 ή 7.5.2.2.
Επομένως, ο κρίσιμος λόγος διάτμησης κάτω από τον οποίο υπάρχει πιθανότητα αστοχίας
σε ολίσθηση όταν συνεισφέρει μόνο ο διαμήκης οπλισμός ισούται με:

 Ls / h cr  M sd / Vd h   sd Ac dfc / Vd h 

(7.50)

Το δεύτερο σκέλος της Εξ. (7.48) είναι κρισιμότερο για λόγο αντοχής
σκυροδέματος και τάση διαρροής του χάλυβα οπλισμού fc / f y  0.13 που μπορεί να
συμβεί για μέλη με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Κρισιμότερο σε μέλη με συνήθης
αντοχής χάλυβα και σκυρόδεμα είναι το πρώτο σκέλος.
Εάν η διατμητική αντοχή λόγω δράσης βλήτρου δίνεται από το πρώτο σκέλος της
Εξ. (7.48), ο κρίσιμος λόγος διάτμησης υπολογίζεται ως:

 Ls / h cr 

7.6

sd 1  d1 / d 
1.6tot

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

fy

(7.51)

fc

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Στην παρούσα ενότητα, για κάθε επιμέρους βάση πειραματικών δεδομένων με
διαφορετικό τρόπο αστοχίας υπολογίζεται ο αριθμός των πειραμάτων για τα οποία
προβλέπεται να αστοχήσουν σε ολίσθηση στη βάση από τις Εξ. (7.15) ή από το
προσομοίωμα με κριτήριο τον κρίσιμο λόγο διάτμησης (Παράγραφος 7.5). Οι βάσεις των
πειραμάτων για τα οποία γίνεται πρόβλεψη απαρτίζονται από πειράματα που αστόχησαν:
α) καμπτικά (F) ή β) διατμητικά λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού (ST), λόγω
αστοχίας σε λοξή θλίψη του σκυροδέματος (SC) και σε ολίσθηση στη βάση (SLS). Από τη
βάση των τοιχωμάτων χαμηλού λόγου διάτμησης (squat), περιλαμβάνονται μόνον όσα
διέρρευσαν καμπτικά, διότι η εμφάνιση της αστοχίας λόγω ολίσθησης στη βάση
προϋποθέτει να προηγείται καμπτική διαρροή.
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Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει
πιθανότητα αυτού του τύπου αστοχίας αρκεί να προκύπτει αυτό από ένα εκ των δύο
προσομοιωμάτων, εφόσον αναφέρονται σε διαφορετικές στιγμές κατά την εξέλιξη του
μηχανισμού που οδηγεί στην ολίσθηση.
Πίνακας 7.3 Αριθμός πειραμάτων που προβλέπεται αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση
συγκριτικά με τον πειραματικό τρόπο αστοχίας.
Tρόπος
αστοχίας

Αριθμός πειραμάτων
(2)
(3)
15
0

F

(1)
160

(4)
15

ST

81

15

1

16

SC

62

3

0

3

SLS

29

14

10

16

Squat

31

23

7

23

Στον Πίνακα 7.3 οι αριθμοί 1 εώς 5 στις στήλες αντιστοιχούν στα εξής:
(1):

Συνολικός αριθμός πειραμάτων που πραγματικά εμφάνισαν τον συγκεκριμένο
τρόπο αστοχίας κατά το πείραμα.

(2):

Αριθμός πειραμάτων για τα οποία προβλέπεται αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση
από την εφαρμογή των Εξ. (7.15α,β).

(3):

Αριθμός πειραμάτων που προβλέπεται αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση από την
εφαρμογή του κριτηρίου  Ls / h cr , Εξ. (7.63).

(4):

Αριθμός πειραμάτων για τα οποία προβλέπεται αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση
από τα δύο προσομοιώματα ή από το ένα εκ των δύο.

Βάσει των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 7.3 συμπεραίνονται τα εξής:
- Η εφαρμογή των δύο προσομοιώματων επιτυγχάνει να προβλέψει την αστοχία λόγω
ολίσθησης για τα 16 εκ των 29 πειραμάτων που αστοχήσαν λόγω ολίσθησης στη βάση. Η
αποτυχία αφορά τα πειράματα με λόγο διάτμησης 1.1  Ls / h  2.9 (βλέπε Σχήμα 7.4).
Τοιχώματα που ο λόγος διάτμησης τους κυμαίνεται σ’αυτά τα επίπεδα είναι συνηθέστερο
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να αστοχούν καμπτικά. Αντιθέτως, η αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση εμφανίζεται
συχνότερα σε τοιχώματα με χαμηλότερο λόγο διάτμησης.
- Η πρόβλεψη είναι ικανοποιητική και για πειράματα που αστόχησαν διατμητικά σε λοξό
εφελκυσμό λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού, ή σε λοξή θλίψη του σκυροδέματος.
Τα προσομοιώματα που αφορούν την ολίσθηση προβλέπουν ότι υπάρχει πιθανότητα να
αστοχήσουν λόγω ολίσθησης τα 16 από τα τα 81 τοιχώματα που αστόχησαν σε διαγώνιο
εφελκυσμό μετά τη διαρροή του εγκάρσιου οπλισμού και 3 αντίστοιχα από τα 62 που
αστόχησαν σε λοξή θλίψη.
- Για τα πειράματα που αστόχησαν σε κάμψη, τα αποτελέσματα των δύο προσομοιωμάτων
προβλέπουν μόνο για τα 15 από τα 160 πειράματα ότι θα αστοχήσουν λόγω ολίσθησης,
δηλαδή πολύ μικρό ποσοστό.
- Για μεγάλο ποσοστό “κοντών” τοιχωμάτων που διέρρευσαν καμπτικά προβλέπεται
αστοχία σε ολίσθηση στη βάση, συγκεκριμένα για τα 23 από τα 31, ποσοστό 74%.
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Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συμπεριφορά των τοιχωμάτων υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση κατά τη διαρροή και την αστοχία. Κύριος στόχος ήταν η
πρόβλεψη της συμπεριφοράς, καμπτική ή διατμητική, σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά και
στην αποτίμηση υφιστάμενων κατασκευών. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη προσομοιωμάτων
υπολογισμού της αντοχής και της παραμόρφωσης που αντιστοιχεί σε κάθε τρόπο αστοχίας.
Έχοντας κάποιος στη διάθεση του τα προσομοιώματα αυτά μπορεί να ελέγξει τον τρόπο
αστοχίας που αναμένεται να εμφανίσει ένα τοίχωμα και να εξασφαλίσει ότι η καμπτική
αστοχία θα προηγηθεί της διατμητικής.
Για τη διαρροή, δόθηκαν οι σχέσεις υπολογισμού της ροπής και της
παραμόρφωσης (γωνία στροφής χορδής στη διαρροή,  y ) που αντιστοιχούν στην
καμπτική διαρροή: η M y από τις Εξ. (3.7) και (3.10) και η  y από τις Εξ. (3.13) και
(3.15).
Όσον αφορά την αστοχία, αναγνωρίστηκαν οι δυνατοί τρόποι αστοχίας σε τοιχώματα
και δόθηκαν εξισώσεις υπολογισμού της οριακής έντασης ή/και παραμόρφωσης που
αντιστοιχεί στον καθένα. Η οριακή φέρουσα ικάνοτητα εκφράστηκε σε όρους:


παραμορφώσεων (γωνία στροφής χορδής,  ) για καμπτική αστοχία υπό
ανακυκλιζόμενη φόρτιση:  u από τις Εξ. (4.6) και Εξ. (4.9) έως (4.11).



διατμητικής αντοχής που εξαρτάται από τις ανελαστικές παραμορφώσεις σε λοξό
εφελκυσμό από τις Εξ. (5.2) και (5.3) και σε λοξή θλίψη από την Εξ. (5.4).



διατμητικής αντοχής για τοιχώματα με λόγο διάτμησης Ls / h  1.2 , χωρίς
εξάρτηση από τις ανελαστικές παραμορφώσεις εάν προηγείται της καμπτικής
διαρροής, ή με εξάρτηση εάν ακολουθεί, από τις Εξ. (6.19).



διατμητικής αντοχής έναντι ολίσθησης στη βάση, που εξαρτάται από τις
ανελαστικές παραμορφώσεις για οποιοδήποτε Ls / h , κατά το προτεινόμενο
προσομοίωμα της Παραγράφου 7.4 (Εξ. 7.13 έως Εξ 7.16).



κριτήριο ελέγχου για πιθανή ολίσθηση στη βάση σε πρώιμο στάδιο (όταν το
τοίχωμα βρίσκεται στον αέρα και συνεισφέρει μόνο ο διαμήκης οπλισμός με τη
δράση βλήτρου), σύμφωνα με την παράγραφο 7.5.
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Σ’ αυτήν την παράγραφο αξιοποιούνται οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν στα
προηγούμενα κεφάλαια για να προβλεφθεί ο πιθανός τρόπος αστοχίας των τοιχωμάτων.
Οι πιθανοί τρόποι αστοχίας που εξετάζονται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας
είναι η καμπτική αστοχία (F), η διατμητική λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού (ST),
η διατμητική σε λοξή θλίψη του σκυροδέματος στον κορμό πριν ή μετά την καμπτική
διαρροή (SC), η διατμητική λόγω ολίσθησης στη βάση (SLS) και η διατμητική ως “κοντά”
πριν την καμπτική διαρροή (squat). Να σημειωθεί εδώ, ότι υπάρχει περίπτωση να
συναντηθεί διατμητική αστοχία λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού πριν την
καμπτική διαρροή, κυρίως σε τοιχώματα χαμηλού λόγου διάτμησης. Δεν εξετάζεται, όμως,
στα πλαίσια της παρούσας εργασίας καθώς δεν υπήρχαν πειράματα μ’αυτό τον τρόπο
αστοχίας.
Τo κριτήριο που χρησιμοποιείται για την αρχική κατάταξη των τοιχωμάτων είναι ο
λόγος διάτμησης, όπως δέχεται και ο EC8, με ελαφρώς τροποποιημένη θεώρηση. Ο EC8
χωρίζει τα τοιχώματα σε δύο κατηγορίες: τοιχώματα με Ls / h  2.0 που αναμένεται να
συμπεριφερθούν καμπτικά και τοιχώματα με

Ls / h  2.0 που είναι πιθανόν να

εκδηλώσουν έντονη διατμητική συμπεριφορά. Στην παρούσα εργασία τα τοιχώματα
χωρίζονται σε τρεις ομάδες βάσει του λόγου διάτμησης: σε αυτά με Ls / h  1.0 ,

1.0  Ls / h  1.2 και Ls / h  1.2 . Το κατώτερο όριο στην παρούσα εργασία συνδυάζεται
με την Εξ. (6.19) του κεφάλαιου 6 υπολογισμού της διατμητικής αντοχής σε τοιχώματα
χαμηλού λόγου διάτμησης.
Για τις τρεις κατηγορίες βάσει του λόγου διάτμησης προβλέπεται αρχικά για το αν
είναι πιθανή καμπτική διαρροή πριν την αστοχία. Στη συνέχεια, για τα τοιχώματα που
αναμένεται να διαρρεύσουν καμπτικά και για τα τοιχώματα που αστοχούν διατμητικά πριν
την καμπτική διαρροή, γίνεται πρόβλεψη του πιθανότερου τρόπου αστοχίας.
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία που
ακολουθείται για την πρόβλεψη του πιθανότερου τρόπου αστοχίας των τοιχωμάτων.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΤΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ

8.2.1 Πρόβλεψη πιθανότητας αστοχίας πριν την καμπτική διαρροή
Κατά την εφαρμογή του κριτηρίου του λόγου διάτμησης τα τοιχώματα
ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες. Για τα τοιχώματα που έχουν Ls / h  1.0 θεωρείται ότι
πιθανότατα θα αστοχήσουν μετά την καμπτική διαρροή. Για όσα έχουν Ls / h  1.0 ,
συγκρίνεται η θεωρητική τέμνουσα στην καμπτική διαρροή, Vy , pred  M y , pred / Ls , με τη
διατμητική αντοχή των τοιχωμάτων χαμηλού λόγου διάτμησης (Εξ. 6.19) για
πλαστιμότητα   1  pl  0 . Αν η πρώτη υπερβαίνει τη δεύτερη, θεωρείται ότι θα
προηγηθεί διατμητική αστοχία πριν την καμπτική διαρροή. Στην αντίθετη περίπτωση
θεωρείται οτι διαρρέουν καμπτικά πριν την αστοχία.

8.2.2

Πρόβλεψη του πιθανού τρόπου αστοχίας
Για την πρόβλεψη του τρόπου αστοχίας των τοιχωμάτων διακρίνονται τρεις

κατηγορίες βάσει του λόγου διάτμησης: τοιχώματα με Ls / h  1.2 , 1.0  Ls / h  1.2 και

Ls / h  1.0.
Tα τοιχώματα με Ls / h  1.2 αναμένεται να διαρρεύσουν καμπτικά και είναι
δυνατόν να αστοχήσουν με τους εξής τρόπους:
- καμπτική αστοχία (F)
- διατμητική αστοχία σε λοξό εφελκυσμό λόγω διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού (ST)
- διατμητική αστοχία σε λοξή θλίψη του σκυροδέματος του κορμού (SC)
- αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση (SLS)
Tα τοιχώματα που έχουν 1.0  Ls / h  1.2 αναμένεται να διαρρεύσουν καμπτικά
και είναι δυνατόν να αστοχήσουν με τους παραπάνω τρόπους, αλλά και ως “κοντά” με
διατμητική αντοχή από την Εξ. (6.19).
Tα τοιχώματα με Ls / h  1.0 , που αναμένεται να αστοχήσουν διατμητικά πριν την
καμπτική διαρροή, είναι δυνατόν να αστοχήσουν ως “κοντά” (squat) με διατμητική αντοχή
ίση με το αποτέλεσμα της Εξ. (6.19) για πλαστιμότητα μονάδα ( pl  0 ). Εάν η καμπτική
διαρροή προηγείται της διατμητικής αστοχίας, τα τοιχώματα είναι δυνατόν να αστοχήσουν
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ως “κοντά” (squat) με διατμητική αντοχή από την Εξ. (6.19) με πλαστιμότητα
μεγαλύτερης της μονάδας ( pl  0 ), σε ολίσθηση στη βάση (SLS) ή καμπτικά (F).
Καμπτική αστοχία αναμένεται να συμβεί όταν οι διατμητικές αντοχές που
αντιστοιχούν στις διατμητικού τύπου αστοχίες είναι μεγαλύτερες της τέμνουσας στη
διαρροή.
Η αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση είναι δυνατόν να συμβεί όταν η διατμητική
αντοχή έναντι ολίσθησης από το προτεινόμενο προσομοίωμα της Παραγράφου 7.4 (Εξ.
7.13 έως Εξ. 7.16) είναι μικρότερη της τέμνουσας στη διαρροή ή όταν ο λόγος διάτμησης
είναι μικρότερος του κρίσιμου λόγου διάτμησης για το οποίο η διατμητική αντοχή λόγω
δράσης βλήτρου του διαμήκους οπλισμού είναι ίση με την τέμνουσα στη διατομή πριν
κλείσει η θλιβόμενη ζώνη (Παράγραφος 7.5).
Στον υπολογισμό της πλαστιμότητας,    /  y , χρησιμοποιείται η θεωρητική της
τιμή με γωνία στροφής χορδής στην αστοχία την  u , δηλαδή τη θεωρητική τιμή της γωνίας
στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 και  y την
θεωρητική τιμή της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3. Οι
διατμητικές αντοχές συγκρίνονται με την θεωρητική τιμή της τέμνουσας στη διαρροή.
Οι διατμητικές αντοχές συγκρίνονται μεταξύ τους και ο πιθανός τρόπος αστοχίας
καθορίζεται από τη μικρότερη τιμή.
8.3 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Η πρόβλεψη του πιθανού τρόπου αστοχίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις
παραγράφους 8.1 και 8.2 ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία, η οποία παρουσιάζεται και
στα διαγράμματα των Σχημάτων 8.1 και 8.2:
1. Η τέμνουσα δύναμη στη διαρροή, Vy  M y / Ls , υπολογίζεται από τη ροπή διαρροής,
M y (Παράγραφος 3).

2. Εάν Ls / h  1.0 , η VR ,squat υπολογίζεται από τις Εξ. (6.19) για pl  0 ; εάν είναι
μικρότερη από τη V y , το τοίχωμα αστοχεί διατμητικά πριν την καμπτική διαρροή με
διατμητική αντοχή ίση με VR , squat για pl  0 .
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Ls/h ≤ 1.0
My, Vy, θy
VR,squat (μθ=1) < Vy

όχι

ναι

Έλεγχος πρώιμης
ολίσθησης

Διατμητική αστοχία
πριν τη διαρροή

όχι

ναι

Για μθ=θu/θy:
VR,squat
VR,SLS

Αστοχία σε
πρώιμη ολίσθηση

minVR < Vy
ναι

Διατμητική αστοχία
μετά τη διαρροή

Σχήμα 8.1

όχι
Καμπτική
αστοχία

Διαδικασία πρόβλεψης πιθανότερου τρόπου αστοχίας για τοιχώματα με
λόγο διάτμησης μικρότερο του 1.0.

3. Για οποιοδήποτε Ls / h , και εάν η διαδικασία της πρόβλεψης δεν ολοκληρώθηκε στο
2, γίνεται έλεγχος για ολίσθηση στη βάση πριν πατήσει η θλιβόμενη ζώνη σύμφωνα με
την παράγραφο 7.5.
4. Εάν η διαδικασία της πρόβλεψης δεν ολοκληρώθηκε στο 2 ή στο 3, υπολογίζεται η
γωνία στροφής χορδής στην καμπτική αστοχία,  u , από τις Εξ. (4.9γ), (4.10) και
(4.11).
5. Η τιμή της  u από το 4 χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πλαστικού τμήματος
της πλαστιμότητας pl  u /  y  1 .
6. Χρησιμοποιώντας την τιμή της pl από το 5, υπολογίζονται οι παρακάτω διατμητικές
αντοχές:
i.

Εάν Ls / h  1.2 , η VR ,squat από τις Εξ. (6.19)

ii.

Εάν Ls / h  1.0 , η VR ,ST από τις Εξ. (5.2) και (5.3) και VR , SC από την Εξ. (5.4).

iii.

Για οποιοδήποτε Ls / h , η VR ,SLS από τις Εξ. (7.13) έως Εξ. (7.16).
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7. Εάν η μικρότερη από τις διατμητικές αντοχές στο 6 είναι μικρότερη από την V y ,
θεωρείται ο συγκεκριμένος ότι είναι ο πιθανός τρόπος αστοχίας. Αλλιώς πιθανός
τρόπος αστοχίας θεωρείται η καμπτική αστοχία σε τέμνουσα δύναμη ίση με V y και σε
γωνία στροφής χορδής  u .

Ls/h ≥ 1.2

1.0 < Ls/h < 1.2

My, Vy, θy

My, Vy, θy
Έλεγχος πρώιμης
ολίσθησης

Για μθ=θu/θy:
VR,squat, VR,ST,
VR,SC, VR,SLS

όχι
ναι

όχι

Για μθ=θu/θy:
VR,ST, VR,SC,
VR,SLS

Αστοχία σε πρώιμη
ολίσθηση

minVR < Vy
Διατμητική αστοχία
μετά τη διαρροή

Σχήμα 8.2

ναι

όχι
Καμπτική αστοχία

Διαδικασία πρόβλεψης πιθανότερου τρόπου αστοχίας για τοιχώματα με
λόγο διάτμησης μεγαλύτερο του 1.0.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας στη διαθέσιμη βάση
πειραμάτων τοιχωμάτων παρουσιάζονται στους Πίνακες 8.1 και 8.2 εκφραζόμενα σε
αριθμό πειραμάτων και ποσοστά αντίστοιχα. Να σημειωθεί εδώ ότι εάν κάποιος τρόπος
αστοχίας θεωρείται εξίσου πιθανός με την αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση,
συμπεραίνεται ότι το τοίχωμα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αστοχήσει μ’αυτόν τον
τρόπο και όχι σε ολίσθηση στη βάση. Ο λόγος είναι ότι η ολίσθηση στη βάση αποτελεί
σπανιότερο τρόπο αστοχίας λόγω της απαίτησης σημαντικής οριζόντιας μετακίνησης στη
βάση.

Συμπεράσματα – Πρόβλεψη του τρόπου αστοχίας
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Πίνακας 8.1 Προβλεπόμενη αστοχία σε σύγκριση με την πειραματική (αριθμός
πειραμάτων).
Προβλεπόμενος
Τρόπος
Αστοχίας
F

F
149

Πειραματικός
τρόπος αστοχίας
ST SC SLS
squat
6
6
2
3

Σύνολο
πειραμάτων
166

ST

4

69

6

4

1

84

SC

0

2

48

1

0

51

SLS

1

1

0

18

4

24

squat
Σύνολο
πειραμάτων

6

3

2

4

122

137

160

81

62

29

130

462

Πίνακας 8.1 Προβλεπόμενη αστοχία σε σύγκριση με την πειραματική (ποσοστά αριθμού
πειραμάτων).
Προβλεπόμενος

F

F
93,1

Πειραματικός
τρόπος αστοχίας
ST
SC
SLS
7,4
9,7
6,9

ST

2,5

85,2

9,7

13,8

0,8

SC

0,0

2,5

77,4

3,4

0,0

SLS

0,6

1,2

0,0

62,1

3,1

squat

3,8

3,7

3,2

13,8

93,8

Τρόπος
Αστοχίας

squat
2,3
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