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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος μη – σεισμικά
σχεδιασμένων, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε αρκετές
χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Η προσθήκη τοιχωμάτων αποτελεί μία από τις πιο
διαδεδομένες και αποδοτικές μεθόδους ενίσχυσης. Τα νέα τοιχώματα ελέγχουν τις
μετακινήσεις των κτηρίων λόγω σεισμού και μειώνουν το δείκτη βλάβης στα πλαίσια και
τα μη δομικά στοιχεία της κατασκευής. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η διαστασιολόγησή
τους να είναι τέτοια ώστε να τα καθιστά κρίσιμα σε κάμψη και όχι σε διάτμηση και να
είναι ικανά να αναπτύσσουν καμπτική πλαστική άρθρωση στη βάση τους. Ένας απλός και
οικονομικός τρόπος προσθήκης τοιχωμάτων, αποτελεί η εμφάτνωση οπλισμένου
σκυροδέματος ανοιγμάτων, σε πλαίσια κατασκευών και κυρίως στην περίμετρό τους. Με
την εμφάτνωση του ανοίγματος καθ’ όλο το ύψος του, ως νέο στοιχείο στο φορέα
υπολογίζεται μόνο ο κορμός του τοιχώματος και η σύνδεσή του με το περιβάλλον πλαίσιο
χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας. Μάλιστα, η σύνδεση φατνώματος – πλαισίου πρέπει να είναι
σε θέση να μεταφέρει πλήρως την τέμνουσα του κορμού του νέου τοιχώματος και την
εφελκυστική αντοχή του οπλισμού του κορμού, στα μέλη του περιβάλλοντος πλαισίου.
Ανεπαρκής σχεδιασμός και διαστασιολόγηση των μέσων σύνδεσης, είναι δυνατόν να
οδηγήσει σε μείωση της πλαστιμότητας ή ακόμη και σε ψαθυρή αστοχία του φατνώματος.
Η προγενέστερη πειραματική ερευνητική δραστηριότητα, όσον αφορά την ενίσχυση
υφιστάμενων κατασκευών μέσω εμφάτνωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, έχει περιοριστεί
σε κατασκευές μικρής κλίμακας (μονώροφα, διώροφα πλαίσια), οι οποίες δεν
αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες των πραγματικών κτηρίων, ενώ και το πάχος της
εμφάτνωσης ήταν πάντα μικρότερο από αυτό των μελών του περιμετρικού πλαισίου,
οδηγώντας σε αστοχία του φατνώματος υπό διαγώνια θλίψη ή υπό λυγισμό εκτός
πλαισίου. Επιπλέον, καίριας σημασίας γα την απόκριση του νέου τοιχώματος είναι ο
τρόπος σύνδεσης του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο, προκειμένου να αναπτυχθεί
μονολιθική συμπεριφορά.
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την
απόκριση

πολυώροφων κατασκευών ενισχυμένων με εμφάτνωση από οπλισμένο

σκυρόδεμα και η αναλυτική προσέγγιση αυτών υπολογίζοντας τις χαρακτηριστικές
ιδιότητες δυσκαμψίας, αντοχής και ικανότητας παραμόρφωσης του νέου τοιχώματος.
Βεβαίως, ελέγχεται και η επίτευξη μονολιθικής σύνδεσης μεταξύ φατνώματος και μελών
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περιμετρικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό, κατασκευάζεται και δοκιμάζεται πειραματικά
μέσω της υβριδικής μεθόδου με υποκατασκευές, ένα τετραώροφο πλαίσιο εμφατνούμενο
από οπλισμένο σκυρόδεμα εξασφαλίζοντας την επαρκή σύνδεση του κορμού του
τοιχώματος με το υφιστάμενο πλαίσιο. Ακολουθεί η διεξαγωγή μη - γραμμικής δυναμικής
ανάλυσης προκειμένου να υπάρξει προσέγγιση των πειραματικών αποτελεσμάτων από τα
αναλυτικά, καθώς και ο υπολογισμός των χαρακτηριστικών παραμορφώσεων

και

δυσκαμψίας του δοκιμίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και την
υιοθέτηση ορισμένων παραδοχών, η αξιοπιστία των οποίων εξετάζεται μέσω της
αναλυτικής προσέγγισης εναλλακτικού πειραματικού φορέα.
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο, σημειώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των
υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και αριθμούνται οι διαθέσιμες
τεχνικές ενίσχυσης. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη μέθοδο ενίσχυσης μέσω εμφάτνωσης
πλαισίων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της μεθόδου, αλλά

και τον τρόπο εφαρμογής της. Το κεφάλαιο

ολοκληρώνεται με μία αναδρομή στην προγενέστερη ερευνητική προσπάθεια στο πεδίο
της εμφάτνωσης και τα πορίσματα που προέκυψαν από τις μελέτες αυτές.
Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει την πειραματική διαδικασία κατασκευής και δοκιμής
του τετραώροφου ενισχυμένου πλαισίου, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
την εκτέλεση της υβριδικής δοκιμής. Πιο ειδικά, περιγράφεται η γεωμετρία του υπό
εξέταση φορέα, η διαδικασία σχεδιασμού και διαστασιολόγησης του φατνώματος αλλά και
της σύνδεσης αυτού με το περιβάλλον πλαίσιο. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται λεπτομερώς
η πειραματική διάταξη και η βηματική κατασκευή του δοκιμίου. Ακολουθεί η διεξαγωγή
της υβριδικής δοκιμής, η οποία ολοκληρώνεται σε τρία στάδια λόγω τεχνικών
προβλημάτων και η παράθεση των πειραματικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από
αυτή.
Στην επόμενη θεματική ενότητα, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των πειραματικών
αποτελεσμάτων μέσω μη – γραμμικής δυναμικής μεθόδου. Αναπτύσσεται ο τρόπος
προσομοίωσης του φορέα καθώς και η υιοθέτηση επιπλέον, συγκεκριμένων παραδοχών
για τον ακριβή προσδιορισμό της αντοχής, δυσκαμψίας και παραμόρφωσής του. Τα
πορίσματα της ανάλυσης συγκρίνονται με τα αντίστοιχα της πειραματικής δοκιμής
ελέγχοντας την ύπαρξη μεταξύ τους σύγκλισης ή μη.
Προκειμένου να διερευνηθεί η ορθότητα των ισχυρισμών, οι οποίοι λήφθηκαν
υπόψη στον καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών του δοκιμίου και κατ’ επέκταση
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στη διαδικασία ανάλυσης, εξετάζεται αναλυτικά, στο τέταρτο κεφάλαιο, μέσω μη

-

γραμμικής δυναμικής ανάλυσης, ένας διαφορετικός πειραματικός φορέας ενστερνίζοντας
όμως τις ίδιες με προηγουμένως θεωρήσεις στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών
ιδιοτήτων δυσκαμψίας και παραμόρφωσής του. Αφού γίνει αναφορά στην πειραματική
διάταξη αλλά και τον τρόπο προσομοίωσης του μοντέλου για την εκτέλεση της ανάλυσης,
η γενική αξιοπιστία των χρησιμοποιούμενων παραδοχών προβάλλεται παραθέτοντας
συγκριτικά τα πειραματικά με τα αναλυτικά αποτελέσματα.
Καταλήγοντας, στο πέμπτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα από την
παρούσα διατριβή. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται η επιθυμητή απόκριση της πολυώροφης
κατασκευής σύμφωνα με το σχεδιασμό και διαστασιολόγηση που ακολουθήθηκε, δηλαδή
η αποφυγή δευτερογενών εστιών αστοχίας, διασπορά της βλάβης με ανάπτυξη καμπτικού
τύπου ρηγμάτωσης και απορρόφηση ενέργειας με σταθερό τρόπο λόγω διαρροής των
οπλισμών στη ρωγμή μεταξύ σύνθετου στοιχείου και θεμελίου. Επίσης λόγω της μη
παρουσίας σημαντικών ολισθήσεων/αποκολλήσεων στη διεπιφάνεια φατνώματος –
περιμετρικού πλαισίου, η σύνδεσή του μπορεί να θεωρηθεί ως μονολιθική. Όσον αφορά
τον υπολογισμό των μεγεθών αντοχής, δυσκαμψίας και ικανότητας παραμόρφωσης του
ενισχυμένου φορέα, είναι δυνατό να γίνει σύμφωνα με τις γνωστές μεθοδολογίες,
υιοθετώντας όμως ορισμένες παραδοχές, η αξιοπιστία των οποίων πιστοποιήθηκε και από
εναλλακτικό πειραματικό φορέα οδηγώντας σε ικανοποιητική σύγκλιση μεταξύ
πειραματικών

και

αναλυτικών

αποτελεσμάτων.

Ολοκληρώνοντας

το

κεφάλαιο,

προτείνονται κάποια θέματα για περαιτέρω έρευνα.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ
Σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης, ο σχεδιασμός
νέων κτηρίων με αντοχή έναντι σεισμού αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Σε αυτές
τις περιοχές στο παρελθόν, η αντοχή των κατασκευών σε πλευρικές δυνάμεις εκτιμούταν
συνυπολογίζοντας μόνο τη φόρτιση από τον άνεμο. Διατάξεις σχετικές με το σεισμικό
σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των μελών αλλά και των κατασκευών, που
προσεγγίζουν τις αντίστοιχες των τελευταίων αντισεισμικών κανονισμών δεν εμφανίζονται
πριν τα μέσα του 1970 στον Αμερικάνικο κανονισμό, ή στα μέσα του 1980 στους εθνικούς
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Επομένως, με βάση το σημερινό γνωστικό αντικείμενο στον
τομέα του αντισεισμικού σχεδιασμού, η καταγραφή κατασκευών σε αρκετές σεισμικά
ευάλωτες περιοχές παγκοσμίως χαρακτηρίζεται αντισεισμικά ανεπαρκής.
Η σεισμική τρωτότητα των υφιστάμενων κτηρίων αποτελεί συνισταμένη πολλών
παραγόντων της συνολικής συμπεριφοράς της κατασκευής. Τα κτήρια στο παρελθόν έχουν
σχεδιαστεί για πολύ μικρή αντοχή έναντι πλευρικών φορτίσεων, όπως είναι ο σεισμός.
Επομένως, αναμένεται να αναπτύξουν σημαντική ανελαστική συμπεριφορά ακόμα και υπό
τη δράση ενός σεισμού μέτριας έντασης. Προκειμένου να συμβεί αυτό, θα πρέπει να
διαθέτουν αρκετή πλαστιμότητα τόσο σε επίπεδο μελών όσο και σε καθολικό επίπεδο.
Όμως,

οι

πιθανές

περιοχές

δημιουργίας

πλαστικών

αρθρώσεων

δεν

έχουν

διαστασιολογηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζουν πλαστιμότητα. Εξάλλου, τα
μέλη του δομικού φορέα δεν είναι ικανοτικά σχεδιασμένα έναντι ψαθυρής αστοχίας σε
διάτμηση. Ακόμα πιο σημαντικό βέβαια, αποτελεί το γεγονός ότι οι υφιστάμενες
κατασκευές σπανίως διαθέτουν την απαιτούμενη κατακόρυφη δυσκαμψία, η οποία είναι
απαραίτητη για τη διασπορά των ανελαστικών παραμορφώσεων σε ολόκληρο το ύψος
τους αποφεύγοντας τη δημιουργία σχηματισμού μηχανισμού ορόφου. Σε γενικές γραμμές,
η δομική διάταξη στο σύνολό της εκτιμάται αντισεισμικά ανεπαρκής.
Ο σχεδιασμός των παλαιών δομημάτων πραγματοποιούνταν για τα φορτία
βαρύτητας καθώς και σε συμμόρφωση με την αρχιτεκτονική σύλληψη. Επιπλέον, σε
πολλές περιπτώσεις συναντάται η έμμεση στήριξη δοκών σε άλλες δοκούς, καθώς και η
ύπαρξή τους κυρίως σε μία μόνο οριζόντια διεύθυνση προκειμένου να υποστηρίξουν
πλάκες μίας διεύθυνσης. Γενικώς, οι υφιστάμενες κατασκευές διαθέτουν ελάχιστα ή και
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κανένα από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά μιας καλής δομικής μορφολογίας της ανωδομής
(σαφήνεια και καθαρότητα του δομικού συστήματος, απλότητα και ομοιομορφία στη
δομική γεωμετρία, συμμετρία, κανονικότητα και απλότητα σε κάτοψη, δυστρεψία περί
κατακόρυφο άξονα, καθ’ ύψος κανονικότητα και ομοιομορφία γεωμετρίας, δυσκαμψίας
και μάζας, καθ’ ύψος κανονικότητα της αντοχής, υπερστατικότητα δομικού συστήματος
και πολλαπλότητα διαδρομών δυνάμεων, συνέχεια της ροής δυνάμεων χωρίς τοπικές
συγκεντρώσεις έντασης, οριζόντια σύνδεση των κατακόρυφων στοιχείων σε όλες τις
στάθμες, μικρή συνολική μάζα, αποφυγή δυσμενών επιρροών των τοιχοπληρώσεων).
Συνήθεις είναι οι στρεπτικές ανισορροπίες ως συνέπεια της καθ’ ύψος μη κανονικότητας
της αντοχής, της δυσκαμψίας ή της γεωμετρίας. Επίσης, η διαφραγματική λειτουργία των
ορόφων ορισμένες φορές δεν είναι η επιθυμητή, καθώς εμφανίζει ασυνέχειες ή
προβλήματα σύνδεσης με τα κατακόρυφα δομικά μέλη προκειμένου να αποτελέσουν ένα
αναπόσπαστο τμήμα της κατασκευής. Αρκετά είναι και τα κτήρια με ύπαρξη πιλοτής
χωρίς προστασία από ισχυρά τοιχώματα, με άμεσο κίνδυνο την αστοχία λόγω δημιουργίας
μηχανισμού μαλακού ορόφου. Εποπτικά, αστοχίες κτηρίων που οφείλονται σε ορισμένες
από τις προαναφερθείσες αιτίες, παρουσιάζονται στο Σχ.1.1.

Σχήμα 1.1

Αστοχίες κτηρίων λόγω έμμεσης στήριξης δοκών σε άλλες δοκούς (άνω
αριστερά), αλλαγής στη δυσκαμψία (άνω δεξιά), ανεπάρκειας στη σύνδεση
διαφράγματος με δομικά μέλη (κάτω αριστερά), δημιουργίας μαλακού
ορόφου (κάτω δεξιά).
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Παρά το γεγονός ότι σήμερα αλλά και για τα επόμενα χρόνια η κύρια απειλή της
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας λόγω σεισμού προέρχεται από τα υφιστάμενα, ανεπαρκή
κτήρια όπως υποστηρίζεται και από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι έρευνες
και κανονισμοί της σεισμικής μηχανικής επικεντρώνονται στις νέες κατασκευές. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα η εξέλιξη στο πεδίο της ενίσχυσης των υφιστάμενων κατασκευών να
είναι βραδύρρυθμη καθιστώντας μία τεχνικά άρτια σεισμική αποτίμηση ενός κτηρίου, ως
μία πραγματική πρόκληση. Η ανάγκη για ενίσχυση ή μη μιας συγκεκριμένης κατασκευής
καθώς και οι επιδιωκόμενοι στόχοι αυτής (όσον αφορά τη βελτίωση των αδυναμιών και
ανεπαρκειών) προκύπτουν ύστερα από λεπτομερή αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας
του κτηρίου. Ακόμη και όταν η ανάγκη για ενίσχυση είναι προφανής, η διεξαγωγή μιας
αδρομερούς αποτίμησης έναντι σεισμού εφόσον έχει προσομοιωθεί και αναλυθεί ο φορέας
της κατασκευής, συμβάλλει σημαντικά στην εξέταση εναλλακτικών σχημάτων επέμβασης
και κατάληξη στη βέλτιστη από αυτές. Εξάλλου, η ακριβής εξέταση της υπάρχουσας
κατάστασης που αφορά την αντοχή των υλικών, τη δυσκαμψία και πλαστιμότητα των
στοιχείων, τις δράσεις ανασχεδιασμού, τις συνοριακές συνθήκες, παρέχουν μία
αντικειμενική παθολογική εικόνα του συνόλου της κατασκευής. Για το λόγο αυτό, τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται μια δραματική μείωση στη χρήση αλλά και αξιοπιστία
εμπειρικών ταχέων οπτικών μεθόδων ελέγχων των κτηρίων που χρησιμοποιούνταν στο
παρελθόν προκειμένου να αποφασιστεί η σεισμική ενίσχυση σε μία κατασκευή ή όχι.
Στόχος της ενίσχυσης είναι να τροποποιήσει τις σεισμικές απαιτήσεις ,

, ή τις

σεισμικές ικανότητες, ούτως ώστε όλα τα σχετικά μέλη του ενισχυμένου κτηρίου να
ικανοποιούν τη γενική ανισότητα,

, σε όλες τις στάθμες επιτελεστικότητας υπό

την αντίστοιχη σεισμική δράση. Δηλαδή, τα μεγέθη έντασης επανασχεδιασμού πρέπει να
είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα μεγέθη αντοχής στα επισκευασμένα/ενισχυμένα μέλη
του φορέα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί υιοθετώντας μία από τις ακόλουθες προσεγγίσεις ή
στρατηγικές , ή ακόμη και συνδυασμό αυτών:
(α)

Ενίσχυση της κατασκευής ως σύνολο προκειμένου να μειωθεί η ένταση στα

αδύναμα στοιχεία της κατασκευής σε επίπεδα χαμηλότερα από τα ανεκτά όρια αντοχής
τους.
(β)

Ενίσχυση των αδύναμων στοιχείων της κατασκευής προσδίδοντας πρόσθετη αντοχή

ή άλλα ελλείποντα χαρακτηριστικά σε μεμονωμένα στοιχεία.
Η πρώτη κατεύθυνση ακολουθείται συνήθως όταν τα αδύναμα στοιχεία της κατασκευής
είναι πολλά και επομένως απαιτείται μία συνολική αντιμετώπιση του θέματος, ενώ η
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δεύτερη κατεύθυνση ακολουθείται όταν αξιολογείται ότι πρέπει να εξαλειφθούν μόνο
κάποιες τοπικές αδυναμίες της κατασκευής. Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται μία από τις
μεθόδους ενίσχυσης της κατασκευής στο σύνολό της - (α) κατεύθυνση.
Θεωρώντας ότι η σεισμική δράση είναι ουσιαστικά μία εξωτερικά επιβαλλόμενη
δυναμική μετακίνηση που εισάγει στην κατασκευή μία ποσότητα κινητικής ενέργειας,
είναι δεδομένο ότι η ενέργεια αυτή κατά την ταλάντωση της κατασκευής μετατρέπεται
από κινητική σε ενέργεια παραμόρφωσης και αντίστροφα. Μπορεί επομένως να υποτεθεί
ότι το μέγεθος της μέγιστης ενέργειας παραμόρφωσης που είναι δυνατό να αναπτυχθεί σε
μία κατασκευή, αποτελεί ένα μέτρο της σεισμικής της αντίστασης. Ανάλογα με την
επιδιωκόμενη σεισμική συμπεριφορά της κατασκευής η αντισεισμική ενίσχυσή της
συνολικά μπορεί να επιτευχθεί:


Αυξάνοντας τη δυσκαμψία και αντοχή της κατασκευής.



Αυξάνοντας την πλαστιμότητα της κατασκευής.



Αυξάνοντας τη δυσκαμψία, αντοχή και πλαστιμότητα της κατασκευής.



Μειώνοντας την εισαγόμενη σεισμική δράση στην κατασκευή (π.χ. σεισμική
μόνωση).
Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου και της επιμέρους κατασκευαστικής

τεχνικής που θα ακολουθηθεί δεν είναι πάντοτε εύκολη. Αρχικά, χρειάζεται να
αξιολογηθούν όλες οι εναλλακτικές διαδικασίες λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες
του έργου και ακόμη, νομικούς, πολεοδομικούς και άλλους τυχόν περιορισμούς. Στη
συνέχεια, θα πρέπει να αξιολογηθούν άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως το κόστος και η
διάρκεια της επέμβασης, το μέγεθος της ενόχλησης των ενοίκων και η διαθεσιμότητα
κατάλληλου

εξειδικευμένου

προσωπικού.

Διάφορες

μέθοδοι

και

τεχνικές

χρησιμοποιούνται σήμερα στην πράξη για την αντισεισμική ενίσχυση μιας κατασκευής ως
σύνολο. Αξίζει βέβαια να παρατηρηθεί ότι σε όλες αυτές τις μεθόδους προβλέπεται η
προσθήκη νέων στοιχείων γιατί μόνο με την παρεμβολή τους μπορούν να μειωθούν οι
εντάσεις στα αδύναμα στοιχεία της υφιστάμενης κατασκευής. Ως εκ τούτου, απαιτείται
ιδιαίτερη μέριμνα για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των νέων στοιχείων με τα
παλαιά και για την αξιολόγηση πιθανής αύξησης της έντασης σε ορισμένα σημεία της
κατασκευής. Δηλαδή, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ειδικών ελέγχων στις θέσεις
αλληλεπίδρασης, που θα επιβεβαιώνουν τις ικανότητες των συνδέσεων για τη μεταφορά
δυνάμεων μεταξύ των νέων στοιχείων και της υφιστάμενης κατασκευής.
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Όσον αφορά τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα ειδικότερα, μπορούν να
διακριθούν έξι κύριες μέθοδοι επέμβασης ανάλογα με το είδος των πρόσθετων στοιχείων
που χρησιμοποιείται σε κάθε μέθοδο. Οι μέθοδοι αυτές είναι οι κάτωθι:


Κατασκευή τοιχωμάτων εντός των πλαισίων του φέροντα οργανισμού της
κατασκευής, στοχεύοντας σε μεγάλη αύξηση της δυσκαμψίας και της αντοχής της
κατασκευής (Σχ. 1.2).



Κατασκευή δικτυωτών συστημάτων εντός των πλαισίων του φέροντα οργανισμού
της κατασκευής, στοχεύοντας σε μέτρια αύξηση της αντοχής και κυρίως σε αύξηση
της δυσκαμψίας και της πλαστιμότητας της κατασκευής (Σχ. 1.2).



Κατασκευή πλευρικών τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνέχεια και
σύνδεση με υπάρχοντα υποστυλώματα της κατασκευής , στοχεύοντας στη βελτίωση
της πλαστιμότητας της κατασκευής και σε μερική αύξηση της αντοχής και της
δυσκαμψίας.



Κατασκευή μανδυών σε κατακόρυφα στοιχεία της κατασκευής, στοχεύοντας βασικά
στην αύξηση της πλαστιμότητας της κατασκευής.



Προσθήκη νέων κατακόρυφων στοιχείων στην κατασκευή, στοχεύοντας σε μεγάλη
αύξηση της δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας της κατασκευής.



Ενσωμάτωση στην κατασκευή συστημάτων απορρόφησης ενέργειας ιξώδους ή
υστερητικής συμπεριφοράς, στοχεύοντας στη μείωση της εισαγόμενης σεισμικής
έντασης της κατασκευής.

Σχήμα 1.2

Τοιχώματα (αριστερά) και δικτυωτά συστήματα (δεξιά) εντός πλαισίων του
φέροντα οργανισμού.
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Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι αυτού του είδους οι επεμβάσεις
αλλάζουν ριζικά το αρχικό στατικό σύστημα της κατασκευής και γι’ αυτό θα πρέπει να
αποφασίζονται με σύνεση. Απαιτείται πλέον ένας εξ ολοκλήρου νέος σχεδιασμός της
κατασκευής που πιθανότατα θα απαιτήσει εκτεταμένες επεμβάσεις σε πολλές περιοχές της
κατασκευής, όπως για παράδειγμα στη θεμελίωση. Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη
συνολική

ενίσχυση

κατασκευής

με

την

προσθήκη

φατνώματος

οπλισμένου

σκυροδέματος.
Στο Σχ. 1.3 παρουσιάζοντα ενδεικτικά τα αποτελέσματα από πειραματικές έρευνες
που έγιναν στην Ιαπωνία (Sugano, 1996) και αφορούν μία σειρά από μεθόδους και
τεχνικές που διερευνήθηκαν για την ενίσχυση δίστυλων πλαισίων από οπλισμένο
σκυρόδεμα.

Σχήμα 1.3 Αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθόδων ενίσχυσης.
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1.2 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΑΤΝΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Μεταξύ των διαθέσιμων τεχνικών ενίσχυσης μιας κατασκευής, η προσθήκη
φατνωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος αποτελεί ίσως την πιο αποτελεσματική και συχνά
χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την αντισεισμική ενίσχυση κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Σε γενικές γραμμές, παρέχει

υψηλή απόδοση, ιδιαίτερη ευκολία στην

εφαρμογή της και οικονομία. Τα φατνώματα οπλισμένου σκυροδέματος βελτιώνουν την
αντισεισμική συμπεριφορά μιας κατασκευής αυξάνοντας την αντοχή, τη δυσκαμψία της
και την ικανότητα διάδοσης της ενέργειας, περιορίζοντας τις βλάβες τόσο στα πρωτεύοντα
όσο και δευτερεύοντα δομικά μέλη που προκαλούνται από τα σεισμικά φαινόμενα. Η
απόδοση των ενισχυμένων πλαισίων είναι δυνατόν να περιοριστεί από την πρόωρη
αστοχία των υποστυλωμάτων στην περιοχή των ματίσεων, έκτος και αν έχει προηγηθεί
ειδική μέριμνα για τις περιοχές αυτές ούτως ώστε να αναπτύξουν εφελκυστικές δυνάμεις.
Επομένως, δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για την αναμενόμενη συμπεριφορά
ενίσχυσης με προσθήκη φατνωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος.
Παρά την ευρεία χρήση και αποτελεσματικότητα της μεθόδου, ακόμα και οι πιο
σύγχρονοι κανονισμοί όπως ο Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1-3 (ΕΝ1998-1-3), δεν αναφέρεται
καθόλου στην προσθήκη εμφατνούμενων τοιχωμάτων, ενώ ο Κανονισμός Επεμβάσεων
(ΚΑΝ.ΕΠΕ. – Σεπτ. 2010) αναφέρεται στη διαστασιολόγηση αυτών σε όρους δυνάμεων,
χωρίς

να

προσδιορίζει

μεθόδους

υπολογισμού

των

χαρακτηριστικών

τους

παραμορφώσεων. Η ιδιαιτερότητα της προσθήκης φατνώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα
έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί συνδυασμό των τεχνικών προσθήκης απλού
΄΄γεμίσματος΄΄ και τοιχωματοποίησης πλαισίων.
Στην προσθήκη απλού ΄΄γεμίσματος΄΄, τα γεμίσματα μπορεί να είναι τοιχώματα από
άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, είτε από τοιχοποιία (άοπλη ή οπλισμένη), που
χρησιμοποιούνται για την πλήρωση επιλεγμένων φατνωμάτων πλαισίων, όχι κατ’ ανάγκη
σε ενιαία κατακόρυφη σειρά. Δεν λαμβάνονται ειδικά μέτρα σύνδεσης του γεμίσματος με
το πλαισίωμα (δεν τοποθετούνται οπλισμοί αγκύρωσης ή βλήτρα στην περίμετρο επαφής
του γεμίσματος με το περιβάλλον πλαίσιο). Σε κάθε περίπτωση δεν απαιτούνται ειδικά
μέτρα σύνδεσης στις κατακόρυφες επιφάνειες επαφής του τοιχώματος με τα
υποστυλώματα. Μπορεί και να μην υπάρξει επαφή με τα υποστυλώματα και να
δημιουργηθεί ένα επαρκές σχετικό κενό. Στην περίπτωση γεμίσματος από σκυρόδεμα
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συνίσταται η χρήση βλήτρων – αγκυρίων στις οριζόντιες μόνο άνω και κάτω επιφάνειες
επαφής του τοιχώματος με το πλαίσιο.
Στην τοιχωματοποίηση φατνωμάτων πλαισίων (με οπλισμένο σκυρόδεμα) απαιτείται
η εξασφάλιση της σύνδεσης του εμφατνούμενου τοιχώματος με το περιβάλλον πλαισίωμα,
ώστε να διασφαλίζεται η καθύψος καμπτική αστοχία του δημιουργούμενου νέου
πολυωρόφου τοιχώματος. Για το λόγο αυτό, το φάτνωμα επιμηκύνεται οριζοντίως ώστε να
περιβάλει τα εκατέρωθεν υποστυλώματα υπό μορφή κλειστών μανδυών, μέσα στα οποία
τοποθετούνται οι κατακόρυφοι συνεχείς οπλισμοί έναντι κάμψης του συνολικού
πολυώροφου τοιχώματος, καθώς και η αναγκαία περίσφιγξη για την εξασφάλιση της
σκοπούμενης πλαστιμότητας. Επιπλέον, το νέο τοίχωμα συνίσταται να κατασκευάζεται
καθ’ όλο το ύψος του δομήματος. Σε περίπτωση διακοπής του σε ανώτερο όροφο
απαιτείται έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής των περιθωρίων αντοχής μεταξύ
εντατικών μεγεθών και αντίστοιχων αντιστάσεων, για την αποφυγή δημιουργίας μαλακού
ορόφου.
Με την προσθήκη εμφατνούμενων τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα,
εξασφαλίζεται περιμετρικά η σύνδεση του τοιχώματος με το περιβάλλον πλαισίωμα και
όχι μόνο στις οριζόντιες επιφάνειες επαφής, ενώ επίσης το φάτνωμα δεν επιμηκύνεται
οριζοντίως ώστε να περιβάλει τα εκατέρωθεν υποστυλώματα. Η σύνδεση και η συνέχεια
στις διεπιφάνειες παλαιού και νέου σκυροδέματος επιτυγχάνεται με κατάλληλους
διατμητικούς συνδέσμους, οι οποίοι αποτελούνται από μηχανικά ή χημικά χαλύβδινα
βλήτρα αφού προηγουμένως εκτραχυνθεί και καθαριστεί επιμελώς η επιφάνεια των
παλαιών στοιχείων. Ο έλεγχος που γίνεται στις διεπιφάνειες πρέπει να εξασφαλίζει ότι η
διατμητική ένταση που αναπτύσσεται σε αυτές τις διατομές μπορεί να αναληφθεί μέσω
των μηχανισμών ανάληψης φορτίου που θα αναπτύξει η σύνδεση, ενώ η εκτίμηση του
διατμητικού φορτίου της διεπιφάνειας συνήθως γίνεται θεωρώντας μονολιθική σύνδεση
του νέου τοιχώματος με το υφιστάμενο πλαίσιο, δηλαδή αγνοείται η ολίσθηση μεταξύ των
δύο στοιχείων.
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Σχήμα 1.4 Εμφατνούμενα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.
1.3 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στο παρελθόν, είχε διεξαχθεί εκτεταμένη πειραματική έρευνα όσον αφορά τα
τοιχώματα εμφατνούμενα σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος. Ποικίλοι τύποι
εμφατνούμενων τοιχωμάτων, κατασκευαστικών διατάξεων αλλά και είδη συνδέσεων
τέθηκαν υπό διερεύνηση. Στις περισσότερες μελέτες δοκιμάστηκαν εμφατνούμενα πλαίσια
ενός ανοίγματος και ενός ορόφου ή ενός ανοίγματος και δύο ορόφων υπό μονοτονική
φόρτιση. Τα πειραματικά αποτελέσματα υπέδειξαν την αύξηση της αντοχής των πλαισίων
έναντι πλευρικών φορτίσεων και τη μείωση της ενδοορόφιας μετακίνησής τους με την
παρουσία των εμφατνούμενων τοιχωμάτων. Γενικά από την ερευνητική προσπάθεια στο
σύνολό της, προκύπτει ότι η συμπεριφορά των εμφατνούμενων τοιχοπληρωμένων
πλαισίων επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις

ιδιότητες των εμφατνούμενων

τοιχωμάτων, όπως είναι το υλικό εμφάτνωσης (οπτόπλινθοι ή οπλισμένο σκυρόδεμα)
καθώς και από τη διάταξη των οπλισμών, τις ιδιότητες των υφιστάμενων πλαισίων, όπως
το ποσοστό του εφελκυόμενου οπλισμού στα υποστυλώματα και το ποσοστό των
συνδετήρων σε δοκούς και υποστυλώματα και τέλος από το είδος και την
αποτελεσματικότητα της σύνδεσης μεταξύ φατνώματος και πλαισιακών μελών.
Επιπροσθέτως, τα πειραματικά αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η συμπεριφορά πλαισίου –
φατνώματος ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την αστοχία στην περιοχή των ματίσεων στα
υπάρχοντα υποστυλώματα, τα οποία λειτουργούν ως συνοριακά στοιχεία της εμφάτνωσης.
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Υπογραμμίζεται πάντως, ότι προκειμένου να επιτευχθεί μια ικανοποιητική συμπεριφορά
της ενισχυμένης κατασκευής με εμφατνούμενα τοιχώματα, προτείνεται η χρήση ενός
επαρκούς αριθμού εμφατνούμενων τοιχωμάτων αυξάνοντας σημαντικά την πλευρική
δυσκαμψία της και απαλλάσσοντας τα υφιστάμενα πλαίσια από την ανάληψη μεγάλων
πλευρικών φορτίων.
Η πιο έντονη πειραματική δραστηριότητα όσον αφορά τα τοιχώματα, εμφατνούμενα
σε πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος παρατηρήθηκε στην Ιαπωνία και στην Τουρκία, με
αυτή στην Ιαπωνία να προηγείται χρονικά της Τουρκίας από τις αρχές της δεκαετίας του
1980. Ακολουθεί μία προσπάθεια χρονολογικής καταγραφής των πειραματικών ερευνών
ώστε να υπάρχει μία πλήρης εποπτεία των πειραματικών εγχειρημάτων.
Οι Sugano and Fujimura (1980) διερεύνησαν πειραματικά την σεισμική
συμπεριφορά πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με διάφορους τύπους
εμφάτνωσης. Συνολικά

δοκιμάστηκαν δέκα

μονώροφα πλαίσια,

κλίμακας

1/3.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ως δοκίμια αναφοράς ένα δοκίμιο χωρίς ενίσχυση, δύο
μονολιθικά συνδεδεμένα με το πλαίσιο τοιχώματα (διαφορετικού πάχους το καθένα) και
δύο δοκίμια ενισχυμένα

με μεταλλικούς συνδέσμους. Στα υπόλοιπα πέντε δοκίμια,

χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές εμφάτνωσης, όπως προσθήκη φατνώματος
οπλισμένου σκυροδέματος, προσθήκη μεταλλικού φατνώματος, προκατασκευασμένοι
κύβοι σκυροδέματος, αύξηση πάχους προϋπάρχοντος φατνώματος και προσθήκη
μεταλλικού δικτυώματος. Η

σύνδεση του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο

πραγματοποιήθηκε μέσω μηχανικών αγκυρίων, αλλά και διατμητικών συνδέσμων από
κονίαμα. Το πάχος του φατνώματος ήταν ίσο με το 40% του πάχους των υποστυλωμάτων
του πλαισίου. Τα δοκίμια δοκιμάστηκαν στατικά μέσω ανακυκλιζόμενων επιβαλλόμενων
μετακινήσεων στην κορυφή τους. Από τα πειραματικά αποτελέσματα προέκυψε ότι η
εμφάτνωση πλαισίων με σκυρόδεμα αυξάνει σημαντικά την αντοχή και τη δυσκαμψία. Η
χρήση μεταλλικών συνδέσμων αυξάνει λιγότερο την αντοχή σε σύγκριση με το
σκυρόδεμα, όμως αυξάνει περισσότερο την πλαστιμότητα του ενισχυμένου πλαισίου.
Επιπλέον, προτάθηκε η σύνδεση του φατνώματος με το πλαίσιο να πραγματοποιείται σε
όλη την περίμετρο, ενώ ο τύπος της αστοχίας, ήταν διατμητική.
Οι Ohki και Bessho (1980) διερεύνησαν πέντε μονώροφα πλαίσια ενός ανοίγματος,
κλίμακας ½. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ως δοκίμια αναφοράς ένα πλαίσιο χωρίς
φάτνωμα και ένα τοίχωμα με το φάτνωμα μονολιθικά συνδεδεμένο με το πλαίσιο. Ένα
δοκίμιο ενισχύθηκε με μεταλλικό μανδύα στα υποστυλώματα του πλαισίου. Θεωρώντας
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ότι η διατμητική δύναμη που καταπονεί το φάτνωμα προκύπτει ως το άθροισμα της
τέμνουσας δύναμης, που μεταφέρεται από τα αγκύρια που συνδέουν το φάτνωμα με το
περιβάλλον πλαίσιο και της συνισταμένης της πίεσης που ασκείται σε αυτό από τα
υποστυλώματα, οι ερευνητές συμπέραναν ότι ο αρμός μεταξύ του προϋπάρχοντος
πλαισίου με το φάτνωμα θα πρέπει να διαθέτει αρκετή αντοχή και πλαστιμότητα, τα άκρα
των υποστυλωμάτων τα οποία καταπονούνται σε διάτμηση θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή
οπλισμό για την αποφυγή διατμητικής αστοχίας και ότι το φάτνωμα οπλισμένου
σκυροδέματος θα πρέπει να διαθέτει τέτοιο πάχος και οπλισμό ώστε να αποτρέπεται η
διατμητική του αστοχία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δύο δοκίμια εμφατνώθηκαν
με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους ίσο με το 37.5% του πάχους των υποστυλωμάτων. Σε ένα
δοκίμιο τα υποστυλώματα στα άκρα τους ενισχύθηκαν με μεταλλικό μανδύα. Η σύνδεση
του φατνώματος με το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε με μηχανικά αγκύρια. Από δοκιμές
στατικά επιβαλλόμενων ανακυκλιζόμενων μετακινήσεων προέκυψε ότι η εμφάτνωση του
πλαισίου οδήγησε σε πενταπλασιασμό περίπου της αντοχής του, αλλά σε σύγκριση με το
μονολιθικό τοίχωμα τα δοκίμια παρουσίασαν μειωμένη αντοχή και πλαστιμότητα και
αστόχησαν διατμητικά.
Οι Higashi et al (1980) δοκίμασαν δέκα μονώροφα πλαίσια, ενός ανοίγματος
κλίμακας 1/3. Για την ενίσχυση των πλαισίων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές
εμφάτνωσης. Πιο συγκεκριμένα, ένα πλαίσιο ενισχύθηκε με φάτνωμα οπλισμένου
σκυροδέματος συνδεδεμένο με το πλαίσιο μόνο στις δοκούς μέσω μηχανικών αγκυρίων.
Έξι πλαίσια ενισχύθηκαν με προκατασκευασμένα τεμάχια και διερευνήθηκε ο αριθμός
των τεμαχίων που χρησιμοποιήθηκαν, η σύνδεση τους με το πλαίσιο αλλά και μεταξύ των
τεμαχίων, καθώς και η ύπαρξη ή όχι ανοιγμάτων. Ακόμη, ένα δοκίμιο ενισχύθηκε με
μεταλλικούς συνδέσμους, ένα με μεταλλικό πλαίσιο και ένα με μεταλλικό δικτύωμα.
Επιπλέον, δοκιμάστηκαν δύο πλαίσια αναφοράς, ένα χωρίς ενίσχυση και ένα τοίχωμα
μονολιθικά σκυροδετημένο με το υπάρχον πλαίσιο. Σε όλα τα πλαίσια παρατηρήθηκε
διατμητική αστοχία, αύξηση της αντοχής σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς, αλλά η τελική
αντοχή ήταν μικρότερη από εκείνη

του μονολιθικού τοιχώματος. Τα πλαίσια που

εμφατνώθηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα και εκείνα με προκατασκευασμένα τεμάχια χωρίς
ανοίγματα παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση της αντοχής.
Οι Higashi et al (1984), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας των
Higashi et al (1980) ερεύνησαν πειραματικά σε τριώροφα πλαίσια ενός ανοίγματος και
κλίμακας 1/7 την αποτελεσματικότητα έξι από τις τεχνικές ενίσχυσης που στην
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προηγούμενη έρευνα παρουσίασαν την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά σε όρους αντοχής
ή πλαστιμότητας,. Κατασκευάστηκαν συνολικά οχτώ δοκίμια, δύο δοκίμια αναφοράς
αποτελούμενα από ένα πλαίσιο χωρίς ενίσχυση και ένα μονολιθικά σκυροδετημένο
τοίχωμα, ένα πλαίσιο ενισχυμένο με φάτνωμα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους ίσο με
το

70%

του

πάχους

των

υποστυλωμάτων,

τρία

πλαίσια

ενισχυμένα

με

προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος, ένα πλαίσιο με μεταλλικούς συνδέσμους και
ένα πλαίσιο με μεταλλικό πλαίσιο. Όπως και στην έρευνα των Higashi et al (1980), το
ενισχυμένο με φάτνωμα οπλισμένου σκυροδέματος πλαίσιο εμφάνισε τη μεγαλύτερη
αύξηση στην αρχική πλευρική δυσκαμψία σε σχέση με το αρχικό πλαίσιο και με όλες τις
άλλες τεχνικές ενίσχυσης. Όμως, λόγω του μεγαλύτερου λόγου διάτμησης τα τριώροφα
δοκίμια αστόχησαν λόγω κάμψης, σε αντίθεση με τα μονώροφα δοκίμια της προηγούμενης
έρευνας που είχαν αστοχήσει σε διάτμηση.
Οι Aoyama et al (1984) διερεύνησαν πειραματικά την απόκριση δώδεκα πλαισίων
οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με φάτνωμα οπλισμένου σκυροδέματος. Όλα τα
δοκίμια ήταν μονώροφα πλαίσια ενός ανοίγματος και κλίμακας 1/3. Διερευνήθηκε η
επιρροή της περίσφιγξης του φατνώματος από το περιβάλλον πλαίσιο, η επιρροή της
ύπαρξης ανοιγμάτων στο πλαίσιο καθώς επίσης και η επιρροή της μεθόδου σύνδεσης του
φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο. Σε όλα τα δοκίμια το πάχος του φατνώματος ήταν
ίσο με το 50% του πάχους των υποστυλωμάτων. Για την σύνδεση του φατνώματος με το
πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν μηχανικά και χημικά αγκύρια. Η συμπεριφορά όλων των
δοκιμίων ήταν διατμητική. Από τα πειραματικά αποτελέσματα προέκυψε ότι η περίσφιγξη
του φατνώματος οδηγεί σε αύξηση της διατμητικής αντοχής, τα ενισχυμένα πλαίσια
μπορεί να αστοχήσουν λόγω ολίσθησης στην διεπιφάνεια παλαιού και νέου σκυροδέματος,
αλλά σε μεγάλες τιμές πλαστιμότητας και η συμπεριφορά των χημικών αγκυρίων
αποδείχθηκε ανώτερη από αυτή των μηχανικών αγκυρίων κυρίως για

εφελκυστική

ένταση.
Πιο πρόσφατα στην Τουρκία, οι Altin et al (1992) διερεύνησαν τη συμπεριφορά
δεκατεσσάρων διώροφων πλαισίων ενός ανοίγματος. Σε όλα τα δοκίμια τοποθετήθηκε το
ίδιο ποσοστό οπλισμού σε τέσσερις διαφορετικές διατάξεις, το πάχος του φατνώματος
ήταν ίσο με το 34% του πάχους των υποστυλωμάτων του πλαισίου, ενώ σε τρία δοκίμια
τοποθετήθηκαν διαγώνιες ράβδοι οπλισμού οι οποίες συγκολλήθηκαν με τις ράβδους του
πλαισίου, σε δύο δοκίμια οι κατακόρυφες ράβδοι είχαν ματιστεί με χημικά αγκύρια
πακτωμένα στις δοκούς ενώ οι οριζόντιες ράβδοι συγκολλήθηκαν στις ράβδους του
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πλαισίου. Ακόμη, σε τρία δοκίμια είχαν τοποθετηθεί ράβδοι οπλισμού κοντά στην
διεπιφάνεια φατνώματος – πλαισίου οι οποίες συγκολλήθηκαν στις ράβδους του πλαισίου,
ενώ σε ένα πλαίσιο δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο σύνδεσης του φατνώματος με το
πλαίσιο. Όλα τα δοκίμια αστόχησαν σε συνδυασμό κάμψης και διατμητικής ολίσθησης,
ενώ η αντοχή και η πλευρική δυσκαμψία των εμφατνούμενων πλαισίων ήταν σημαντικά
μεγαλύτερη από αυτή του πλαισίου χωρίς ενίσχυση.
Ο Turk (1998) δοκίμασε εννέα διώροφα πλαίσια ενός ανοίγματος και κλίμακας 1/3,
προκειμένου να παρατηρήσει την επίδραση της εμφάτνωσης σε πλαίσια που έχουν ήδη
υποστεί βλάβες. Ο ερευνητής συμπέρανε ότι η σύνδεση μεταξύ φατνώματος και
περιμετρικού πλαισίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της
ενίσχυσης, ενώ επισήμανε ακόμη ότι το επίπεδο βλάβης των υφιστάμενων πλαισίων δε
μεταβάλλει αισθητά τη συμπεριφορά των πρόσθετων εμφατνούμενων τοιχωμάτων.
Οι Canbay et al (2003) μελέτησαν την επιρροή της ενίσχυσης μέσω εμφάτνωσης με
οπλισμένο

σκυρόδεμα

προγενέστερη βλάβη.

στην

απόκριση

πλαισίου

οπλισμένου

σκυροδέματος

Ένα διώροφο πλαίσιο τριών ανοιγμάτων και

με

κλίμακας 1/3

υποβλήθηκε σε ανακυκλιζόμενες μετακινήσεις στην κορυφή του. Στην συνέχεια το
κεντρικό πλαίσιο εμφατνώθηκε με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους ίσο με το 64% του
πάχους των υποστυλωμάτων. Το φάτνωμα συνδέθηκε με το πλαίσιο μέσω ράβδων
οπλισμού πακτωμένων στο πλαίσιο, με χρήση ρητίνης σε όλη την περίμετρό του. Η αρχική
δυσκαμψία του ενισχυμένου πλαισίου ήταν περίπου δεκαπέντε φορές μεγαλύτερη από
αυτή του αρχικού πλαισίου. Ωστόσο, ένα συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι για να
μπορέσει το τοίχωμα (περιβάλλον πλαίσιο και φάτνωμα) να αναπτύξει όλη την διαθέσιμη
αντοχή του θα πρέπει να ενισχύονται μερικώς τα υποστυλώματα (π.χ. μέσω μανδύα) στην
περίπτωση όπου το μήκος μάτισης των ράβδων οπλισμού είναι ανεπαρκές.
Οι Sonuvar et al (2004) διερεύνησαν την απόκριση πέντε διώροφων εμφατνούμενων
πλαισίων ενός ανοίγματος και κλίμακας 1/3. Τα πλαίσια είχαν πριν την ενίσχυση
υποβληθεί σε ιστορία ανακυκλιζόμενων μετακινήσεων στην κορυφή τους έως την
πρόκληση επαρκούς βλάβης στο πλαίσιο. Η σύνδεση του πλαισίου με το φάτνωμα έγινε
μέσω περιμετρικών βλήτρων πακτωμένων με ρητίνη στο πλαίσιο. Το πάχος του
φατνώματος ήταν ίσο με το 33% του πάχους των υποστυλωμάτων. Σε δύο από τα πέντε
συνολικά πλαίσια δεν πραγματοποιήθηκε άλλη εργασία αποκατάστασης ανεπαρκειών του
πλαισίου, ενώ στα υπόλοιπα τρία ελήφθησαν μέτρα αποκατάστασης του ανεπαρκούς
μήκους μάτισης του οπλισμού των υποστυλωμάτων στην βάση του κάθε ορόφου. Σε ένα
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δοκίμιο τοποθετήθηκε μεταλλικός τρίπλευρος μανδύας στην περιοχή της μάτισης. Σε
επόμενο δοκίμιο, δημιουργήθηκαν εσωτερικά των υποστυλωμάτων του πλαισίου νέα
υποστυλώματα ίδιου πλάτους με το πλάτος των υφιστάμενων υποστυλωμάτων, οπλισμένα
με τέσσερις γωνιακές ράβδους οπλισμού και πυκνούς κλειστούς συνδετήρες. Ακόμη, σε
επόμενο δοκίμιο τοποθετήθηκαν στα άκρα του φατνώματος δύο ράβδοι οπλισμού
περιβαλλόμενες

από

ανοιχτούς

τρίπλευρους

συνδετήρες.

Όλα

τα

δοκίμια

συμπεριφέρθηκαν ως μονολιθικά. Η αστοχία επήλθε με ρηγμάτωση στη διατομή
τερματισμού των βλήτρων στη βάση του δοκιμίου

(όπου και η ροπή αντοχής ήταν

μικρότερη). Αναφέρεται ότι η αντοχή των ενισχυμένων δοκιμίων αυξήθηκε έως και
εικοσιτέσσερις φορές σε σχέση με την αντοχή του αρχικού φορέα, ενώ η δυσκαμψία
αυξήθηκε έως και εικοσιεννέα φορές.
Οι Altin et al (2008) μελέτησαν πειραματικά την συμπεριφορά έξι διώροφων
πλαισίων ενός ανοίγματος και κλίμακας 1/3, δύο εκ των οποίων αποτελούσαν δοκίμια
αναφοράς. Τα υπόλοιπα τέσσερα πλαίσια ενισχύθηκαν με φάτνωμα οπλισμένου
σκυροδέματος πάχους ίσο με το 30% του πάχους των υποστυλωμάτων, η σύνδεση του
φατνώματος πραγματοποιήθηκε περιμετρικά μέσω βλήτρων πακτωμένων στο πλαίσιο με
ρητίνη. Σε ένα δοκίμιο δεν έγινε καμία προσπάθεια αποκατάστασης του ανεπαρκούς
μήκους μάτισης των ράβδων των υποστυλωμάτων του πλαισίου, ενώ στα υπόλοιπα
εφαρμόστηκαν διάφορες τεχνικές όπως συγκόλληση των ράβδων των υποστυλωμάτων,
δημιουργία νέων υποστυλωμάτων στα άκρα του φατνώματος συνδεδεμένα με τα
υφιστάμενα υποστυλώματα, δημιουργία ενισχυμένης ζώνης στα άκρα του φατνώματος.
Όλα τα δοκίμια συμπεριφέρθηκαν ως μονολιθικά ενώ δεν παρατηρήθηκε αποκόλληση ή
ολίσθηση των βλήτρων. Όπως και στην εργασία των Sonuvar et al (2004) η αστοχία
επήλθε στην διατομή όπου τερματίζονται τα βλήτρα της βάσης των δοκιμίων. Το δοκίμιο
το οποίο δεν είχε ενισχυθεί στην περιοχή της μάτισης αστόχησε λόγω ολίσθησης των
ράβδων του υποστυλώματος. Τα υπόλοιπα δοκίμια αστόχησαν λόγω ολίσθησης στην
προαναφερθείσα ρωγμή. Όλα τα δοκίμια παρουσίασαν μεγάλη αύξηση της αντοχής και
της δυσκαμψίας σε σχέση με το δοκίμιο αναφοράς, ακόμα και στην περίπτωση όπου δεν
είχε αποκατασταθεί τοπικά το ανεπαρκές μήκος μάτισης στην βάση των υφιστάμενων
υποστυλωμάτων.
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1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η ενίσχυση κατασκευής στο σύνολό της με
την προσθήκη φατνωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος δεν αναφέρεται καθόλου στον
Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 1-3 (ΕΝ1998-1-3), ο οποίος αναλύει αδρομερώς άλλες τεχνικές
ενίσχυσης αλλά δεν υπάρχει σχετική αναφορά ούτε και στον Κανονισμό Επεμβάσεων
(ΚΑΝ.ΕΠΕ. – Σεπτ. 2010). Ειδικά, η μόνη προσέγγιση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. αφορά τη
διαστασιολόγηση των εμφατνούμενων τοιχωμάτων και μάλιστα σε όρους δυνάμεων
αποφεύγοντας τον υπολογισμό της δυσκαμψίας και των χαρακτηριστικών τους
παραμορφώσεων στη διαρροή και αστοχία. Επίσης, σχετικά με την προτεινόμενη μέθοδο
σχεδιασμού των τοιχωμάτων, βασίζεται στη θεώρηση διαγώνιου θλιπτήρα , δηλαδή στην
προσομοίωση τοιχοπληρωμένων πλαισίων.
Επιπρόσθετα, η προγενέστερη ερευνητική και πειραματική προσπάθεια εξαντλείται
σε κατασκευές μικρής κλίμακας (συνήθως 1/2) αλλά και λίγων ορόφων (μονώροφα,
διώροφα). Συνεπώς, η αστοχία τους ορίζεται από τη διάτμηση λόγω του μικρού λόγου
διάτμησης που διαθέτουν. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα πολυώροφα
εμφατνούμενα τοιχώματα, τα οποία κυριαρχούνται από κάμψη. Επίσης, σε όλες τις
έρευνες που έχουν προηγηθεί, το πάχος του εμφατνούμενου τοιχώματος είναι κατά 25% 60% μικρότερο από το πάχος των δομικών μελών (υποστυλώματα, δοκοί) του
υφιστάμενου πλαισίου, με συνέπεια το φάτνωμα να αστοχεί από διαγώνια θλίψη. Δεν
πρέπει να λησμονηθεί ακόμη και η παράλειψη εξέτασης της αλληλεπίδρασης των
εμφατνούμενων τοιχωμάτων με το περιβάλλον πλαίσιο.
Καταλήγοντας, αντικείμενο και ζήτημα της παρούσας διατριβής αποτελεί η σεισμική
συμπεριφορά κατασκευών άνω των δύο ορόφων οι οποίες έχουν ενισχυθεί με προσθήκη
φατνωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος με πάχος ίσο με αυτό των περιμετρικών δομικών
μελών του πλαισίου, η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της σύνδεσης του
φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο, ο αναλυτικός προσδιορισμός της απόκρισης μέσω
μη – γραμμικών δυναμικών αναλύσεων, η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τον
υπολογισμό των χαρακτηριστικών παραμορφώσεων στη διαρροή και αστοχία των
εμφατνούμενων πλαισίων και η επαλήθευσή τους από ποικίλες πειραματικές διατάξεις.
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2.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να εξεταστεί η σεισμική συμπεριφορά πολυώροφων κατασκευών (άνω
των

δύο

ορόφων)

εμφατνούμενων

με

οπλισμένο

σκυρόδεμα

καθώς

και

η

αποτελεσματικότητα του είδους της σύνδεσης του φατνώματος με το περιμετρικό πλαίσιο,
κατασκευάζεται και δοκιμάζεται πειραματικά με τη μέθοδο των ψευδοδυναμικών δοκιμών
στο Εργαστήριο Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών, δοκίμιο κλίμακας ¾ που αποτελεί τμήμα τετραώροφης κατασκευής. Στο παρόν
κεφάλαιο, παρατίθενται η δομή και γεωμετρία του πρωτότυπου φορέα και του μοντέλου,
όπως και ο σχεδιασμός και διαστασιολόγηση του εμφατνούμενου πλαισίου. Ακολουθούν η
περιγραφή της πειραματικής διάταξης καθώς και του χρησιμοποιηθέντος συστήματος
μετρήσεων, η βήμα προς βήμα κατασκευή του δοκιμίου και τα πειραματικά αποτελέσματα
ύστερα από διεξαγωγή της υβριδικής δοκιμής.
2.2
2.2.1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πρωτότυπος φορέας
Ως αρχικός φορέας, χρησιμοποιείται μια τετραώροφη κατασκευή οπλισμένου

σκυροδέματος τριών κανονικών ανοιγμάτων τόσο στη διαμήκη όσο και στην εγκάρσια
διεύθυνσή της, μήκους 6.00m, 6.00m, 6.00m και 3.00m, 2.50m, 3.00m αντίστοιχα. Το
καθαρό ύψος ορόφου είναι 3.00m και οι διατομές των υποστυλωμάτων και δοκών είναι
ορθογωνικές με διαστάσεις (0.25m*0.40m) και (0.25m*0.50m) αντίστοιχα, με τη μεγάλη
διάσταση στη διατομή των υποστυλωμάτων να είναι παράλληλη στην εγκάρσια διεύθυνση
της κατασκευής.
Ο φορέας αποτελεί υφιστάμενη κατασκευή σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με τις
πρακτικές προ του 1984. Συνεπώς, εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:


Αραιά τοποθετημένοι συνδετήρες και κατασκευασμένοι με άγκιστρα 90º.



Μικρό πάχος επικάλυψης οπλισμών.



Ανεπαρκές μήκος μάτισης των διαμήκων ράβδων των υποστυλωμάτων στη βάση
τους.
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Ποιότητα χάλυβα διαμήκους οπλισμού κατηγορίας νευροχάλυβα S400 και
εγκάρσιου, κατηγορίας λείου S220.

Η ενίσχυση του φορέα με προσθήκη φατνωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος
πραγματοποιείται στο μεσαίο άνοιγμα των δύο εξωτερικών πλαισίων της κατασκευής στην
εγκάρσια διεύθυνσή της και σε ολόκληρο το ύψος της. Στα Σχ. 2.1 – 2.2 παρουσιάζεται η
ενισχυμένη κατασκευή σε τρισδιάστατη απεικόνιση αλλά και πλάγια και κύρια όψη.
Όσον αφορά τον οπλισμό των μελών του κτηρίου, ο διαμήκης οπλισμός των
υποστυλωμάτων αποτελείται από 4Φ20 (χάλυβας S400) και ο εγκάρσιος από Φ8/200
(χάλυβας S220), με επικάλυψη c=15mm. Επιπλέον, ο διαμήκης οπλισμός των
υποστυλωμάτων ματίζεται στις βάσεις των ορόφων σε μήκος μάτισης ίσο με 28Φ
(560mm). Αντίστοιχα στις δοκούς, ο οπλισμός άνω και κάτω πέλματος αποτελείται από
4Φ12 (χάλυβας S400) και ο εγκάρσιος από Φ8/150 (χάλυβας S220). Οι πλάκες έχουν
πάχος tf =150mm και ο οπλισμός τους αποτελείται από Φ10/150 (χάλυβας S400) στο άνω
πέλμα και Φ10/100 (χάλυβας S400) στο κάτω. Σχηματικά, ο οπλισμός των δομικών μελών
της κατασκευής διακρίνεται στο Σχ. 2.3.

Σχήμα 2.1 Τρισδιάστατη απεικόνιση πρωτότυπου φορέα.
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Σχήμα 2.2 Πλάγια όψη εξωτερικού - εγκάρσιου πλαισίου (αριστερά) και κύρια όψη
εξωτερικού – διαμήκους πλαισίου (δεξιά) του πρωτότυπου φορέα.

Σχήμα 2.3 Οπλισμός των υποστυλωμάτων στη βάση των ορόφων (αριστερά) , στην
περιοχή της μάτισης (δεξιά) και των δοκών (κεντρικά) του πρωτότυπου
φορέα (διαστάσεις σε mm).
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2.2.2

Ομοίωμα

Ο πρωτότυπος φορέας, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σε διαστάσεις
του χώρου του εργαστηρίου, κατασκευάστηκε υπό κλίμακα ¾. Σύμφωνα επομένως με τις
αρχές τις διαστατικής ανάλυσης με συντελεστή κλίμακας

, η υπό κλίμακα

κατασκευή φέρει τρία κανονικά ανοίγματα τόσο στη διαμήκη όσο και στην εγκάρσια
διεύθυνσή της, μήκους 4.50m, 4.50m, 4.50m και 2.25m, 1.90m, 2.25m αντίστοιχα. Το
καθαρό ύψος ορόφου είναι πλέον 2.25m και οι διατομές των υποστυλωμάτων και δοκών
έχουν διαστάσεις (0.19m*0.30m) και (0.19m*0.38m) αντίστοιχα, με τη μεγάλη διάσταση
στη διατομή των υποστυλωμάτων να είναι παράλληλη στην εγκάρσια διεύθυνση της
κατασκευής.
Όσον αφορά τον οπλισμό των μελών του κτηρίου, αρχικά επιλέχθηκε κατηγορία
χάλυβα B500C αντί για χάλυβα κατηγορίας νευροχάλυβα S400 για το διαμήκη οπλισμό,
ενώ για τον εγκάρσιο παρέμεινε η κατηγορία λείου χάλυβα S220. Διατηρώντας ίσα τα
μηχανικά ποσοστά των διαμήκων και εγκάρσιων οπλισμών μεταξύ πρωτότυπου φορέα και
ομοιώματος, ο διαμήκης οπλισμός των υποστυλωμάτων στον υπό κλίμακα φορέα
αποτελείται από 4Φ14 (χάλυβας B500C) και ο εγκάρσιος από Φ6/150 (χάλυβας S220), με
επικάλυψη c=10mm. Επιπλέον, ο διαμήκης οπλισμός των υποστυλωμάτων ματίζεται στις
βάσεις των ορόφων σε μήκος μάτισης ίσο με 34Φ (480mm). Σχετικά με τον οπλισμό των
δοκών, ο διαμήκης άνω και κάτω πέλματος αποτελείται από 2Φ16 (χάλυβας S400) και
2Φ12 αντιστοίχως, ενώ ο εγκάρσιος από Φ6/120 (χάλυβας S220) με άγκιστρα 90º. Οι
πλάκες πάχους tf =115mm δεν συνυπολογίστηκαν στην απόκριση του δοκιμίου και για το
λόγο αυτό στον οπλισμό των δοκών προστέθηκε σε απόσταση 100mm από το άνω πέλμα
οπλισμός ίσος με 2Φ12. Η γεωμετρία και η όπλιση του φορέα υπό κλίμακα, διακρίνονται
στα ακόλουθα σχήματα και ειδικά στο Σχ. 2.6 παρουσιάζεται λεπτομερώς η όπλιση του
πλαισίου του φορέα υπό κλίμακα όπου θα πραγματοποιηθεί η εμφάτνωση από οπλισμένο
σκυρόδεμα.
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Σχήμα 2.4 Πλάγια όψη εξωτερικού - εγκάρσιου πλαισίου (αριστερά) και κύρια όψη
εξωτερικού – διαμήκους πλαισίου (δεξιά) του υπό κλίμακα φορέα.

Σχήμα 2.5 Οπλισμός των υποστυλωμάτων στη βάση των ορόφων (αριστερά) , στην
περιοχή της μάτισης (δεξιά) και των δοκών (κεντρικά) του φορέα υπό
κλίμακα (διαστάσεις σε mm).
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Σχήμα 2.6 Απεικόνιση οπλισμού πλαισίου προς εμφάτνωση στον υπό κλίμακα φορέα.
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Σχήμα 2.7 Λεπτομέρειες Σχήματος 2.6.
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2.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΤΝΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Καθώς η προς μελέτη κατασκευή διακρίνεται από συμμετρία, ενώ ακόμη και ο υπό
κλίμακα φορέας είναι σημαντικών διαστάσεων, επιλέγεται να εξεταστεί ο μισός φορέας
και ειδικά ένα από τα εξωτερικά επίπεδα πλαίσιά του. Μάλιστα, εργαστηριακά
δοκιμάζεται

μόνο

το

τετραώροφο

εμφατνούμενο

υπο-πλαίσιο

(πειραματική

υποκατασκευή) και ο υπόλοιπος φορέας προσομοιώνεται αναλυτικά (αναλυτική
υποκατασκευή), ικανοποιώντας βέβαια τις συνθήκες ισορροπίας στα κοινά όρια
πειραματικής και αναλυτικής υποκατασκευής.
Το προς ενίσχυση υπο-πλαίσιο του υπό κλίμακα φορέα που θα δοκιμαστεί
πειραματικά, οι διαστάσεις του οποίου καθορίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα,
εμφατνώνεται με οπλισμένο σκυρόδεμα συνθέτοντας διατομή τοιχώματος. Η εμφάτνωση
αποτελεί τον κορμό του δημιουργούμενου τοιχώματος και έχει πάχος ίσο με το πλάτος των
υφιστάμενων δοκών και υποστυλωμάτων του περιμετρικού πλαισίου. Ο σχεδιασμός και η
διαστασιολόγηση της εμφάτνωσης αλλά και της σύνδεσης με το υφιστάμενο πλαίσιο
γίνεται για τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από γραμμική στατική ανάλυση του
ενισχυμένου φορέα και σύμφωνα με τους κανόνες κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. και Ευρωκώδικα
Μέρος 2.
2.3.1

Θεωρητικό υπόβαθρο
Για το σχεδιασμό φατνώματος πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους ίσου ή

μικρότερου του πλάτους των στοιχείων του πλαισίου, ο

ΚΑΝ.ΕΠΕ. βασίζεται στη

δημιουργία διαγώνιου θλιπτήρα, η οποία χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά τοιχοπληρωμένων
πλαισίων και δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς πειραματικά ότι ισχύει και για εμφατνούμενα
πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης, προβλέπεται η επέκταση του φατνώματος και
ο

εγκιβωτισμός

των

περιβαλλόντων

υποστυλωμάτων

με

μανδύα

οπλισμένου

σκυροδέματος. Γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή της μεθόδου και συνάμα αυξάνει
τη ροπή αντοχής του τελικού σύνθετου τοιχώματος, καθώς και την ένταση σχεδιασμού της
θεμελίωσης. Ακόμη, προϋποθέτει ότι τα υποστυλώματα δεν αστοχούν σε διάτμηση λόγω
ανάληψης της δύναμης του θλιπτήρα και συνεπώς, σε περίπτωση αστοχίας ενός εκ των
υποστυλωμάτων δεν είναι εφικτή η μεταφορά της τέμνουσας από την διαγώνιο, με
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αποτέλεσμα η σύνδεση του φατνώματος με το υφιστάμενο πλαίσιο να παραλαμβάνει
τέμνουσα μεγαλύτερη από αυτή που έχει διαστασιολογηθεί.
Πιο αναλυτικά, η τέμνουσα που ασκείται στο φάτνωμα επιτρέπεται να υπολογίζεται
ως:

Fs  Vs 

2VRc

 sd

(2.1)
όπου,

Vs : η συνολική τέμνουσα του εμφατνούμενου πλαισίου,

VRc : η τέμνουσα αντοχής του κάθε περιβάλλοντος, υφιστάμενου υποστυλώματος όπως
διαμορφώνεται μετά την εμφάτνωση στα άκρα (μαζί με το μανδύα του),

 sd : συντελεστής αβεβαιότητας προσομοίωσης δράσης (=1.3).
Στην περίπτωση όπου δεν γίνεται ακριβέστερη ανάλυση, θεωρείται ότι ένα μέρος της
τέμνουσας φατνώματος Fs , ίσο με N s 

L
 Fs , με l το οριζόντιο μήκος του φατνώματος
l

και L το μήκος της διαγωνίου του φατνώματος, αναλαμβάνεται από διαγώνιο θλιπτήρα,
του οποίου η αντοχή σε θλίψη εκτιμάται από τη σχέση:
N R    fc'  tw  bw

(2.2)

όπου,

N R : η απομένουσα αντίσταση του διαγώνιου θλιπτήρα μετά την κρίσιμη παραμόρφωση
του  co  2 103 ,
f c' : η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος υπό εγκάρσιο εφελκυσμό (= 0.6 f c ),

t w : το πάχος του φατνώματος,
bw : το ενεργό πλάτος του διαγώνιου θλιπτήρα, που λαμβάνεται ίσο με 0.2L για στάθμη
επιτελεστικότητας Α και ίσο με 0.1L για στάθμη επιτελεστικότητας Β ή Γ,

 : συντελεστής απομένουσας απόκρισης του διαγώνιου θλιπτήρα μετά την υπέρβαση της
κρίσιμης παραμόρφωσής του και μπορεί να λαμβάνεται ίσος με 0.4 .

25

Το υπόλοιπο της διατμητικής έντασης, Fs 

l
 N R , αναλαμβάνεται από βλήτρα
L

διατασσόμενα κατά την περίμετρο του φατνώματος. Η συνολική δύναμη που
αναλαμβάνουν τα βλήτρα στις δοκούς και τα υποστυλώματα αντίστοιχα, δίνονται από τις
σχέσεις:
l
 NR
L

(2.3)

h
 F ., .
L

(2.4)

F ., .  Fs 

F ., . 

ελέγχοντας,

1
1
F ., .   n  Fud και F ., .   n  Fud
2
2

(2.5)

όπου,

n , n : ο αριθμός των βλήτρων κατά μήκος της δοκού και κατά μήκος κάθε
υποστυλώματος, αντίστοιχα,

Fud : η αντοχή του βλήτρου που επιστρατεύεται για ολίσθηση ίση με 0.1db συνεκτιμώντας
την επιρροή της ανακύκλισης της φόρτισης , υπολογιζόμενη με την αντοχή του
ασθενέστερου από τα σκυροδέματα πλαισίου και φατνώματος :

Fud  1.3  db2  f cd  f yd 

As  f yd
3

Όπου,

d b : η διάμετρος του βλήτρου,
As : η διατομή του βλήτρου,
f cd : η τιμή σχεδιασμού της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος ,
f yd : η τιμή σχεδιασμού του ορίου διαρροής του βλήτρου.

(2.6)
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Να σημειωθεί, ότι όταν η διεπιφάνεια της ράβδου ενδέχεται να υποβληθεί σε
ανακυκλιζόμενη δράση, συνιστάται η αντοχή του βλήτρου να υπολογίζεται από την
εξίσωση (2.6) αλλά μειωμένη κατά 50%. Επιπλέον, στην περίπτωση που από τις εξισώσεις
(2.3), (2.4) προκύπτει ότι δεν απαιτούνται βλήτρα, τοποθετείται ελάχιστη ποσότητα
βλήτρων κατά μήκος της περιμέτρου, όχι λιγότερα από 3Φ16 ανά μέτρο.
Στο συγκεκριμένο δοκίμιο που εξετάζεται πειραματικά στο εργαστήριο, το φάτνωμα
δεν

επιμηκύνεται

μέχρι

τα

περιμετρικά

υποστυλώματα

δημιουργώντας

κρυφά

υποστυλώματα, αντιθέτως τα υποστυλώματα του πλαισίου αφήνονται ως έχουν. Ακόμη,
για τη διαστασιολόγηση της σύνδεσης του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο μέσω
βλήτρων, δεν συνυπολογίζεται η ύπαρξη διαγώνιου θλιπτήρα και η κινητοποίηση της
διατμητικής αντοχής των υπαρχόντων υποστυλωμάτων. Βασικός στόχος της σύνδεσης του
φατνώματος με το πλαίσιο είναι η επίτευξη μονολιθικότητας που εξασφαλίζεται με
κατάλληλα μέσα σύνδεσής τους.
Συγκεκριμένα, τοποθετούνται βλήτρα στη διεπιφάνεια, περιμετρικά σε κάθε
φάτνωμα που εξυπηρετούν τόσο την αγκύρωση της πλήρους δύναμης διαρροής των
οπλισμών κορμού του τοιχώματος, όσο και τη μεταφορά της τέμνουσας δύναμης του
κορμού, παίζοντας το ρόλο αγκυρίου - βλήτρου. Δηλαδή, διαστασιολογούνται για
συνδυασμό τέμνουσας και εφελκυστικής δύναμης και η αντοχή τους σύμφωνα με τον
Model Code 2010 υπολογίζεται:

Fmax


 F0,max  1   s
f
 yd

2


d 
  F0,max  1   bw 
 db 


4

(2.7)

όπου,
F0,max  k  As 

f cd  f yd , όπου για κατηγορία σκυροδέματος μικρότερη της C50/60 και

κυκλική διατομή βλήτρου, ο συντελεστής k λαμβάνει την τιμή k  1.6 .

dbw : η διάμετρος ράβδου του φατνώματος,

d b : η διάμετρος του βλήτρου.
Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., η μέγιστη δύναμη που μπορεί να αναλάβει το βλήτρο
λειτουργώντας ως αγκύριο μέχρι την πλήρη εξόλκευσή του δίνεται από τη σχέση:
Ncd  4.5    lem 

 f d
cd

b

 5 

(2.8)
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Εξισώνοντας την εφελκυστική δύναμη διαρροής των ράβδων του τοιχώματος, με την
άνωθεν δύναμη εξόλκευσης του βλήτρου, προκύπτει το μήκος έμπηξης lem αυτού στο
υφιστάμενο δομικό μέλος, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο του 8db . Το
απαιτούμενο μήκος του βλήτρου – αγκυρίου που εκτείνεται στο φάτνωμα και λειτουργεί
ως αναμονή για τον οπλισμό του κορμού του φατνώματος, προσδιορίζεται κατά τις
διατάξεις του Ευρωκώδικα Μέρος 2.
2.3.2

Διαστασιολόγηση οπλισμού φατνώματος και σύνδεσης αυτού με το
περιβάλλον πλαίσιο
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του

οπλισμού του φατνώματος καθώς και της σύνδεσης αυτού με το περιβάλλον πλαίσιο
πραγματοποιείται για τα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού που προκύπτουν από γραμμική
στατική ανάλυση του ενισχυόμενου φορέα, θεωρώντας ότι το φάτνωμα λειτουργεί
μονολιθικά με το περιβάλλον πλαίσιο ως ενιαίο τοίχωμα. Οι παράμετροι της ανάλυσης
που προσδιορίστηκαν, είναι οι ακόλουθοι:


Οι βάσεις των υποστυλωμάτων και των τοιχωμάτων θεωρήθηκαν πλήρως
πακτωμένες.



Ορίστηκε διαφραγματική λειτουργία στις στάθμες των ορόφων και δηλώθηκαν ως
άκαμπτοι οι κόμβοι δοκών – υποστυλωμάτων.



Επιβλήθηκαν μόνιμο ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο G  3kN / m2 επιπλέον του
ιδίου βάρους και κινητό ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο Q  1.5kN / m2 .



Τα ανωτέρω φορτία ορίστηκαν ως επιφανειακά στις πλάκες και κατόπιν
κατανεμήθηκαν στις δοκούς μέσω των επιφανειών επιρροής.



Οι μάζες ορίστηκαν συγκεντρωμένες στους κόμβους κάθε στάθμης ορόφου και
προέκυψαν για συνδυασμό δράσεων G  0.3Q .



Η δυσκαμψία των μελών του φορέα ορίστηκε ίση με το 50% της δυσκαμψίας της μη
ρηγματωμένης διατομής.



Έγινε χρήση φάσματος τύπου Ι του Ευρωκώδικα 8, για κατηγορία εδάφους τύπου C,
μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.24g και συντελεστή συμπεριφοράς q  1.5 .
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη γραμμική στατική ανάλυση

και τις διατάξεις του Ευρωκώδικα Μέρος 2 και 8 για κάμψη με αξονική δύναμη και
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διάτμηση, ο οπλισμός του κορμού του τοιχώματος και στις δύο παρειές του παρατίθεται
στον Πίν. 2.1. Ο οπλισμός της σύνδεσης του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο
προέκυψε από το συνδυασμό των εντατικών μεγεθών και των εξισώσεων (2.7), (2.8), και
παρατίθεται στον Πίν. 2.2. Να επισημανθεί επίσης, πως για τον υπολογισμό του μήκους
μάτισης θεωρήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας, λόγω της οριζόντιας σκυροδέτησης
του δοκιμίου στο εργαστήριο.
Πίνακας 2.1 Οπλισμός φατνωμάτων από εντατικά μεγέθη.

Όροφος
1ος
2ος
3ος
4ος

Οπλισμός Φατνώματος
Διαμήκης διεύθυνση
Εγκάρσια διεύθυνση
9Φ10/185mm
10Φ10/185mm
10Φ8/170mm
11Φ8/170mm
7Φ8/260mm
8Φ8/260mm
7Φ8/260mm
8Φ8/260mm

Πίνακας 2.2 Διαστασιολόγηση περιμετρικών βλήτρων από εντατικά μεγέθη.
Διαμήκης διεύθυνση
Μήκος
Μήκος
έμπηξης
έμπηξης
Όροφος
Βλήτρα
στο
στο
πλαίσιο
φάτνωμα
(mm)
(mm)
18Φ16/92.5
1ος
160
590 (59db)
18Φ16/85
2ος
130 (8db)
470 (59db)
12Φ16/130
3ος
130 (8db)
470 (59db)
12Φ14/130
4ος
110 (8db)
470 (59db)

Εγκάρσια διεύθυνση
Μήκος
Μήκος
έμπηξης
έμπηξης
Βλήτρα
στο
στο
πλαίσιο
φάτνωμα
(mm)
(mm)
20Φ16/92.5
160
510 (51db)
22Φ16/85
130 (8db)
420 (52db)
14Φ16/130
130 (8db)
430 (54db)
14Φ14/130
110 (8db)
430 (54db)

Παρόλ’ αυτά, ο τελικός οπλισμός του φατνώματος του εξεταζόμενου δοκιμίου δεν
είναι αυτός που αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες. Πριν τη διεξαγωγή του πειράματος
αυτού, λεπτομέρειες του οποίου θα δοθούν σε επόμενη ενότητα, προηγήθηκαν δύο όμοιες
πειραματικές δοκιμές, με εναλλακτικές διατάξεις των οπλισμών εμφάτνωσης και
σύνδεσης.
Συγκεκριμένα, στην 1η δοκιμή υιοθετήθηκαν οι οπλισμοί που δίνονται στους Πίν.
3.1 και Πίν.3.2. Επιπλέον, για τη σύνδεση του φατνώματος με το υφιστάμενο πλαίσιο και
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προκειμένου να εξεταστεί το επίπεδο επίτευξης μονολιθικότητας καθώς και ο βαθμός
επίδρασης του είδους της σύνδεσης στη συμπεριφορά του πλαισίου, στη δοκό οροφής και
στο προς νότο υποστύλωμα κάθε φατνώματος

χρησιμοποιήθηκαν αγκύρια αλλά και

βλήτρα για την αγκύρωση των ράβδων του φατνώματος και της μεταφοράς της τέμνουσας,
αντίστοιχα. Ενώ στη δοκό βάσης και στο προς βορρά υποστύλωμα κάθε φατνώματος,
χρησιμοποιήθηκαν μόνο βλήτρα που αναλάμβαναν τόσο το ρόλο της αγκύρωσης όσο και
τη μεταφορά της τέμνουσας. Από τα αποτελέσματα της δοκιμής, η συμπεριφορά του
δοκιμίου ήταν συμμετρική παρά το διαφορετικό τρόπο σύνδεσης του φατνώματος με το
περιβάλλον πλαίσιο, ενώ ανέπτυξε την ίδια ροπή βάσης ανεξαρτήτως φοράς φόρτισης και
διαφοράς τύπου σύνδεσης (Strepelias I., Fardis M.N., Bousias S., Palios X., Biskinis D.
(2012), ΄΄RC Frames Infilled into RC Walls for Seismic Retrofitting: Design, Experimental
behaviour and Modelling΄΄, Report No. SEE 2012 – 02).
Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο δοκίμιο αποφασίστηκε αποκλειστικά η χρήση
βλήτρων περιμετρικά του φατνώματος για τη σύνδεσή του με το περιβάλλον πλαίσιο,
λόγω της αποτελεσματικότητας όσο και της σχετικά ευκολότερης εφαρμογής τους.
Επιπλέον, για τον 3ο και 4ο όροφο της κατασκευής αποφασίστηκε να μην τοποθετηθούν
βλήτρα στην περίμετρο του πλαισίου και να λειτουργήσει το φάτνωμα ως απλό
΄΄γέμισμα΄΄ (τοποθετήθηκαν μόνο δύο ράβδοι ανά πλευρά λόγω της οριζόντιας διάταξης
του δοκιμίου - 2Φ16), ενώ επιλέχθηκε και κάποια μικρή μείωση στον οπλισμό του
εκάστοτε φατνώματος.
Από τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής, παρατηρήθηκαν ολισθήσεις που
αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της τιμής σχεδιασμού, με εξαίρεση την ολίσθηση στη
δοκό βάσης του δευτέρου ορόφου, όπου καταγράφηκαν πολύ μεγάλες τιμές ολίσθησης
οφειλόμενες κατά κύριο λόγο στη διαμήκη ρηγμάτωση της δοκού και την αστοχία των
ματίσεων των ράβδων στη βάση των υποστυλωμάτων του δευτέρου ορόφου. Λόγω της
συγκέντρωσης της βλάβης στον δεύτερο όροφο, στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο δεν
καταγράφηκε αξιόλογη ολίσθηση, παρά την τοποθέτηση υποτυπώδους οπλισμού σύνεσης
(Strepelias I., Fardis M.N., Bousias S., Palios X., Biskinis D. (2012), ΄΄RC Frames Infilled
into RC Walls for Seismic Retrofitting: Design, Experimental behaviour and Modelling΄΄,
Report No. SEE 2012 – 02).
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω συμπεράσματα, στο παρόν υπο εξέταση δοκίμιο
αποφασίστηκε η περαιτέρω διαφοροποίηση (περαιτέρω μείωση) στον οπλισμό του
φατνώματος, καθώς και στον οπλισμό σύνδεσης στη διεπιφάνεια. Τελικά, ο οπλισμός του
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δοκιμίου που μελετάται στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στους Πίν.
2.3 και Πίν. 2.4.
Πίνακας 2.3 Τελικός οπλισμός φατνωμάτων του εξεταζόμενου δοκιμίου.

Όροφος
1ος
2ος
3ος
4ος

Οπλισμός Φατνώματος
Διαμήκης διεύθυνση Εγκάρσια διεύθυνση
7Φ8/260mm
8Φ8/260mm
7Φ8/260mm
8Φ8/260mm
7Φ8/260mm
8Φ8/260mm
7Φ8/260mm
8Φ8/260mm

Πίνακας 2.4 Τελική διαστασιολόγηση περιμετρικών βλήτρων εξεταζόμενου δοκιμίου.
Διαμήκης διεύθυνση
Μήκος
Μήκος
έμπηξης
έμπηξης
Όροφος
Βλήτρα
στο
στο
πλαίσιο
φάτνωμα
(mm)
(mm)
12Φ14/130 110 (8db)
1ος
430 (54db)
12Φ12/130 120 (10db)
2ος
430 (54db)
2Φ16
3ος
130 (8db)
430 (54db)
2Φ16
4ος
130 (8db)
430 (54db)

Εγκάρσια διεύθυνση
Μήκος
Μήκος
έμπηξης
έμπηξης
Βλήτρα
στο
στο
πλαίσιο
φάτνωμα
(mm)
(mm)
14Φ14/130 110 (8db)
470 (59db)
14Φ12/130 120 (10db)
470 (59db)
2Φ16
130 (8db)
470 (59db)
2Φ16
131 (8db)
470 (59db)

Σχήμα 2.8 Οπλισμός φατνωμάτων δοκιμίου.

31

Σχήμα 2.9 Λεπτομέρειες σύνδεσης φατνώματος – πλαισίου 1ου ορόφου του δοκιμίου .
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Σχήμα 2.10 Λεπτομέρειες σύνδεσης φατνώματος – πλαισίου 2ου ορόφου του δοκιμίου .
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2.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Το δοκίμιο κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε πειραματικά στο Εργαστήριο

Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο
είναι το μεγαλύτερο, άρτια εξοπλισμένο και το πιο προηγμένο στο είδος του στη ΝΔ
Ευρώπη. Αποτελείται από δύο τοίχους αντίδρασης ύψους 5.5m ο καθένας και μήκους
6.0m και 4.0m αντίστοιχα

σε διάταξη L, οι οποίοι εδράζονται σε ισχυρό δάπεδο

διαστάσεων (18m 16m) .
Εξαιτίας του ύψους του δοκιμίου (9.0m), αποφασίζεται να διαταχθεί σε οριζόντια
θέση. Η βάση του τοιχώματος αγκυρώνεται στον ένα τοίχο αντίδρασης, με 12 ράβδους
προέντασης Φ36, καθεμία εκ των οποίων προεντείνεται με δύναμη 300 kN έτσι ώστε να
εξασφαλιστούν συνθήκες πάκτωσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί έναντι κάμψης εκτός
επιπέδου λόγω του ιδίου βάρους του, τοποθετούνται σε κάθε κόμβο υποστυλώματος δοκού, αμφιαρθρωτές ράβδοι στήριξης πακτωμένες αφενός στο ισχυρό δάπεδο του
εργαστηρίου και αγκυρωμένες αφετέρου στο δοκίμιο. Λεπτομέρειες των αρθρώσεων
αυτών διακρίνονται στο Σχ. 2.11.

Σχήμα 2.11 Λεπτομέρειες αμφιαρθρωτής ράβδου στήριξης δοκιμίου.
Το αξονικό φορτίο που ασκείται στο δοκίμιο επιβάλλεται με τη βοήθεια τεσσάρων
υδραυλικών γρύλλων στην κορυφή του δοκιμίου, επενεργώντας σε δύο μεταλλικές
κοιλοδοκούς οι οποίες μεταφέρουν την αντίδραση στον τοίχο αντίδρασης μέσω τεσσάρων

34

ράβδων προέντασης, παράλληλα στον άξονα των υποστυλωμάτων και εξασφαλίζοντας
ίδια τιμή αξονικού σε όλους τους ορόφους (Σχ. 2.13, Σχ. 2.14). Επίσης, σερβοϋδραυλικά
έμβολα επιβάλλουν τις καθορισμένες μετακινήσεις στις στάθμες των ορόφων. Τα έμβολα
τοποθετούνται τελικά στις στάθμες του 2ου και 4ου ορόφου μόνο (Σχ. 2.15), καθώς αρχικά
κατά τις πρώτες δοκιμές ελέγχου του συστήματος παρατηρήθηκε έντονη αλληλεπίδραση
μεταξύ των εμβόλων που είχαν τοποθετηθεί σε κάθε στάθμη ορόφου (τέσσερα έμβολα) ,
λόγω της εξαιρετικά μεγάλης δυσκαμψίας του δοκιμίου και της μικρής απόστασης μεταξύ
των σταθμών των ορόφων, καταλήγοντας σε αστάθεια στη λειτουργία των εμβόλων και
στην επιβολή μεγάλων τεμνουσών δυνάμεων. Το έμβολο του 2ου ορόφου αγκυρώνεται
στον έτερο τοίχο αντίδρασης και αυτό του 4ου ορόφου σε ανεξάρτητη βάση οπλισμένου
σκυροδέματος διαστάσεων , (2.00m  2.50m 1.75m) η οποία προεντείνεται με 14 ράβδους
προέντασης ούτως ώστε να δημιουργούνται συνθήκες πάκτωσής της με το ισχυρό δάπεδο
(Σχ. 2.12).

Σχήμα 2.12 Λεπτομέρειες βάσης οπλισμένου σκυροδέματος.
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Σχήμα 2.13 Πλάγια όψη πειραματικής διάταξης.

Σχήμα 2.14 Κύρια όψη πειραματικής διάταξης.

Σχήμα 2.15 Τρισδιάστατη άποψη πειραματικής διάταξης.
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2.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Προκειμένου να καλυφθεί η καταμέτρηση όλων των βασικών παραμέτρων της

απόκρισης του δοκιμίου, καθώς και της συμπεριφοράς της σύνδεσης του φατνώματος με
το περιβάλλον πλαίσιο, χρησιμοποιείται ένα πλήθος μετρητικών οργάνων σε κατάλληλες
θέσεις επάνω στο δοκίμιο. Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση συνολικά 96 αισθητήρων, πλέον
των 2 δυναμοκυψελών προσαρμοσμένων στα σερβοϋδραυλικά έμβολα για τη μέτρηση
των δυνάμεων επαναφοράς του δοκιμίου και των 4 αισθητήρων μετακίνησης
τοποθετημένων σε ανεξάρτητο σύστημα στήριξης για τη μέτρηση των μετατοπίσεων στις
στάθμες των ορόφων. Αναλυτικά η θέση των εκάστοτε αισθητήρων επάνω στο δοκίμιο
και το μέγεθος της απόκρισης που μετρούν, περιγράφονται και απεικονίζονται στον Πίν.
2.5 και στα Σχ.2.16. Σχ.2.17, αντίστοιχα. Δεν πρέπει βεβαίως να παραληφθεί η
τοποθέτηση συνολικά 16 ηλεκτρομηκυνσιομέτρων στον 1ο όροφο στα βλήτρα σύνδεσης
φατνώματος - θεμελίωσης και στα βλήτρα φατνώματος - υποστυλώματος στην Ν.Δ. (SW)
και Β.Δ. (NE) γωνία, καθώς και στο 2ο όροφο στα βλήτρα φατνώματος – δοκού στην
βάση του ορόφου, όπως διακρίνονται και στο Σχ. 2.18.
Επιπλέον, στους τρεις πρώτους ορόφους του δοκιμίου τοποθετούνται δικτυακές
κάμερες για την οπτική παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς του στα
τεταρτημόρια του φατνώματος. Για την καλύτερη δυνατή ερμηνεία των πειραματικών
αποτελεσμάτων υιοθετείται σύστημα τηλεπαρουσίας (telepresence) κατά το οποίο η λήψη
των δικτυακών καμερών συγχρονίζεται με το χρόνο της δοκιμής καθώς επίσης και με
όλες τις μετρήσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκειά της, ώστε να υπάρχει πλήρης
συσχετισμός καταγραφών και φυσικής κατάστασης του δοκιμίου.
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Πίνακας 2.5 Διάταξη μετρητικών οργάνων και καταμετρηθέντα μεγέθη.
Ομάδα
Αισθητήρων
S1

S2

Μετρούμενο Μέγεθος
Διατμητική
παραμόρφωση
ορόφου
Αξονική παραμόρφωση
υποστυλωμάτων
υφιστάμενου πλαισίου

S3

Στροφή κρίσιμης
περιοχής
τοιχώματος

Πλήθος
Αισθητήρων
8
επιμηκυνσιόμετρα
8
επιμηκυνσιόμετρα
(ποτενσιόμετρα)
5 ζεύγη
επιμηκυνσιομέτρων

S4

Σχετική ολίσθηση
φατνώματος υφιστάμενου πλαισίου

18
επιμηκυνσιόμετρα

S5

Ολίσθηση / Αποκόλληση
φατνώματος υφιστάμενου πλαισίου

18 ζεύγη
επιμηκυνσιομέτρων

S6

Μετακίνηση
βάσης τοιχώματος

1 ζεύγος
επιμηκυνσιομέτρων

Διάταξη Αισθητήρων
1 ζεύγος στην κάτω πλευρά καθενός φατνώματος - ορόφου
διαγώνια και στηριζόμενα στο κέντρο των κόμβων
1 επιμηκυνσιόμετρο παράλληλα στο ύψος του καθενός υποστυλώματος
και συνδεδεμένο με το
δοκίμιο στο κέντρο των κόμβων δοκού - υποστυλώματος στην κάτω
πλευρά του φατνώματος
1 ζεύγος εκατέρωθεν του τοιχώματος σε αποστάσεις
450mm, 900mm, 1350mm, 1800mm, 270mm από τη διατομή βάσης
1ος Όροφος: 4 επιμηκυνσιόμετρα στο μέσο του μήκους κάθε μέλους του
πλαισίου στην άνω πλευρά του φατνώματος
2ος Όροφος: 4 επιμηκυνσιόμετρα στο μέσο του μήκους κάθε μέλους του
πλαισίου στην άνω πλευρά του φατνώματος
3ος Όροφος: 4 επιμηκυνσιόμετρα στα άκρα των υποστυλωμάτων και 2
επιμηκυνσιόμετρα
στο μέσο του μήκους των δοκών του πλαισίου στην άνω πλευρά του
φατνώματος
4ος Όροφος: 4 επιμηκυνσιόμετρα στο μέσο του μήκους κάθε μέλους του
πλαισίου στην άνω πλευρά του φατνώματος
1ος Όροφος: 2 ζεύγη επιμηκυνσιομέτρων σε τριγωνική διάταξη σε κάθε
γωνία στην άνω πλευρά του φατνώματος και
1 ζεύγος επιμηκυνσιομέτρων σε καθεμία από τις δύο γωνίες της κάτω
πλευρά του φατνώματος
με τη βάση του δοκιμίου
2ος Όροφος: 2 ζεύγη επιμηκυνσιομέτρων σε τριγωνική διάταξη σε κάθε
γωνία στην άνω πλευρά του φατνώματος
1 ζεύγος εκατέρωθεν της βάσης
του τοιχώματος
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Σχήμα 2.16 Απεικόνιση αισθητήρων στην άνω πλευρά του δοκιμίου.
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Σχήμα 2.17 Απεικόνιση αισθητήρων στην κάτω πλευρά του δοκιμίου.
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Σχήμα 2.18 Απεικόνιση ηλεκτρομηκυνσιομέτρων στα βλήτρα 1ου (αριστερά) και 2ου
ορόφου (δεξιά).
Κλείνοντας, ο υπολογισμός της ολίσθησης ή της

αποκόλλησης φατνώματος –

υφιστάμενου πλαισίου μέσω των ζευγών επιμηκυνσιομέτρων σε τριγωνική διάταξη
επιτυγχάνεται ακολουθώντας την εξής διαδικασία. Σύμφωνα με το Σχ. 2.19, με δεδομένες
τις αρχικές διαστάσεις των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ προσδιορίζονται σύμφωνα με τον
νόμο

των

συνημιτόνων

(  2   2   2  2 cos A ,

 2   2   2  2 cos B ,

 2   2   2  2 cos  ) οι αρχικές γωνίες του τριγώνου και στη συνέχεια το ύψος του
(δ) και η απόσταση (ε) του ίχνους του ύψους από την πλευρά β. Τα παραπάνω μεγέθη
υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο και για το τρίγωνο στην μετατοπισμένη του θέση. Η
διαφορά μεταξύ των δύο υψών (δ' - δ) και (ε' - ε) δίνει το εύρος αποκόλλησης (w) και την
ολίσθηση (s) στην διεπιφάνεια, αντίστοιχα.

Σχήμα 2.19 Διαδικασία υπολογισμού ολίσθησης/αποκόλλησης φατνώματος - πλαισίου.
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2.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
H κατασκευή του δοκιμίου ξεκίνησε εδράζοντας τη βάση του από οπλισμένο

(i)

σκυρόδεμα στον έναν από τους δύο τοίχους αντίδρασης του χώρου του Εργαστηρίου
Κατασκευών. Η έδρασή της πραγματοποιείται προεντείνοντας 12 ράβδους Φ36, καθεμία
εκ των οποίων προεντείνεται με δύναμη 300 kN έτσι ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες
πάκτωσης. Ο οπλισμός της βάσης του τοιχώματος και τμήμα της διαδικασίας έδρασής της
παρουσιάζονται στα σχήματα που ακολουθούν.

Σχήμα 2.20 Λεπτομέρειες οπλισμού βάσης τοιχώματος οπλισμένου σκυροδέματος.

Σχήμα 2.21 Αγκύρωση βάσης τοιχώματος στον τοίχο αντίδρασης μέσω προέντασης.
(ii)

Ακολούθησαν η τοποθέτηση των αμφιαρθρωτών ράβδων στις κατάλληλες θέσεις

του ισχυρού δαπέδου προκειμένου να αγκυρωθούν σε κάθε κόμβο δοκού υποστυλώματος του δοκιμίου, η κατασκευή του ξυλοτύπου του υφιστάμενου πλαισίου και
κατόπιν η σκυροδέτηση αυτού (Σχ. 2.22 – Σχ. 2.26).
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Σχήμα 2.22 Λεπτομέρεια οπλισμού τυπικού υποστυλώματος υφιστάμενου πλαισίου
(αριστερά) και στην περιοχή της μάτισης (δεξιά)

Σχήμα 2.23 Λεπτομέρεια οπλισμού τυπικής δοκού υφιστάμενου πλαισίου (άνω) και
κόμβου δοκού – υποστυλώματος (κάτω)
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Σχήμα 2.24 Απεικόνιση ξυλοτύπου υφιστάμενου πλαισίου δοκιμίου.

Σχήμα 2.25 Διαδικασία σκυροδέτησης υφιστάμενου πλαισίου δοκιμίου.
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Σχήμα 2.26 Απεικόνιση σκυροδετημένου υφιστάμενου πλαισίου δοκιμίου.
(iii)

Μετά το πέρας 7 ημερών από τη σκυροδέτηση, αφαιρείται ο ξυλότυπος του

περιμετρικού πλαισίου και στις κατάλληλες θέσεις των δομικών μελών του κάθε πλαισίου
– ορόφου διανοίγονται οι οπές τοποθέτησης των βλήτρων σύνδεσης φατνώματος –
περιβάλλοντος πλαισίου, σύμφωνα με τα πορίσματα της διαστασιολόγησης. Τα βλήτρα
αγκυρώνονται στα μέλη του πλαισίου μέσω εποξειδικής ρητίνης, αφού προηγουμένως οι
οπές έχουν καθαριστεί επιμελώς από υπολείμματα σκόνης (Σχ. 2.28). Επιπλέον, σε
συγκεκριμένα βλήτρα που αναφέρθηκαν στην ενότητα §2.5, έχουν εφαρμοστεί
ηλεκτρομηκυνσιόμετρα προς καταμέτρηση της παραμόρφωσής τους (Σχ. 2.27).

Στο

σημείο αυτό, να επισημανθεί ότι στις γωνίες δοκών – υποστυλωμάτων όπου
διασταυρώνονται τα βλήτρα των υποστυλωμάτων με αυτά των δοκών, μετατοπίζονται τα
βλήτρα των υποστυλωμάτων από το μέσο του πλάτους των υποστυλωμάτων και
τοποθετούνται εκατέρωθεν (εναλλάξ) από τα βλήτρα των δοκών. Στα Σχ. 2.29 – Σχ. 2.33
απεικονίζεται η διάταξη των βλήτρων σε κάθε φάτνωμα του δοκιμίου.

Σχήμα 2.27 Εφαρμογή ηλεκτρομηκυνσιομέτρων σε βλήτρα.

45

Σχήμα 2.28 Διαδικασία διάνοιξης οπών για την τοποθέτηση των βλήτρων.

Σχήμα 2.29 Λεπτομέρεια οπλισμού σύνδεσης φατνώματος – πλαισίου 1ου ορόφου.
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Σχήμα 2.30 Λεπτομέρεια οπλισμού σύνδεσης φατνώματος – πλαισίου 2ου ορόφου.

Σχήμα 2.31 Λεπτομέρεια οπλισμού σύνδεσης φατνώματος – πλαισίου 3ου ορόφου.
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Σχήμα 2.32 Λεπτομέρεια οπλισμού σύνδεσης φατνώματος – πλαισίου 4ου ορόφου.

Σχήμα 2.33 Γενική άποψη οπλισμού σύνδεσης φατνώματος – πλαισίου του δοκιμίου.
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(iv) Στη συνέχεια, τοποθετείται ο καθορισμένος οπλισμός κάθε φατνώματος του δοκιμίου
και κατόπιν ακολούθησε η σκυροδέτηση αυτών (Σχ. 2.34 – Σχ.2.39).

Σχήμα 2.34 Λεπτομέρεια οπλισμού φατνώματος 1ου ορόφου.

Σχήμα 2.35 Λεπτομέρεια οπλισμού φατνώματος 2ου ορόφου.
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Σχήμα 2.36 Λεπτομέρεια οπλισμού φατνώματος 3ου ορόφου.

Σχήμα 2.37 Λεπτομέρεια οπλισμού φατνώματος 4ου ορόφου.
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Σχήμα 2.38 Γενική άποψη οπλισμού φατνωμάτων του δοκιμίου.

Σχήμα 2.39 Απεικόνιση σκυροδετημένων φατνωμάτων του δοκιμίου.
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(v)

Όπως παρατηρήθηκε στις προηγούμενες δύο δοκιμές, κρίσιμη για τη βλάβη του

δοκιμίου αποδείχτηκε η περιοχή μάτισης των υποστυλωμάτων στη βάση του 1ου ορόφου.
Για το λόγο αυτό, πριν τη διεξαγωγή της υβριδικής δοκιμής στο εξεταζόμενο δοκίμιο, η
περιοχή των ματίσεων στη βάση των υποστυλωμάτων του 1ου ορόφου ενισχύεται με
τρίπλευρο μανδύα ινοπλισμένων πολυμερών (ΙΟΠ). Συγκεκριμένα, 10 ημέρες μετά τη
σκυροδέτηση των φατνωμάτων του πλαισίου αφαιρέθηκε ο ξυλότυπος της εμφάτνωσης
και η επιφάνεια όπου θα τοποθετούνταν ο μανδύας καθαρίζεται επιμελώς και
καμπυλώνονται οι γωνίες των υποστυλωμάτων με ακτίνα περίπου 20mm , προκειμένου να
αποφευχθεί η συγκέντρωση τάσεων στις γωνίες και κατά συνέπεια πρόωρη αστοχία του
μανδύα. Έπειτα, γίνεται επάλειψη με ρητίνη της επιφάνειας που θα τοποθετηθεί ο
μανδύας, εμποτισμός του υφάσματος σε ρητίνη και τελικώς η εφαρμογή του στη
συγκεκριμένη επιφάνεια επαλείφοντας και πάλι με ρητίνη (Σχ. 2.40). Ο μανδύας
αποτελείται από δύο στρώσεις υφάσματος ινών άνθρακα μία διεύθυνσης, ονομαστικού
πάχους 0.13mm , μέτρου ελαστικότητας 230GPa και εφελκυστικής αντοχής 3.45GPa ,
ενώ τοποθετείται σε απόσταση 10mm από τη βάση του δοκιμίου και μέχρι ύψους 500mm
από τη βάση του κάθε υποστυλώματος.

Σχήμα 2.40 Διαδικασία εφαρμογής και απεικόνιση μανδύα ΙΟΠ.
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(vi)

Τελικώς, επιβάλλεται στο δοκίμιο το αξονικό φορτίο που αντιστοιχεί σε συνδυασμό

δράσεων G  0.3Q και είναι ίσο με 465kN . Η εφαρμογή του αξονικού φορτίου
πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων υδραυλικών γρύλλων στην κορυφή του δοκιμίου,
επενεργώντας σε δύο μεταλλικές κοιλοδοκούς οι οποίες μεταφέρουν την αντίδραση στον
τοίχο αντίδρασης με τη συμβολή τεσσάρων ράβδων προέντασης, παράλληλα στον άξονα
των υποστυλωμάτων και εξασφαλίζοντας ίδια τιμή αξονικού σε όλους τους ορόφους (Σχ.
2.41). Ακολούθησε η τοποθέτηση όλων των οργάνων μέτρησης (αισθητήρες) στις
προκαθορισμένες θέσεις του δοκιμίου που έχουν αναφερθεί, για την εξασφάλιση όλων των
παραμέτρων απόκρισης και συμπεριφοράς (Σχ. 2.42 – Σχ. 2.44).

Σχήμα 2.41 Απεικόνιση εφαρμογής αξονικού φορτίου.

Σχήμα 2.42 Σύστημα δικτυακών καμερών – telepresence (αριστερά) και σύστημα
ελέγχου και καταγραφής δεδομένων (δεξιά).
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Σχήμα 2.43 Απεικόνιση τυπικών αισθητήρων επί του δοκιμίου.

Σχήμα 2.44 Απεικόνιση δοκιμίου πριν την έναρξη της υβριδικής δοκιμής.
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2.7

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ



Σκυρόδεμα: Κατά τη σκυροδέτηση τόσο του περιμετρικού πλαισίου όσο και των
φατνωμάτων του δοκιμίου, ελήφθησαν 6 κυβικά δοκίμια πλευρά 0.15m και 6
κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 0.15m και ύψους 0.30m (Σχ. 2.45). Τα δοκίμια αυτά
δοκιμάστηκαν σε θλίψη την ημέρα διεξαγωγής του πειράματος. Από τα
αποτελέσματα, προέκυψε για το σκυρόδεμα του περιμετρικού πλαισίου μέση
θλιπτική αντοχή των κυβικών δοκιμίων ίση με 29.4MPa και των κυλινδρικών ίση
με 25.6MPa . Αντίστοιχα για το σκυρόδεμα των φατνωμάτων, προέκυψε μέση
θλιπτική αντοχή των κυβικών δοκιμίων ίση με 30.6MPa και των κυλινδρικών ίση
με 23.6MPa .



Χάλυβας οπλισμού: Προκειμένου να εξαχθούν οι ιδιότητες διαρροής των
χαλύβδινων ράβδων οπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν στην όπλιση του δοκιμίου,
δοκιμάστηκαν σε εφελκυσμό, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A370, τρία δοκίμια
ανά διάμετρο (Σχ. 2.45). Τα αποτελέσματα διακρίνονται στα Σχ. 2.46 , Σχ. 2.47 και
τον Πίν. 2.6 που ακολουθούν, ως μέσος όρος των τριών δοκιμίων.

Σχήμα 2.45 Κυλινδρικά και κυβικά δοκίμια σκυροδέματος (αριστερά), δοκιμή
εφελκυσμού σε χαλύβδινες ράβδους οπλισμού του δοκιμίου (δεξιά).
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Σχήμα 2.46 Διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης βλήτρων διαμέτρου Φ12 (αριστερά) και
Φ14 (δεξιά).

Σχήμα 2.47 Διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης ράβδων πλαισίου διαμέτρου Φ14
(αριστερά) και ράβδων φατνώματος διαμέτρου Φ8 (δεξιά).
Πίνακας 2.6 Τάση διαρροής χαλύβδινων ράβδων οπλισμού του δοκιμίου.
Κατηγορία Διατομής
Βλήτρα
Πλαίσιο
Φάτνωμα

Διάμετρος (mm)
12
14
14
8

Τάση διαρροής, fy (MPa)
532.9
504.3
507.4
570.8
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2.8 ΨΕΥΔΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ (PsD)
Η ψευδοδυναμική μέθοδος δοκιμών (PsD) ή υβριδική με ή χωρίς υποκατασκευές
αποτελεί μία διαδικασία άμεσα ελεγχόμενη από λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή, η
οποία συνδυάζει την απλότητα των ανελαστικών δοκιμών με την αξιοπιστία των δοκιμών
σε σεισμικές τράπεζες. Συγκριτικά, με την υβριδική μέθοδο επιλύεται το ζήτημα της
εφαρμογής επιβαλλόμενων αποκρίσεων δοκιμίων μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια
ενός πραγματικού σεισμού. Επιπλέον, είναι εφαρμόσιμη σε δοκίμια μεγάλου βάρους και
κλίμακας, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη διεξαγωγή πειραμάτων σε σεισμικές
τράπεζες. Εξάλλου, τα πειράματα ψευδοδυναμικής μεθόδου δοκιμών, σε αντιπαράθεση με
αυτά των σεισμικών τραπεζών, είναι πιο αντιπροσωπευτικά για την παρατήρηση του
δείκτη βλάβης των δοκιμίων καθώς διεξάγονται βηματικά και σε πολύ πιο αργό ρυθμό.
Βέβαια, το μειονέκτημα των υβριδικών δοκιμών είναι ο μη συνυπολογισμός της επίδρασης
του χρόνου στους υπολογισμούς, με συνέπεια την πιθανή παρουσία μετρητικών
σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της απόκρισης του εξεταζόμενου
δοκιμίου. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ο έλεγχος της πιθανότητας παρουσίας σφάλματος
κατά τη διάρκεια ενός ψευδοδυναμικού πειράματος που πιθανότητα να οδηγούσε στην
επιβολή ανεξήγητα μεγάλων δυνάμεων στο δοκίμιο από τα υδραυλικά έμβολα.
Στην υβριδική μέθοδο, τμήμα της κατασκευής εξετάζεται αναλυτικά, ενώ το
υπόλοιπο τμήμα δοκιμάζεται πειραματικά. Η μέθοδος αυτή εκτελείται κάνοντας χρήση
γνωστών βηματικών μεθόδων ολοκλήρωσης. Το δοκίμιο διακριτοποιείται ως ένα σύστημα
συγκεντρωμένων μαζών με πεπερασμένο βαθμό ελευθερίας και σε δεδομένο χρονικό
βήμα, επιβάλλονται παραμορφώσεις σε αυτό μέσω υδραυλικών εμβόλων εξαιτίας κάποιας
συγκεκριμένης σεισμικής κίνησης και στη συνέχεια καταμετρώνται οι δυνάμεις
επαναφοράς από τις δυναμοκυψέλες των εμβόλων στο τέλος του βήματος αυτού.
Ο αναλυτικός προσδιορισμός των επιβαλλόμενων μετατοπίσεων του δοκιμίου σε
κάθε χρονικό βήμα βασίζεται στην πραγματική κατάσταση βλάβης του, συμβάλλοντας
στην αξιοπιστία του πειράματος και τον περιορισμό των ανακριβειών που θα
υπεισέρχονταν με τη χρήση οποιουδήποτε προσομοιώματος. Όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, με δεδομένα τη μάζα, την απόσβεση και τη σεισμική κίνηση η οποία
επιβάλλεται στο δοκίμιο, καταμετρώνται οι δυνάμεις επαναφοράς και χρησιμοποιούνται
στη διαδικασία της αριθμητικής ολοκλήρωσης που διέπεται από τη διαφορική δευτέρας
τάξεως εξίσωση κίνησης του δοκιμίου, προκειμένου να εφαρμοστούν οι επικόμβιες
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μετατοπίσεις για τα επόμενα χρονικά βήματα. Η προς επίλυση εξίσωση κίνησης ενός
συστήματος με υποκατασκευές σε κάθε χρονικό βήμα i περιγράφεται από τη σχέση:
(m A  mE )  ui  (c A  c E )  ui  (rsA  rsE )  fi

(2.9)
όπου,
A: δείκτης αναφοράς στο αναλυτικά εξεταζόμενο τμήμα της κατασκευής,
Ε: δείκτης αναφοράς στο πειραματικά εξεταζόμενο τμήμα της κατασκευής,
m: το μητρώο μάζας της κατασκευής,
c: το μητρώο απόσβεσης της κατασκευής,
̈ : η επιτάχυνση της κατασκευής,
̇ : η ταχύτητα της κατασκευής,
rs: η δύναμη επαναφοράς του εξεταζόμενου τμήματος,
: η δύναμη διέγερσης της κατασκευής.
Η επίλυση της εξίσωσης δυναμικής ισορροπίας πραγματοποιείται με αλγόριθμους
άμεσης αλλά και έμμεσης ολοκλήρωσης. Στους αλγόριθμους άμεσης ολοκλήρωσης,
χρησιμοποιείται η κατάσταση του φορέα στην αρχή του κάθε χρονικού βήματος
προκειμένου να εκτιμηθεί η απόκρισή του στο τέλος του βήματος. Σε αντίθεση με τους
αλγόριθμους έμμεσης ολοκλήρωσης όπου η απόκριση του δοκιμίου υπολογίζεται μέσω
των δεδομένων της απόκρισής του στη μετακίνηση – στόχο. Το πλεονέκτημα των
αλγορίθμων άμεσης ολοκλήρωσης είναι η συνεισφορά τους στα θέματα ευστάθειας του
δοκιμίου και η χρήση σχετικά μεγάλων χρονικών βημάτων ολοκλήρωσης, ενώ οι
αλγόριθμοι άμεσης ολοκλήρωσης είναι πιο εύχρηστοι στην εφαρμογή τους και για αυτό
προτιμούνται περισσότερο, όταν όμως ικανοποιούνται οι συνθήκες ευστάθειας της υπό
εξέταση κατασκευής.
Στο συγκεκριμένο τετραώροφο φορέα που μελετάται, λόγω της συμμετρίας του
επιλέγεται να εξεταστεί ένα από τα εξωτερικά επίπεδα πλαίσιά του και συγκεκριμένα,
δοκιμάζεται πειραματικά μόνο το τετραώροφο εμφατνούμενο υπο-πλαίσιο (πειραματική
υποκατασκευή) και το υπόλοιπο τμήμα του επιπέδου πλαισίου προσομοιώνεται αναλυτικά
(αναλυτική υποκατασκευή) ικανοποιώντας βέβαια τις συνθήκες ισορροπίας στα κοινά
όρια πειραματικής και αναλυτικής υποκατασκευής. Η επίλυση της εξίσωσης κίνησης
γίνεται με τη μέθοδο των Κεντρικών Διαφορών που ανήκει στην κατηγορία αλγορίθμων
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άμεσης ολοκλήρωσης Newmark, με παραμέτρους β=0 και γ=1/2. Συγκεκριμένα, σε κάθε
χρονικό βήμα i, διάρκειας Δt, υπολογίζεται το διάνυσμα μετακίνησης u του επόμενου
βήματος για το σύνολο της κατασκευής, σύμφωνα με τη σχέση:

ui 1  ui  t  ui 

t 2
 ui 1
2

(2.10)
Ακολούθως, τα υδραυλικά έμβολα επιβάλλουν στην πειραματική υποκατασκευή τις
υπολογιζόμενες για κάθε βαθμό ελευθερίας μετακινήσεις και από τις δυναμοκυψέλες των
εμβόλων μετράται το διάνυσμα των δυνάμεων επαναφοράς της πειραματικής
υποκατασκευής,

. Η δύναμη επαναφοράς της αναλυτικής υποκατασκευής,

,

υπολογίζεται ως το γινόμενο του ελαστικού μητρώου δυσκαμψίας της αναλυτικής
υποκατασκευής επί τις μετακινήσεις των δυναμικών βαθμών ελευθερίας της. Υπολογίζεται
έπειτα το διάνυσμα των επιταχύνσεων και ταχυτήτων των δυναμικών βαθμών ελευθερίας
σύμφωνα με τις εξισώσεις (2.11), (2.12) αντίστοιχα:

ui 1 

fi 1  (rsA  rsE )  (c 

ui 1  ui 

t
 c)  ui 1
2

t
(m   c)
2
t
  ui  ui 1 
2

(2.11)

(2.12)

Για το πειραματικό δοκίμιο του τετραώροφου εμφατνούμενου πλαισίου, το μητρώο
μαζών του μισού φορέα υπολογίζεται από τα μόνιμα και οιονεί μόνιμα κινητά φορτία της
κατασκευής, για τα οποία έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενη ενότητα, ενώ το μητρώο
απόσβεσης αμελείται αποδίδοντας την απόσβεση του δοκιμίου στην υστερητική του
απόκριση. Κλείνοντας, όσον αφορά τα στοιχεία του ελαστικού μητρώου δυσκαμψίας,
αυτά προκύπτουν από γραμμική στατική ανάλυση για ανεστραμμένη τριγωνική κατανομή
πλευρικών δυνάμεων ορόφων και ειδικά από τις σχετικές μετακινήσεις ορόφων και τα
οριζόντια φορτία ορόφων που αναλαμβάνουν τα πλαίσια, δηλαδή τη διαφορά της
συνολικής τέμνουσας υποστυλωμάτων από όροφο σε όροφο.

59

2.9

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Το δοκίμιο υποβάλλεται σε υβριδική δοκιμή με υποκατασκευές, με σεισμική

διέγερση το επιταχυνσιογράφημα του σεισμού στο Montenegro 1979, από το σταθμό
καταγραφής του Hercegnovi. Η καταγραφή αποτελείται από 1500 σημεία με χρονικό βήμα
0.01 sec.Για λόγους ομοιότητας της πρωτότυπης κατασκευής με το μοντέλο που επιτάσσει
η διαστατική

ανάλυση, ο χρόνος του επιταχυνσιογραφήματος πολλαπλασιάζεται

με

 1 
3
      0.866 . Επιπλέον, το επιταχυνσιογράφημα επαυξάνεται κατάλληλα ώστε
4
 SL 

να προκύψει μέγιστη εδαφική επιτάχυνση ίση με 0.25g και προστίθεται αριθμός σημείων
μηδενικής επιτάχυνσης προκειμένου να μελετηθεί και η ελεύθερη ταλάντωση του δοκιμίου
(Σχ. 2.48).
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Σχήμα 2.48 Επιταχυνσιογράφημα Hercegnovi
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα, η δοκιμή πραγματοποιείται
θεωρώντας την εξεταζόμενη υποκατασκευή ως ένα σύστημα δύο βαθμών ελευθερίας (2 ος
και 4ος όροφος) και εκεί επιβάλλονται οι καθορισμένες μετακινήσεις μέσω των
σερβοϋδραυλικών εμβόλων. Εξαιτίας όμως κάποιων τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα
ελέγχου, πραγματοποιούνται τελικά τρεις υβριδικές δοκιμές - υποτμήματα της συνολικής.
Συγκεκριμένα, η 1η δοκιμή διακόπηκε στο 10ο δευτερόλεπτο. Συνεχίστηκε έπειτα από την
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αρχή για να διακοπεί εκ νέου στο 7ο δευτερόλεπτο (2η δοκιμή) και τελικά να ολοκληρωθεί
με επιτυχία σε μία τρίτη προσπάθεια (3η δοκιμή). Η απόκριση του δοκιμίου και για τις
τρεις υβριδικές δοκιμές παρουσιάζεται με λεπτομέρεια στις ακόλουθες υποενότητες.
2.9.1

Εκτέλεση 1ης υβριδικής δοκιμής

2.9.1.1 Παρατηρηθείσα απόκριση δοκιμίου κατά την εξέλιξη της 1ης δοκιμής
Προκειμένου να υπάρξει μια αρχική, εποπτική εκτίμηση της συμπεριφοράς του
δοκιμίου κατά την εξέλιξη της 1ης δοκιμής, παρατίθεται το χρονικό της απόκρισής του σε
συνδυασμό με τα αντίστοιχα σχήματα για ακόμη μεγαλύτερη πληρότητα:


t=1.9sec (μετακίνηση κορυφής = -12mm): εμφάνιση ρωγμών στο εφελκυόμενο
βόρειο υποστύλωμα του 1ου ορόφου (Σχ.2.49).



t=2.1sec (μετακίνηση κορυφής = -14mm): εμφάνιση ρωγμών στο νότιο υποστύλωμα
του 1ου ορόφου μετά το πέρας του μανδύα ΙΟΠ (Σχ.2.49).



t=2.4sec (μετακίνηση κορυφής = -27mm): (α) εμφάνιση επιπλέον ρωγμών καθ’ ύψος
του εφελκυόμενου βόρειου υποστυλώματος του 1ου ορόφου, καθώς και (β)
δημιουργία ρωγμών στο εφελκυόμενο υποστύλωμα του 2ου ορόφου σε απόσταση
60cm από τη βάση του και (γ) στη βάση του υποστυλώματος του 3ου ορόφου
(Σχ.2.50).



t=2.47sec (μετακίνηση κορυφής = -35mm): διεύρυνση των προηγούμενων ρωγμών
μέχρι τη χρονική στιγμή t=2.4sec και επέκταση ρηγμάτωσης προς το φάτνωμα
(Σχ.2.51).



t=2.65sec (μετακίνηση κορυφής = 26mm): με αντιστραμμένη πλέον φόρτιση, (α)
εμφάνιση επιπρόσθετων ρωγμών στο εφελκυόμενο νότιο υποστύλωμα του 1ου
ορόφου, καθώς και (β) στο εφελκυόμενο υποστύλωμα του 2ου ορόφου (Σχ.2.52).



t=2.8sec (μετακίνηση κορυφής = 67mm): (α) επέκταση ρηγμάτωσης προς το
φάτνωμα και (β) δημιουργία ρωγμής στη διεπιφάνεια δοκιμίου – θεμελίωσης
(Σχ.2.53).



t=3.38sec (μετακίνηση κορυφής = -29mm): και ξανά με αντιστραμμένη φόρτιση,
επέκταση της ρωγμής στη διεπιφάνεια δοκιμίου – θεμελίωσης και στο υπόλοιπο του
μήκους της διεπιφάνειας (Σχ.2.54).
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Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση των μετακινήσεων σε επόμενους
κύκλους, δημιουργήθηκαν επιπλέον ρωγμές καθ’ ύψος των εφελκυόμενων κάθε
φορά υποστυλωμάτων , με τη βλάβη όμως του δοκιμίου να εντοπίζεται κυρίως στη
διεύρυνση των ρωγμών που είχαν επεκταθεί στο φάτνωμα του 1ου ορόφου και στη
ρωγμή στη διεπιφάνεια δοκιμίου – θεμελίωσης (Σχ.2.55).

Σχήμα 2.49 Απεικόνιση συμπεριφοράς δοκιμίου τις χρονικές στιγμές t=1.9sec
(αριστερά) και t=2.1sec (δεξιά).

Σχήμα 2.50 Απεικόνιση συμπεριφοράς δοκιμίου τη χρονική στιγμή t=2.4sec (α – άνω
αριστερά), (β – άνω δεξιά) και (γ - κάτω).
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Σχήμα 2.51 Απεικόνιση συμπεριφοράς δοκιμίου τη χρονική στιγμή t=2.47sec.

Σχήμα 2.52 Απεικόνιση συμπεριφοράς δοκιμίου τη χρονική στιγμή t=2.65sec (α αριστερά) και (β - δεξιά).
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Σχήμα 2.53 Απεικόνιση συμπεριφοράς δοκιμίου τη χρονική στιγμή t=2.8sec (α –
αριστερά) και (β - δεξιά).

Σχήμα 2.54 Απεικόνιση συμπεριφοράς δοκιμίου τη χρονική στιγμή t=3.38sec.
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Σχήμα 2.55 Διεύρυνση ρωγμών φατνώματος 1ου ορόφου (αριστερά) και διεύρυνση
ρωγμής δοκιμίου θεμελίωσης (δεξιά).
2.9.1.2

Μετρήσεις μεγεθών απόκρισης του δοκιμίου κατά την 1η δοκιμή

Ύστερα από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των αισθητήρων και
του συστήματος ελέγχου, παρουσιάζονται μέσω γραφικών παραστάσεων τα μεγέθη
απόκρισης του δοκιμίου. Αρχικά, παρουσιάζεται η χρονοϊστορία μετακινήσεων του 2ου και
4ου ορόφου μέχρι και το 10ο δευτερόλεπτο, όπου και συνέβη η διακοπή, με μέγιστες
μετακινήσεις umax,2  41.16mm και umax,4  89.64mm , αντίστοιχα (Σχ. 2.56). Ακολουθεί η
χρονοϊστορία τέμνουσας βάσης (Σχ. 2.57) με μέγιστη τιμή ίση με max BS  291.48kN και
η χρονοϊστορία των τεμνουσών δυνάμεων του 2ου και 4ου ορόφου (Σχ.2.57) με μέγιστες
τιμές Vmax,2  219.92kN και Vmax,4  172.39kN , αντίστοιχα.
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Σχήμα 2.56 Χρονοϊστορία μετακινήσεων 2ου και 4ου ορόφου.

Σχήμα 2.57 Χρονοϊστορία τέμνουσας βάσης (αριστερά) και τεμνουσών 2ου και 4ου
ορόφου (δεξιά).
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Από τα διαγράμματα ροπής βάσης – σχετικής μετακίνησης ορόφου (Σχ. 2.58) και
τέμνουσας βάσης – μετακίνησης ορόφου (Σχ. 2.59), διακρίνεται ότι μέχρι τη διακοπή της
δοκιμής στο 10ο δευτερόλεπτο, η απομείωση της αντοχής του δοκιμίου δεν προσέγγισε το
ποσοστό αστοχίας του (συμβατικά στο 20%).

Σχήμα 2.58 Διάγραμμα σχετικής μετακίνησης 2ου ορόφου - ροπής βάσης.

Σχήμα 2.59 Διάγραμμα μετακινήσεων ορόφων - τέμνουσας βάσης.
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Στα διαγράμματα των Σχ.2.60 και Σχ. 2.61 παρατηρείται η συγκέντρωση της βλάβης
στον 1ο όροφο καθώς και η σημαντική συμβολή των διευρυμένων ρωγμών στο φάτνωμα
του 1ου ορόφου (απόσταση περίπου 600mm από τη βάση του δοκιμίου) και της
ρηγμάτωσης στη βάση του 2ου ορόφου (απόσταση 2700mm από τη βάση του δοκιμίου).

Σχήμα 2.60 Διάγραμμα σχετική μετακίνησης μήκους διάτμησης – ροπής βάσης 2ου
ορόφου (αριστερά) και 3ου ορόφου (δεξιά).

Σχήμα 2.61 Διάγραμμα στροφής – ροπής διατομής καθ’ ύψος του 1ου ορόφου.
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Οι αξονικές παραμορφώσεις στις εξωτερικές παρειές των υποστυλωμάτων του 1ου
ορόφου, αλλά και η αξονική παραμόρφωση στο μέσο του τοιχώματος, απεικονίζονται στα
ακόλουθα σχήματα (Σχ. 2.62, Σχ. 2.63).

Σχήμα 2.62 Διάγραμμα αξονικής παραμόρφωσης νότιας παρειάς (αριστερά) και βόρειας
παρειάς (δεξιά) υποστυλώματος 1ου ορόφου.

Σχήμα 2.63 Διάγραμμα αξονικής παραμόρφωσης άξονα 1ου ορόφου.

69

Εξαιτίας κάποιου επιπλέον τεχνικού προβλήματος στο σύστημα ελέγχου των
εμβόλων, οι αισθητήρες που είχαν τοποθετηθεί στο δοκίμιο κατέγραψαν τιμές μέχρι τα
5.3sec του επιταχυνσιογραφήματος. Από τις ενδείξεις λοιπόν των αισθητήρων μέχρι αυτή
τη χρονική στιγμή, παρατηρήθηκαν αποκολλήσεις στη διεπιφάνεια φατνώματος - πλαισίου
στον 1ο και 2ο όροφο, οι τιμές και η θέση των οποίων διακρίνονται στα Σχ. 2.64, Σχ.2.65.
Η μεγαλύτερη τιμή αποκόλλησης σημειώθηκε στο νότιο υποστύλωμα του 1ου ορόφου στο
ανατολικό του άκρο και ήταν ίση περίπου με 2mm.

Σχήμα 2.64 Εύρος ρωγμής διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (αριστερά) και
φατνώματος – δυτικής δοκού (δεξιά) 1ου ορόφου.
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Σχήμα 2.65 Εύρος ρωγμής διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά) , φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 2ου ορόφου.
Σχετικές ολισθήσεις διεπιφάνειας φατνώματος - πλαισίου παρατηρήθηκαν επίσης
στον 1ο και 2ο όροφο και οι τιμές και η θέση τους παρουσιάζονται στα Σχ. 2.66, Σχ.2.67,
που ακολουθούν. Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη τιμή ολίσθησης παρατηρήθηκε στην
ανατολική δοκό του 1ου ορόφου στο νότιο άκρο της και ήταν ίση περίπου με 0.6mm.
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Σχήμα 2.66 Σχετική ολίσθηση διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά) , φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 1ου ορόφου.

Σχήμα 2.67 Σχετική ολίσθηση διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά) , φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 2ου ορόφου.
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Ένα ακόμη σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις καταγραφές των
ηλεκτρομηκυνσιομέτρων τοποθετημένα σε συγκεκριμένα βλήτρα της διεπιφάνειας
φατνώματος – βάσης δοκιμίου και φατνώματος – βάσης δοκού 2ου ορόφου, είναι η
ανάπτυξη σημαντικών παραμορφώσεων τόσο στον 1ο , όσο και τον 2ο όροφο, όπως
επιβεβαιώνεται και από τα Σχ. 2.68, Σχ. 2.69.

Σχήμα 2.68 Παραμόρφωση βλήτρων διεπιφάνειας φατνώματος – βάσης δοκιμίου στο
Ν.Α άκρο (αριστερά) και στο Β.Α. άκρο (δεξιά).

Σχήμα 2.69 Παραμόρφωση βλήτρων διεπιφάνειας φατνώματος – βάσης δοκού 2ου
ορόφου στο Ν.Α άκρο (αριστερά) και στο Β.Α. άκρο (δεξιά).
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Εκτέλεση 2ης υβριδικής δοκιμής

2.9.2
2.9.2.1

Παρατηρηθείσα απόκριση δοκιμίου κατά την εξέλιξη της 2ης δοκιμής

Εξαιτίας της διακοπής της 1ης υβριδικής δοκιμής στο 10ο δευτερόλεπτο και ενώ το
δοκίμιο δεν αστόχησε,

επαναλαμβάνεται το πείραμα με την ίδια σεισμική διέγερση

(επιταχυνσιογράφημα Hercegnovi). Παρόμοια τεχνικά προβλήματα οδήγησαν στην εκ
νέου διακοπή της δοκιμής στο 7ο δευτερόλεπτο του επιταχυνσιογραφήματος. Η
συμπεριφορά βλάβης του τοιχώματος προσδιορίστηκε από την εμφάνιση των ρωγμών της
1ης δοκιμής και κυρίως της ρηγμάτωσης κατά μήκος της βάσης του. Πιο ειδικά:


t=2.0sec (μετακίνηση κορυφής = -45mm): καθίσταται ευδιάκριτη η επανεμφάνιση
των ρωγμών στο φάτνωμα της 1ης δοκιμής (Σχ.2.70).



t=3.97sec (μετακίνηση κορυφής = 80mm): εμφάνιση επιπλέον ρωγμών στο νότιο
υποστύλωμα του 2ου ορόφου και σημαντική διεύρυνση της ρωγμής βάσης του
δοκιμίου (Σχ.2.71).

Σχήμα 2.70 Επανεμφάνιση ρωγμών 1ης δοκιμής.
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Σχήμα 2.71 Διεύρυνση ρωγμής στη βάση του δοκιμίου.
2.9.2.2

Μετρήσεις μεγεθών απόκρισης του δοκιμίου κατά τη 2η δοκιμή

Ύστερα από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των αισθητήρων και
του συστήματος ελέγχου, παρουσιάζονται μέσω γραφικών παραστάσεων τα μεγέθη
απόκρισης του δοκιμίου. Αρχικά, παρουσιάζεται η χρονοϊστορία μετακινήσεων του 2ου και
4ου ορόφου μέχρι και το 7ο δευτερόλεπτο, όπου και συνέβη η διακοπή, με μέγιστες
μετακινήσεις umax,2  40.10mm και umax,4  85.33mm , αντίστοιχα (Σχ. 2.72). Ακολουθεί η
χρονοϊστορία τέμνουσας βάσης (Σχ. 2.73) με μέγιστη τιμή ίση με max BS  250.98kN και
η χρονοϊστορία των τεμνουσών δυνάμεων του 2ου και 4ου ορόφου (Σχ.2.74) με μέγιστες
τιμές Vmax,2  314.85kN και Vmax,4  170.10kN , αντίστοιχα.
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Σχήμα 2.72 Χρονοϊστορία μετακινήσεων 2ου και 4ου ορόφου.

Σχήμα 2.73 Χρονοϊστορία τέμνουσας βάσης (αριστερά) και τεμνουσών 2ου και 4ου
ορόφου (δεξιά).
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Από τα διαγράμματα σχετικής μετακίνησης ορόφου - ροπής βάσης (Σχ. 2.74) και
μετακίνησης ορόφου - τέμνουσας βάσης (Σχ. 2.75), διακρίνεται ότι αυτή τη φορά το
δοκίμιο έφτασε στην αστοχία του, καθώς σε σχέση με την προηγούμενη δοκιμή
παρατηρείται μείωση της αντοχής του κατά περίπου 25%. Επιπλέον, όπως συμπεραίνεται
και από τα διαγράμματα του Σχ.2.76 και σε αυτή τη δοκιμή , όπως και στην προηγούμενη,
η βλάβη του δοκιμίου συγκεντρώνεται στον 1ο όροφο.

Σχήμα 2.74 Διάγραμμα σχετικής μετακίνησης 2ου ορόφου - ροπής βάσης.

Σχήμα 2.75 Διάγραμμα μετακινήσεων ορόφων - τέμνουσας βάσης.
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Σχήμα 2.76 Διάγραμμα σχετικής μετακίνησης μήκους διάτμησης – ροπής βάσης 2ου
ορόφου (αριστερά) και 3ου ορόφου (δεξιά).
Αποκολλήσεις στη διεπιφάνεια φατνώματος – πλαισίου, όπως αυτές καταγράφηκαν
από τους τοποθετημένους αισθητήρες σε όλη την επιφάνεια του δοκιμίου, σημειώθηκαν
και σε αυτή τη δοκιμή στον 1ο και 2ο όροφο. Οι τιμές και η θέση των αποκολλήσεων
αυτών διακρίνονται στα Σχ. 2.77, Σχ.2.78, με μέγιστη αποκόλληση να παρατηρείται στη
διεπιφάνεια δοκιμίου – θεμελίου τόσο στο Β.Α. όσο κα στο Ν.Α. άκρο του 1ου ορόφου και
τιμή περίπου ίση με 6mm.

Σχήμα 2.77 Εύρος ρωγμής διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 1ου ορόφου.
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Σχήμα 2.78 Εύρος ρωγμής διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 2ου ορόφου.
Σχετικές ολισθήσεις διεπιφάνειας φατνώματος - πλαισίου παρατηρήθηκαν επίσης
στον 1ο και 2ο όροφο και οι τιμές και η θέση τους παρουσιάζονται στα Σχ. 2.79, Σχ.2.80,
που ακολουθούν. Στο Ν.Α. άκρο της διεπιφάνειας φατνώματος παρουσιάζεται η μεγαλύτερη τιμή ολίσθησης, ίση περίπου με 1.7mm.

βάσης θεμελίου
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Σχήμα 2.79 Σχετικές ολισθήσεις διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 1ου ορόφου.

Σχήμα 2.80 Σχετικές ολισθήσεις διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 2ου ορόφου.
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Εκτέλεση 3ης υβριδικής δοκιμής

2.9.3
2.9.3.1

Παρατηρηθείσα απόκριση δοκιμίου κατά την εξέλιξη της 3ης δοκιμής

Η δοκιμή επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά και ολοκληρώνεται,

με το ίδιο

επιταχυνσιογράφημα με αυτό των προηγούμενων δοκιμών. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής
η παρατηρηθείσα απόκριση του δοκιμίου συγκεντρώθηκε στη διεύρυνση της ρηγμάτωσης
στη βάση του (Σχ.2.81).

Σχήμα 2.81 Διεύρυνση ρωγμής στη βάση του δοκιμίου.
2.9.3.2

Μετρήσεις μεγεθών απόκρισης του δοκιμίου κατά την 3η δοκιμή

Ύστερα από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων των αισθητήρων και
του συστήματος ελέγχου, παρουσιάζονται μέσω γραφικών παραστάσεων τα μεγέθη
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απόκρισης του δοκιμίου. Αρχικά, παρουσιάζεται η χρονοϊστορία μετακινήσεων και των
τεσσάρων ορόφων, με μέγιστη μετακίνηση αυτή του 4ου ορόφου και ίση με
umax,4  102.97mm (Σχ. 2.82). Ακολουθεί η χρονοϊστορία τέμνουσας βάσης (Σχ. 2.83) με

μέγιστη τιμή ίση με max BS  232.39kN και η χρονοϊστορία των τεμνουσών δυνάμεων
του 2ου και 4ου ορόφου (Σχ.2.84) με μέγιστες τιμές

Vmax,2  289.86kN

Vmax,4  124.26kN , αντίστοιχα.

Σχήμα 2.82 Χρονοϊστορία μετακινήσεων ορόφων δοκιμίου.

Σχήμα 2.83 Χρονοϊστορία τέμνουσας βάσης (αριστερά) και τεμνουσών 2ου και 4ου
ορόφου (δεξιά).

και
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Όπως διαπιστώνεται και από τα Σχ. 2.84, Σχ. 2.85, η ροπή βάσης εμφανίζει περίπου
33% μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη της 2ης υβριδικής δοκιμής, όπως επίσης και η
τέμνουσα βάσης είναι περίπου 25% μειωμένη.

Σχήμα 2.84 Διάγραμμα σχετικής μετακίνησης 2ου ορόφου - ροπής βάσης.

Σχήμα 2.85 Διάγραμμα μετακινήσεων ορόφων - τέμνουσας βάσης.
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Επιπλέον, όπως συμπεραίνεται και από τα διαγράμματα του Σχ.2.86, Σχ. 2.87 και
σε αυτή τη δοκιμή , όπως και στη 2η, η βλάβη του δοκιμίου συγκεντρώνεται στον 1ο όροφο
και καθοριστικής συμβολής είναι η ρωγμή στη βάση του δοκιμίου, επαληθεύοντας και την
εποπτική παρατήρηση.

Σχήμα 2.86 Διάγραμμα σχετικής μετακίνησης μήκους διάτμησης – ροπής βάσης 2ου
ορόφου (αριστερά) και 3ου ορόφου (δεξιά).

Σχήμα 2.87 Διάγραμμα στροφής – ροπής διατομής καθ’ ύψος του 1ου ορόφου.
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Οι αξονικές παραμορφώσεις στις εξωτερικές παρειές των υποστυλωμάτων του 1ου
ορόφου, αλλά και η αξονική παραμόρφωση στο μέσο του τοιχώματος, απεικονίζονται στα
ακόλουθα σχήματα (Σχ. 2.88, Σχ. 2.89).

Σχήμα 2.88 Διάγραμμα αξονικής παραμόρφωσης νότας παρειάς (αριστερά) και βόρειας
παρειάς (δεξιά) υποστυλώματος 1ου ορόφου.

Σχήμα 2.89 Διάγραμμα αξονικής παραμόρφωσης άξονα 1ου ορόφου.
Αποκολλήσεις στη διεπιφάνεια φατνώματος – πλαισίου, όπως αυτές καταγράφηκαν
από τους τοποθετημένους αισθητήρες σε όλη την επιφάνεια του δοκιμίου, σημειώθηκαν
και σε αυτή τη δοκιμή στον 1ο και 2ο όροφο. Οι τιμές και η θέση των αποκολλήσεων
αυτών διακρίνονται στα Σχ. 2.90, Σχ.2.91. Η μεγαλύτερη τιμή αποκόλλησης που
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εμφανίστηκε και στις τρεις δοκιμές σημειώθηκε σε αυτή τη δοκιμή, στο Ν.Α. άκρο της
διεπιφάνειας φατνώματος 1ου ορόφου – θεμελίωσης , με τιμή ίση με 12.5mm.

Σχήμα 2.90 Εύρος ρωγμής διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 1ου ορόφου.

Σχήμα 2.91 Εύρος ρωγμής διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 2ου ορόφου.
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Σχετικές ολισθήσεις διεπιφάνειας φατνώματος - πλαισίου παρατηρήθηκαν επίσης
στον 1ο και 2ο όροφο και οι τιμές και η θέση τους παρουσιάζονται στα Σχ. 2.92, Σχ.2.93,
που ακολουθούν. Η μεγαλύτερη τιμή ολίσθησης (4.3mm) παρουσιάστηκε αναμενόμενα
στο Ν.Α. άκρο της διεπιφάνειας 1ου ορόφου τοιχώματος – θεμελίου.

Σχήμα 2.92 Σχετικές ολισθήσεις διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 1ου ορόφου.
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Σχήμα 2.93 Σχετικές ολισθήσεις διεπιφάνειας φατνώματος – ανατολικής δοκού (άνω
αριστερά), φατνώματος – δυτικής δοκού (άνω δεξιά), φατνώματος – νοτίου
υποστυλώματος (κάτω αριστερά) και φατνώματος – βορείου υποστυλώματος
(κάτω δεξιά) 2ου ορόφου.
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3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να υπάρξει σύγκριση και συσχετισμός με τα πειραματικά
αποτελέσματα, υπολογίζονται στο κεφάλαιο αυτό τα χαρακτηριστικά μεγέθη ροπής
διαρροής, γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή, ενεργούς δυσκαμψίας και γωνίας στροφής
χορδής στην αστοχία του δοκιμίου σε κρίσιμες κατά την πειραματική δοκιμή διατομές. Με
βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω σύγκριση, προτείνονται
κάποιες γενικές θεωρήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών μεγεθών
σύνθετων τοιχωμάτων αλλά και επίτευξη της μονολιθικότητας αυτών με τον υφιστάμενο
φορέα. Κλείνοντας την ενότητα, διεξάγεται μη γραμμική δυναμική ανάλυση για το υπό
μελέτη δοκίμιο συνυπολογίζοντας και τις προτεινόμενες παραδοχές, ούτως ώστε να
επιτευχθεί αναλυτική διερεύνηση των πειραματικών αποτελεσμάτων.
3.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΝΕΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Η μηχανική συμπεριφορά ενός δομικού στοιχείου, μιας κρίσιμης περιοχής δομικού
στοιχείου, ή μιας συνδέσεως στοιχείων (κόμβου), περιγράφεται μέσω ενός διαγράμματος
εντατικού μεγέθους ΄΄F΄΄ συναρτήσει της παραμόρφωσης ή σχετικής μετακίνησης ΄΄δ΄΄. Το
είδος, η διεύθυνση κλπ. του μεγέθους ΄΄F΄΄ επιλέγονται έτσι ώστε να χαρακτηρίζουν το
κύριο μέρος της έντασης την οποία προκαλεί η σεισμική δράση στο στοιχείο, στην κρίσιμη
περιοχή ή στη σύνδεση. Η παραμόρφωση ΄΄δ΄΄ επιλέγεται έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το
εντατικό μέγεθος ΄΄F΄΄, να εκφράζει την ενέργεια παραμόρφωσης του στοιχείου, της
κρίσιμης περιοχής ή της σύνδεσης. Επειδή στα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος οι
καμπτικές παραμορφώσεις συνυπάρχουν με τις διατμητικές και με τις στροφές των
ακραίων διατομών λόγω εξόλκευσης των οπλισμών στην αγκύρωση πέραν του άκρου του
στοιχείου, η καταλληλότερη επιλογή ΄΄F΄΄ κα ΄΄δ΄΄ είναι η ροπή ΄΄Μ΄΄ και η γωνία
στροφής ΄΄θ΄΄ στα άκρα του στοιχείου, όπου η ΄΄θ ΄΄ περιλαμβάνει το σύνολο των
καμπτικών και διατμητικών παραμορφώσεων, καθώς και τη στροφή των άκρων λόγω
εξόλκευσης οπλισμών.
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Η προσέγγιση της πραγματικής καμπύλης F-δ μέσω ενός πολυγραμμικού
διαγράμματος είναι γενικώς επαρκής για τις ανάγκες του σχεδιασμού. Ο πρώτος
ευθύγραμμος κλάδος εκτείνεται από την αρχή των αξόνων μέχρι τη συμβατική (ή ενεργό)
διαρροή του στοιχείου (ή της κρίσιμης περιοχής του στοιχείου, ή της σύνδεσης δύο ή
περισσότερων στοιχείων), μετά την οποία η καμπύλη F-δ μπορεί να λαμβάνεται περίπου
οριζόντια (Σχ. 3.1). Έτσι, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οιονεί ελαστικός
κλάδος παρακάμπτει τη ρηγμάτωση και απευθύνεται στη διαρροή του στοιχείου. Ιδίως
διότι τα στοιχεία είναι κατά κανόνα ρηγματωμένα από προγενέστερες δράσεις, σεισμικές
ή μη και επιπλέον, διότι η εκτίμηση της μη – γραμμικής σεισμικής απόκρισης δεν
επηρεάζεται από το αν ο προ της διαρροής κλάδος θεωρείται ευθύγραμμος ή τεθλασμένος.

Σχήμα 3.1 Διάγραμμα Μ – θ στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.
Η οιονεί ελαστική δυσκαμψία EI eff , που χρησιμοποιείται στην ανάλυση του δομικού
συστήματος ορίζεται και υπολογίζεται ως:

EI eff 

M y  Ls
3 y

όπου,
M y : η τιμή της ροπής διαρροής,

 y : η τιμή της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και

(3.1)
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Ls : το μήκος διάτμησης στην ακραία διατομή του στοιχείου, που μπορεί να λαμβάνεται
στα τοιχώματα διαφορετικό σε κάθε όροφο κα ίσο με το μισό της απόστασης της διατομής
βάσης ορόφου από την κορυφή του τοιχώματος στο κτήριο.
Για ορθογωνικές διατομές, καθώς επίσης και για διατομές Γ,Τ,Π κλπ, στις οποίες η
θλιβόμενη ζώνη έχει σταθερό πλάτος b, η καμπυλότητα στη διαρροή προσδιορίζεται:

y 

y 

fy
Es (1   y )d

c

y  d



1.8 f c
Ec y d

(3.2α)

(3.2β)

Με την εξίσωση (3.2α) να ισχύει σε περίπτωση που η διαρροή της διατομής οφείλεται σε
διαρροή του εφελκυόμενου ολισμού και την εξίσωση (3.2β), όταν η διαρροή οφείλεται σε
μη-γραμμικότητα των παραμορφώσεων του θλιβόμενου σκυροδέματος. Λαμβάνεται η
μικρότερη των τιμών  y από τις Εξ. (3.2α) και (3.2β).
Το ύψος της θλιβόμενης ζώνης στη διαρροή,  y , ανηγμένο στο στατικό ύψος d,
είναι:

 y  ( 2 A2  2aB)1/2  aA
όπου,  

(3.3)

Es
και τα Α, Β προσδιορίζονται από τις κατωτέρω σχέσεις (3.4α) ή (3.4β), εάν
Ec

η διαρροή ελέγχεται από τον εφελκυόμενο οπλισμό ή από το θλιβόμενο σκυρόδεμα
αντίστοιχα:
Ι. Διαρροή λόγω χάλυβα:
N

A     ' v 

bdf y


 B     '  ' 0.5 (1   ')  N
v

bdf y


(3.4α)
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ΙΙ. Διαρροή λόγω παραμορφώσεων σκυροδέματος:

N
N

    ' v 
 A     ' v 
 c Es bd
1.8    b  d  f c


B     '  ' 0.5v (1   ')


(3.4β)

Στις εξ. (3.4α), (3.4β):

 ,  ', v : τα ποσοστά του εφελκυόμενου, του θλιβόμενου και του μεταξύ τους
κατανεμημένου οπλισμού (ανηγμένα στο bd),



d'
: όπου d ' η απόσταση από το κέντρο του θλιβόμενου οπλισμού μέχρι την ακραία
d

θλιβόμενη ίνα σκυροδέματος,

b : το πλάτος της θλιβόμενης ζώνης,
N : το αξονικό φορτίο (θετικό σε θλίψη).
Με δεδομένη την καμπυλότητα στη διαρροή, η αντίστοιχη ροπή M y προκύπτει ως:
y  
  y2 
v
 (1   ') Es 


E
0.5(1


')


(1


)


(



')

'

(1


')


y
c
y
y


3

bd
3  
6
2
 2
My

(3.5)

Η γωνία στροφής χορδής  y στην καμπτική διαρροή για τοιχώματα, μπορεί να
εκτιμηθεί από την ακόλουθη έκφραση:

 y  y

d f
Ls  av z
 0.013   y b y
3
8 fc

(3.6)

όπου,
av  1, 0 : συντελεστής που λαμβάνει την τιμή 1 αν προηγείται η δημιουργία λοξής

ρηγμάτωσης έναντι της καμπτική διαρροής, σε αντίθετη περίπτωση λαμβάνει την τιμή 0,

z : το μήκος του εσωτερικού μοχλοβραχίονα (= 0.8h , για τοιχώματα ορθογωνικής
διατομής),

d b : η διάμετρος του εφελκυόμενου οπλισμού,
f y , f c : η τάση διαρροής και η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος αντίστοιχα (σε MPa).
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Στη σχέση (3.6), ο πρώτος όρος εκφράζει τη συμβολή των καμπτικών παραμορφώσεων, ο
δεύτερος εκφράζει τις μέσες διατμητικές παραμορφώσεις στο μήκος Ls ενώ ο τρίτος όρος
εκφράζει την επιρροή της εξόλκευσης του τμήματος των ράβδων πέραν της ακραίας
διατομής του στοιχείου.
Η επιρροή της ένωσης ράβδων με νευρώσεις με παράθεση ευθύγραμμων άκρων των
ράβδων μπορεί να ληφθεί υπόψη στη ροπή διαρροής και τη γωνία στροφής χορδής στην
διαρροή:
(α) Λαμβάνοντας περίπου διπλάσιο ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού εντός του μήκους
ένωσης με παράθεση των άκρων, από αυτό που ισχύει εκτός

και στη συνέχεια

υπολογίζεται η τιμή της  y και της ροπής διαρροής που συγκρίνεται με το γινόμενο VRl Ls ,
ως κριτήριο για τον όρο av z .
(β) Αν η ένωση γίνεται με παράθεση των ευθύγραμμων άκρων σε μήκος lb μικρότερο του

lb,min  0.3db

fy
fc

( f y , f c σε MPa), ο δεύτερος όρος της εξίσωσης (3.6) πολλαπλασιάζεται

επί το λόγο της ροπής διαρροής, συνυπολογίζοντας την επιρροή της μάτισης, προς την
τιμή της ροπής αυτής εκτός του μήκους παράθεσης. Επίσης, στον τρίτο όρο η τιμή των f y
και  y πολλαπλασιάζεται επί το λόγο του μήκους παράθεσης lb προς το lb ,min .
Η εμπειρική εκτίμηση της διαθέσιμης τιμής της πλαστικής γωνίας στροφής ή της
συνολικής γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
συναρτήσει των γεωμετρικών και μηχανικών τους στοιχείων και των οπλισμών τους, είναι
δυνατή με τη βοήθεια εμπειρικών σχέσεων ή πινάκων. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της
γωνίας στροφής χορδής κατά την αστοχία στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
υπολογίζεται από την έκφραση:

um

 max  0.01,  ' 
 0.016  (0.3 ) 
fc 
 max  0.01,   

0.225

v

 as 

0.35

f yw 

 a s

f c 


25

1.25

100 d



(3.7)

όπου,

as  Ls / h : ο λόγος διάτμησης,

,  ' : το μηχανικό ποσοστό εφελκυόμενου (συμπεριλαμβανομένου και του οπλισμού
κορμού) και θλιβόμενου οπλισμού, αντίστοιχα,
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v

N
: το ανηγμένο αξονικό φορτίο,
bhf c

α: ο συντελεστής αποδοτικότητας της περίσφιγξης,

s 

Ash
: το γεωμετρικό ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού παράλληλα στη διεύθυνση της
bw sh

φόρτισης,
f yw : η τάση διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού,

 d : το γεωμετρικό ποσοστό τυχόν δισδιαγώνιου οπλισμού.
Για τη μέση τιμή του πλαστικού τμήματος της μέσης γωνίας στροφής χορδής κατά την
αστοχία του στοιχείου, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η σχέση:
 max  0.01,  ' 
 um   u   y  0.0145  (0.25 ) 
 max  0.01,  
pl

v



 a

0.2
0.35
fc   fc   as  25

0.3

f yw
s

fc





1.275 
100  d

(3.8)

Για τοιχώματα, το δεύτερο μέλος της Εξ. (3.7) χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί επί 0.58,
ενώ το δεύτερο μέλος της Εξ.(3.8) χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί επί 0.56. Σε στοιχεία
που έχουν διαστασιολογηθεί και κατασκευαστεί με βάση τα ισχύοντα στην Ελλάδα προ
του 1985, με χρήση νευροχαλύβων, οι τιμές που υπολογίζονται με βάση τα ανωτέρω
χρειάζεται να διαιρεθούν δια 1.2.
Για τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα με ένωση των διαμήκων οπλισμών με
παράθεση (υπερκάλυψη) ευθύγραμμων άκρων τους σε μήκος lb , η γωνία στροφής χορδής
κατά την αστοχία και το πλαστικό τμήμα της γωνίας στροφής χορδής κατά την αστοχία
του στοιχείου μπορεί να υπολογιστεί με τιμή  ' διπλάσια αυτής που ισχύει εκτός του
μήκους παράθεσης. Επιπλέον, πολλαπλασιάζεται το δεξιά μέλος της Εξ. (3.8) επί lb / lbu ,min
, όπου:

lbu ,min 

db f y
1.05  14.5al  s

f yw
fc

(3.9)

fc

και f c , f y , f yw είναι οι αντιπροσωπευτικές τιμές αντοχής των υλικών σε MPa. Ακόμη:
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s 
s n
al  1  h 1  h  restr
 2bc  2hc  ntot

(3.10)

με,

sh : η καθαρή απόσταση μεταξύ των συνδετήρων,
bc , hc : οι διαστάσεις του περισφιγμένου πυρήνα,

ntot : ο συνολικός αριθμός διαμήκων ράβδων στην περίμετρο της διατομής που ενώνονται
με παράθεση των άκρων τους,

nrestr : ο αριθμός των ανωτέρω ράβδων που συγκρατούνται σε γωνία συνδετήρα ή από
άγκιστρο σιγμοειδούς εγκάρσιου συνδέσμου.
3.3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ – ΄΄ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ΄΄ ΤΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Προκειμένου να υπάρξει σύγκριση μεταξύ των πειραματικών τιμών των
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του τοιχώματος και των αντίστοιχων που υπολογίζονται κατά
τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. θεωρώντας τη σύνδεση του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο ως
μονολιθική, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τα
αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της Έκθεσης του ΟΑΣΠ που
συντάχθηκε από τους Στρεπέλια, Παλιό, Μπούσια, Φαρδή και Μπισκίνη, τα πειραματικά
όσο και υπολογιστικά μεγέθη για τη ροπή διαρροής M y , τη γωνία στροφής χορδής στη
διαρροή και αστοχία  y ,u αντίστοιχα και την ενεργό δυσκαμψία EI eff στις διατομές
βάσης του 1ου, 2ου και 3ου ορόφου όπου διαπερνώνται από τα μεγάλου μήκους βλήτρα, στη
διατομή τερματισμού των βλήτρων πάνω από τη βάση του δοκιμίου και των ενώσεων των
διαμήκων ράβδων με παράθεση στη βάση των υποστυλωμάτων και στη διατομή στο μέσο
ύψος της δοκού οροφής του 1ου ορόφου.
Ως μήκος διάτμησης για τον προσδιορισμό των γωνιών στροφής χορδής
χρησιμοποιείται η συμβατική τιμή του, ίση με 50% του ύψους του τοιχώματος από την
υπόψη διατομή μέχρι την κορυφή του. Στη διατομή βάσης του κάθε ορόφου, ο κύριος
διαμήκης οπλισμός προέρχεται από τα βλήτρα μεγάλου μήκους που διασχίζουν τη
διατομή, τα οποία είναι αγκυρωμένα με εποξειδική ρητίνη και συνεπώς δεν ολισθαίνουν
σχεδόν καθόλου από την περιοχή αγκύρωσης. Ενώ, ακόμη και οι ράβδοι του φατνώματος
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οι οποίες είναι καθοριστικές για την καμπτική συμπεριφορά του δοκιμίου, αγκυρώνονται
σε μικρού μήκους χημικά αγκύρια στη δοκό βάσης κάθε ορόφου μην επιτρέποντας
σημαντικά την ολίσθηση. Ακόμη και στη διατομή του μέσου ύψους της δοκού του 1ου
ορόφου, ο κατακόρυφος οπλισμός αποτελείται από κλειστούς συνδετήρες με άγκιστρα 90º
και δεν παρουσιάζουν εξόλκευση από τη διατομή αυτή μέχρι την αγκύρωσή τους στο άνω
και κάτω πέλμα της δοκού. Επομένως, στον υπολογισμός της γωνίας στροφής χορδής στη
διαρροή μέσω της Εξ. (3.6) στον Πίν. 3.1, παραλείπεται ο τρίτος όρος που εκφράζει την
επιρροή της εξόλκευσης του τμήματος των ράβδων πέραν της ακραίας διατομής του
στοιχείου, αμελώντας δηλαδή τη θεώρηση ολίσθησης των οπλισμών.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι από την πειραματική δοκιμή δεν παρατηρήθηκε σε
κάποιο σημείο του τοιχώματος σημαντική λοξή ρηγμάτωση, εντούτοις, η τιμή της
τέμνουσας που προκαλεί λοξή ρηγμάτωση, προκύπτει μικρότερη του λόγου M y / Ls και
επομένως στον υπολογισμό της  y μέσω της Εξ. (3.6) θεωρείται ότι η λοξή ρηγμάτωση
προηγείται της καμπτικής διαρροής ( av  1 ). Η πειραματική ασυμφωνία με την αναλυτική
προσέγγιση της ύπαρξης λοξή ρηγμάτωσης, πιθανόν να οφείλεται στην αβεβαιότητα του
προσομοιώματος για την κατά τον Ευρωκώδικα 2 τέμνουσα λοξής ρηγμάτωσης, αλλά και
στη διαφορά πραγματικής – συμβατικής τιμής του μήκους διάτμησης.
Στον Πίν. 3.1, οι πειραματικές τιμές των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του δοκιμίου
M y ,  y ,u και

EI eff

παρατίθενται

στις

στήλες

(3),(6),(11),(8)

αντίστοιχα

και

υποδηλώνονται με το δείκτη exp. Μάλιστα, η πειραματική ενεργός δυσκαμψία
υπολογίζεται από τα υπόλοιπα μεγέθη ως EI eff ,exp   M y ,exp Ls  /  3 y ,exp  . Στις στήλες
(4),(7),(9),(12),(13), δίνονται οι υπολογισμένες κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ιδιότητες του τοιχώματος
ως μονολιθικό και υποδηλώνονται με το δείκτη th. Πιο ειδικά, στις στήλες (12) και (13)
υπολογίζεται η γωνία στροφής χορδής στην αστοχία ως άθροισμα του πλαστικού τμήματος
με τη γωνία στροφής χορδής στη διαρροή και συνολικά, αντίστοιχα. Ακόμη, η τιμή της
ενεργούς δυσκαμψίας στη στήλη (9), προκύπτει ως EI eff ,th   M y ,th Ls  /  3 y ,th  . Στη στήλη
(5) δίνεται η θεωρητική τιμή της ροπής αντοχής, δηλαδή η μέγιστη τιμή ροπής που
δύναται να αναπτύξει η μονολιθική διατομή. Οι τιμές της στήλης (10) θα επεξηγηθούν στη
συνέχεια.
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Πίνακας 3.1 Σύγκριση πειραματικών ιδιοτήτων δοκιμίου με τις αντίστοιχες κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. και θεώρηση μονολιθικού τοιχώματος.

Διατομή

(1)
Βάση
Κορυφή
βλήτρων
Μέσο ύψος
δοκού 1ου
ορόφου
Βάση 2ου
ορόφου
Βάση 3ου
ορόφου

Απόσταση
από
διατομή
βάσης
(mm)
(2)
0

My,exp
(kNm)

My,th
(kNm)

MR,th
(kNm)

θy,exp
(%)

θy,th
(%)

EIeff,exp
(MNm²)

EIeff,th
(MNm²)

θy,th,f
(%)

θu,exp
(%)

θu,th=
θu,pl+θy,th
(%)

θu,th
(%)

(3)
1500

(4)
1652

(5)
2823

(6)
0.30

(7)
0.47

(8)
750

(9)
529

(10)
0.38

(11)
0.80

(12)
1.02

(13)
0.93

480

1500

1343

1550

-

0.44

-

383

-

-

1.02

0.93

2060

-

-

1265

>0.17

0.41

-

349

-

>0.15

1.09

0.98

2250

>1250

1525

2435

>0.17

0.41

885

421

0.33

>0.15

0.98

0.93

4500

>770

1343

1820

>0.10

0.34

645

294

0.31

>0.09

0.89

0.83
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Η πιο κρίσιμη διατομή σε κάθε όροφο, είναι η διατομή όπου τερματίζουν τα μεγάλου
μήκους βλήτρα. Η διατομή αυτή διαρρέει πριν τη διατομή βάσης και ελέγχει την
πραγματική ροπή διαρροής αλλά και ροπή αντοχής του ορόφου. Για το λόγο αυτό, η τιμή
της ροπής διαρροή στον Πίν. 3.1 που αντιστοιχεί στη διατομή τερματισμού των βλήτρων,
είναι η θεωρητική τιμή στην κορυφή των βλήτρων ανηγμένη με ισορροπία στη διατομή
βάσης ορόφου. Δηλαδή, πολλαπλασιασμένη επί το λόγο Ls δια το Ls μειωμένο κατά το
μήκος των βλήτρων. Ως ενεργός θεωρητική τιμή της ροπής διαρροής στη βάση ορόφου
M y ,th , λαμβάνεται αυτή η ανηγμένη ροπή.

Συνεπώς, η ενεργός τιμή της θεωρητικής γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή  y ,th, f
που αναγράφεται στη στήλη (10),προκύπει από τη σχέση  y ,th, f   M y ,th Ls  /  3EIeff ,th  ,
όπου η τιμή της ενεργούς δυσκαμψίας EI eff ,th (στήλη (9)) προκύπτει από τις τιμές M y ,th
και  y ,th στη βάση του ορόφου, ενώ η M y ,th είναι η τιμή από τη στήλη (4), που δεν
αναφέρεται στη διατομή βάσης, αλλά στη διατομή τερματισμού των βλήτρων κα ανάγεται
στη διατομή της βάσης.
Από τη σύγκριση πειραματικών – υπολογιστικών τιμών των χαρακτηριστικών
ιδιοτήτων του δοκιμίου, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1.

Η εκτίμηση για τη ροπή διαρροής στη βάση κάθε ορόφου που εμφανίζει καλύτερη
σύγκλιση με την πειραματική τιμή, είναι αυτή που ανάγεται με ισορροπία από την
κορυφή των βλήτρων στη διατομή βάσης του ορόφου.

2.

Η εκτίμηση για την ενεργό δυσκαμψία του κατώτατου ορόφου μέχρι πριν τη
διαρροή της βάσης του που εμφανίζει καλύτερη σύγκλιση με την πειραματική τιμή,
είναι η ενεργός δυσκαμψία που υπολογίζεται στη βάση του ορόφου από τις
θεωρητικές τιμές των M y ,th ,  y ,th , Ls στη διατομή βάσης του κατώτατου ορόφου.
Στον υπολογισμό αυτό, η ύπαρξη βλήτρων συνυπολογίζεται στον κατακόρυφο
οπλισμό του κορμού του τοιχώματος και δεν λαμβάνεται υπόψη η ολίσθηση των
οπλισμών στον προσδιορισμό της  y ,th .

3.

Η εκτίμηση για τη γωνία στροφής χορδής κατά τη διαρροή

στη βάση του

τοιχώματος που εμφανίζει καλύτερη σύγκλιση με την πειραματική τιμή, είναι αυτή
που προκύπτει από την έκφραση  y ,th, f   M y ,th Ls  /  3EIeff ,th  με EI eff ,th του
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κατώτατου ορόφου όπως προσδιορίστηκε στο συμπέρασμα (2) και ροπή διαρροής
στη βάση του τοιχώματος M y ,th , όπως καθορίστηκε στο συμπέρασμα (1).
4.

Σε περίπτωση ανώτερου ορόφου, πέραν του κατώτατου, το συμπέρασμα (2) υποτιμά
την ενεργό δυσκαμψία του ακόμη περισσότερο. Παρόλ’ αυτά, πλεονεκτεί έναντι του
προσδιορισμού της πειραματικής δυσκαμψίας των ανώτερων ορόφων θεωρώντας τη
διατομή αρηγμάτωτη. Η αδυναμία αντοχής του σκυροδέματος σε εφελκυσμό μεταξύ
της διεπιφάνειας νέου κορμού τοιχώματος και δοκών πάνω και κάτω από αυτόν,
μειώνει σημαντικά την ενεργό δυσκαμψία του ορόφου συγκρινόμενη με την
αρηγμάτωτη διατομή του τοιχώματος.

5.

Η γωνία στροφής χορδής στην αστοχία όπως προσδιορίζεται μέσω των
(3.7),(3.8)

προσεγγίζει

σε

ικανοποιητικό

βαθμό

την

πειραματική

Εξ.
τιμή,

συνυπολογίζοντας τη διαστασιολόγηση του τοιχώματος σε κάθε του διατομή και
αμελώντας την ολίσθηση των διαμήκων ράβδων από την περιοχή αγκύρωσής τους.
Εξαίρεση, αποτελεί το συμπέρασμα (6), όπου κρίσιμη για τη γωνία στροφής χορδής
στην αστοχία είναι η βάση του εκάστοτε ορόφου, με την ύπαρξη τυχόντων βλήτρων
να συνυπολογίζονται στον κατακόρυφο οπλισμό του κορμού.
6.

Η οριζόντια διατομή του τοιχώματος κατά μήκος μίας δοκού του, αποτελείται από
τις διαμήκεις ράβδους των υποστυλωμάτων του πλαισίου ως εφελκυόμενο και
θλιβόμενο οπλισμό στα δύο άκρα

καθώς και τους συνδετήρες της δοκού σαν

κατανεμημένο στον κορμό οπλισμό. Η πιθανότητα διαρροής και αστοχίας του
τοιχώματος στη διατομή του μέσου ύψους της δοκού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, σε
περίπτωση που η υπολογισθείσα ροπή διαρροής για τη διατομή αυτή προκύψει
μικρότερη από:


Τη ροπή ρηγμάτωσης του τοιχώματος και



Τη ροπή που αντιστοιχεί στη βάση του τοιχώματος

σύμφωνα με το

συμπέρασμα (1).
Στο ενδεχόμενο αυτό, ως ροπή διαρροής λαμβάνεται η ροπή αντοχής της εν λόγω
διατομής στο μέσο του ύψους της δοκού και η γωνία στροφής χορδή στην αστοχία
υπολογίζεται σύμφωνα με το συμπέρασμα (5) στη βάση του οπλισμού της
συγκεκριμένης διατομής.
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3.4 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΗ – ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
3.4.1

Προσομοίωση πειραματικού φορέα
Για να υπάρξει μία ολοκληρωμένη εικόνα της συμπεριφοράς του υπό μελέτη

δοκιμίου, αλλά και σύγκριση των πειραματικών με τις υπολογισθείσες τιμές των
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του, πραγματοποιείται μη – γραμμική δυναμική ανάλυση
χρονοϊστορίας μετακινήσεων μέσω του προγράμματος OpenSees, κάνοντας χρήση και των
συμπερασμάτων – θεωρήσεων που εξάχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (§ 3.3).
Το δοκίμιο προσομοιώνεται με ένα μέλος ανά όροφο και η προσομοίωση γίνεται
μέσω μοντέλου συγκεντρωμένης ανελαστικότητας. Δηλαδή, κάθε ένα μέλος του δοκιμίου
προσομοιώνεται με ένα ελαστικό μέλος και δύο μη – γραμμικά ελατήρια στα άκρα του.
Μάλιστα, τα μη –γραμμικά ελατήρια, ακολουθούν τριγραμμικό νόμο ροπών – γωνιών
στροφής χορδής με τον πρώτο κλάδο να προσομοιώνει τη μη – ρηγματωμένη
συμπεριφορά της διατομής, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιρροή της αρηγμάτωτης
δυσκαμψίας. Πιο λεπτομερώς, η διαδικασία της αναλυτικής προσομοίωσης του
τοιχώματος, συνοψίζεται στα βήματα που ακολουθούν.


Αρχικά, δηλώνεται η γεωμετρία του φορέα στο πρόγραμμα, ανατίθεται η μάζα στις
στάθμες του 2ου και 4ου ορόφου και εφαρμόζονται συνθήκες πλήρους πάκτωσης στη
βάση του τοιχώματος.



Στη συνέχεια δίνονται οι ιδιότητες των διατομών του τοιχώματος (επιφάνεια, ροπή
αδράνειας αρηγμάτωτης και ρηγματωμένης διατομής και ενεργός δυσκαμψία,
σύμφωνα με τις θεωρήσεις της §3.3). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, κάθε
ένα μέλος προσομοιώνεται με ένα ελαστικό μέλος και δύο μη – γραμμικά ελατήρια
στα άκρα του. Για τον υπολογισμό των δυσκαμψιών των ελατηρίων και του
ελαστικού μέλους χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία που προτείνεται από τους Ibarra
and Krawinkler (2005). Συγκεκριμένα, η δυσκαμψία του μέλους συνολικά
υπολογίζεται από την σχέση:

K mem 

όπου,

K s  Kbc
K s  Kbc

(3.11)
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K mem : η δυσκαμψία του συνολικού μέλους,

K s : η δυσκαμψία του μη – γραμμικού ελατηρίου και
K bc : η δυσκαμψία του ελαστικού μέλους
Επιλέγοντας την δυσκαμψία του ελατηρίου n φορές μεγαλύτερη (n=10) από την
δυσκαμψία του ελαστικού μέλους, προκύπτει:
n 1
K mem
n

(3.12)

K s  (n  1) Kmem

(3.13)

Kbc 

Από τις Εξ. (3.11), (3.12), (3.13) υπολογίζονται οι δυσκαμψίες του ελαστικού
μέλους και του ελατηρίου, όταν το μέλος θεωρείται αρηγμάτωτο. Μετά την
ρηγμάτωση η δυσκαμψία του ελατηρίου υπολογίζεται από την σχέση (3.11)
θέτοντας ως Κmem την ενεργό δυσκαμψία στην διαρροή του μέλους και Kbc την
αρηγμάτωτη δυσκαμψία του ελαστικού μέλους.


Επιλέγεται το ελαστικό υλικό του μέλους από το πρόγραμμα OpenSees (΄΄element
elasticBeamColumn΄΄).



Για το μη – γραμμικό υλικό των ελατηρίων μηδενικού μήκους (΄΄element
zeroLength΄΄) στα άκρα του κάθε μέλους του δοκιμίου, χρησιμοποιείται υλικό με
υστέρηση

(΄΄uniaxialMaterial

Hysteretic΄΄)

που

προσφέρει

τη

δυνατότητα

προσομοίωσης της βλάβης λόγω των ανελαστικών μετακινήσεων ή της
απορροφούμενης ενέργειας και απομείωσης της δυσκαμψίας αποφόρτισης με την
αύξηση των ανελαστικών μετακινήσεων. Προκειμένου να προσομοιωθεί η μηχανική
συμπεριφορά του τοιχώματος μέσω πολυγραμμικού διαγράμματος ροπών – γωνιών
στροφής χορδής, η καμπύλη του υστερητικού υλικού προσδιορίζεται από τα ζεύγη
τιμών  M cr ,cr  ,  M y , y  ,  M u ,u  ,  M cr , cr  ,  M y ,  y  ,  M u , u  (Σχ. 3.2),
όπου M cr ,cr η ροπή ρηγμάτωσης και η γωνία στροφής χορδής στη ρηγμάτωση
αντίστοιχα. Η ροπή διαρροής ( M y ) και αστοχίας ( M u ), η γωνία στροφής χορδής στη
διαρροή (  y ) και την αστοχία (  u ), υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχέσεις και
παραδοχές που διατυπώθηκαν στις §3.2 και §3.3. Η γωνία στροφής χορδής στη
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ρηγμάτωση υπολογίζεται μέσω της ροπής ρηγμάτωσης, η οποία προσδιορίζεται από
την εξίσωση:


NI
M cr   f ctm   t
At  yt


(3.14)

όπου,

f ctm : η μέση εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος ( fctm  0.3 fck 2/3 , κατά τον
Ευρωκώδικα 2),

N : το αξονικό φορτίο (ίσο με 465 kN και σταθερό σε όλους του ορόφους),
At : το εμβαδόν της μετασχηματισμένης διατομής,
I t : η ροπή αδράνειας της μετασχηματισμένης διατομής και

yt : η απόσταση του ουδέτερου άξονα από την ακραία ίνα.

Σχήμα 3.2 Διάγραμμα συμπεριφοράς υλικού με υστέρηση (΄΄uniaxialMaterial
Hysteretic΄΄).


Στις στάθμες του 2ου κα 4ου ορόφου τοποθετήθηκαν ελαστικά (΄΄uniaxialMaterial
Elastic΄΄) ελατήρια μηδενικού μήκους (΄΄element zeroLength΄΄) με δυσκαμψία ίση με
αυτή που υιοθετήθηκε στην αναλυτική υποκατασκευή κατά τη διάρκεια της
πειραματικής δοκιμής.
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Ακολούθως, ορίστηκε η φόρτιση του φορέα που αποτελείται από το αξονικό φορτίο
465 kN σταθερό σε όλους του ορόφους και το επιταχυνσιογράφημα – διέγερση.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπές που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
πειραματικής δοκιμής, το αναλυτικό επιταχυνσιογράφημα του Hercegnovi που
χρησιμοποιείται για την ανάλυση χρονοϊστορίας, συντίθεται από τρία τμήματα.
Αρχικά, από τα πρώτα 10sec του επιταχυνσιογραφήματος ,όσο δηλαδή διήρκησε η
πρώτη υβριδική δοκιμή, ακολουθούν 20sec μηδενικής επιτάχυνσης και τέλος τα
αρχικά 7sec του επιταχυνσιογραφήματος, όσο δηλαδή διήρκησε η δεύτερη υβριδική
δοκιμή. Για την τρίτη υβριδική δοκιμή δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση, καθώς το
δοκίμιο είχε ήδη αστοχήσει.



Η απόσβεση που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση ήταν 5% και απονεμήθηκε σε όλα
τα μέλη του φορέα απόσβεση κατά Rayleigh.



Ολοκληρώνοντας, καθορίζονται το είδος

(μη – γραμμική με χρονοϊστορία –

΄΄pattern UniformExcitation΄΄), οι παράμετροι της ανάλυσης (constraints, numberer,
system, test, algorithm) και δηλώνεται η επίλυση των διαφορικών εξισώσεων να
πραγματοποιηθεί μέσω της αριθμητικής μεθόδου Newton-Raphson.

3.4.2

Αποτελέσματα μη – γραμμικής ανάλυσης με χρονοϊστορία μετακινήσεων
Στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρατίθενται η πειραματική και αναλυτική

χρονοϊστορία μετακινήσεων του 2ου και 4ου ορόφου τόσο για την πρώτη όσο και τη
δεύτερη υβριδική δοκιμή , καθώς και η σχετική μετακίνηση του 2ου ορόφου σε σχέση με
τη ροπή βάσης για την πρώτη και δεύτερη υβριδική δοκιμή, όπως προέκυψαν από την
ανάλυση κα την πειραματική δοκιμή. Είναι εμφανής η σύγκλιση των αποτελεσμάτων
ανάλυσης και πειράματος στην απόκριση του δοκιμίου, γεγονός που επιβεβαιώνει την
ορθότητα των υπολογισμών αλλά και των παραδοχών που συνυπολογίστηκαν στον
καθορισμό των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των διατομών του τοιχώματος.
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Σχήμα 3.3 Συγκριτικό διάγραμμα πειραματικών – αναλυτικών τιμών χρονοϊστορίας
μετακινήσεων 2ου ορόφου για την 1η υβριδική δοκιμή (αριστερά) και για τη 2η
υβριδική δοκιμή (δεξιά).

Σχήμα 3.4 Συγκριτικό διάγραμμα πειραματικών – αναλυτικών τιμών χρονοϊστορίας
μετακινήσεων 4ου ορόφου για την 1η υβριδική δοκιμή (αριστερά) και για τη 2η
υβριδική δοκιμή (δεξιά).
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Σχήμα 3.5 Συγκριτικό διάγραμμα πειραματικών – αναλυτικών τιμών σχετικής
μετακίνησης του 2ου ορόφου - ροπής βάσης για την 1η υβριδική δοκιμή
(αριστερά) και για τη 2η υβριδική δοκιμή (δεξιά).
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4.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως διαπιστώθηκε στο κεφάλαιο 3, η υιοθέτηση των παραδοχών που
αναπτύχθηκαν στην ενότητα §3.3 ως συμπέρασμα από τη σύγκριση των πειραματικών με
τις αντίστοιχες θεωρητικές τιμές των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων δυσκαμψίας και αντοχής
του τοιχώματος, συνετέλεσαν σε ικανοποιητικού βαθμού σύγκλιση της πειραματικής με
την αναλυτική (μη – γραμμική δυναμική ανάλυση) συμπεριφορά του δοκιμίου. Γεγονός,
που καθιστά το συνυπολογισμό των θεωρήσεων αυτών σε μια αναλυτική διαδικασία,
καταλυτικής σημασίας. Παρολ’ αυτά, για να είναι η ισχύς των παραδοχών γενική και
καθολική, θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από οποιαδήποτε πειραματική διάταξη που
δύναται να προσεγγιστεί αναλυτικά.
Για το λόγο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται απόπειρα αναλυτικής προσέγγισης,
ενστερνίζοντας τα συμπεράσματα της §3.3, μέσω μη – γραμμικής δυναμικής ανάλυσης με
χρονοϊστορία

μετακινήσεων

ενός

υφιστάμενου

διώροφου

πλαισίου

οπλισμένου

σκυροδέματος, που αποτελεί τμήμα προς ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής οπλισμένου
σκυροδέματος με προσθήκη φατνώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς εγκιβωτισμό
των περιμετρικών υποστυλωμάτων (αντίστοιχα με τη διαδικασία ενίσχυσης που
εφαρμόστηκε στο φορέα του Κεφ.2). Το πλαίσιο αυτό, αποτελεί μέρος μιας σειράς
πειραμάτων που διεξήχθηκαν στο Εργαστήριο Κατασκευών του Τεχνικού Πανεπιστημίου
Μέσης Ανατολής (Middle East Technical University, METU) στην Τουρκία προς
διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων τεχνικών ενίσχυσης υφιστάμενων
κτηρίων που χρήζουν μέριμνας για προστασία έναντι σεισμού. Μια από τις προς εξέταση
μεθόδους αποτέλεσε και η προσθήκη φατνώματος οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς
εγκιβωτισμό των περιμετρικών υποστυλωμάτων (΄΄απλό γέμισμα΄΄), αλλά με επαρκή
σύνδεση με το περιβάλλον πλαίσιο, καθιστώντας τη σύνδεση σχεδόν μονολιθική.
Ακολουθεί η περιγραφή της πειραματικής διάταξης, η αναλυτική προσέγγισή της
σύμφωνα με τις θεωρήσεις που προέκυψαν στην ενότητα §3.3 της παρούσας διατριβής και
η συγκριτική παράθεση πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων που καθορίζουν τη
συμπεριφορά του υπό εξέταση φορέα, προς επαλήθευση ή μη της ισχύος των
συμπερασματικών παραδοχών που υιοθετήθηκαν κατά την αναλυτική διαδικασία.
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4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ
4.2.1 Περιγραφή αρχικού φορέα προς ενίσχυση
Το πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κλίμακας ½ , τριών ανοιγμάτων και δύο
ορόφων που δοκιμάζεται πειραματικά μέσω ψευδοδυναμικής μεθόδου δοκιμών στο
Εργαστήριο

Κατασκευών του πανεπιστημίου METU στην Τουρκία, αποτελεί το

εσωτερικό πλαίσιο πρωτότυπης υφιστάμενης κατασκευής (Σχ. 4.1, με το κόκκινο χρώμα
υποδηλώνεται η θέση της εμφάτνωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα), η οποία
χαρακτηρίζεται από σκυρόδεμα χαμηλής θλιπτικής αντοχής, ανεπαρκή εγκάρσιο οπλισμό,
ασθενείς κόμβους δοκών – υποστυλωμάτων και χρήση λείων ράβδων ως διαμήκη οπλισμό
των μελών. Στο κτήριο ασκείται επιφανειακά ομοιόμορφα κατανεμημένο μόνιμο φορτίο

G  300kg / m2  2.94kN / m2 και

ομοιόμορφα

κατανεμημένο

κινητό

φορτίο

Q  250kg / m2  2.45kN / m2 , τα οποία είναι ανεξάρτητα επιρροής από συντελεστές
κλίμακας.

Σχήμα 4.1 Κάτοψη πρωτότυπου φορέα.
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Το υπό κλίμακα ½ δοκιμαζόμενο πειραματικά τμήμα της κατασκευής, φέρει δύο
ακραία ανοίγματα μήκους 2500mm και ένα κεντρικό, μήκους 1300mm . Το καθαρό ύψος
του 1ου ορόφου είναι 2000mm , ενώ του 2ου είναι 1500mm . Τα υποστυλώματα είναι
ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 150 150  mm και οι δοκοί διατομής Τ με πλάτος
κορμού 150mm , πλάτος πέλματος 600mm , πάχος άνω πέλματος 60mm και ύψος διατομής

200mm . Ο διαμήκης οπλισμός των υποστυλωμάτων αποτελείται από 4Φ8 λείες
χαλύβδινες ράβδους και ο εγκάρσιος από λείες χαλύβδινες ράβδους Φ4/100 με άγκιστρα
90º. Αντίστοιχα για τις δοκούς, ως διαμήκης οπλισμός χρησιμοποιούνται λείες χαλύβδινες
ράβδοι 4Φ8 και 4Φ6, ενώ ως εγκάρσιος χρησιμοποιούνται επίσης λείες χαλύβδινες ράβδοι
Φ4/100 με άγκιστρα 90º. Η γεωμετρία του υπό κλίμακα και εξεταζόμενου πειραματικά
πλαισίου, καθώς και οι οπλισμοί των μελών του, απεικονίζονται στα Σχ.4.2 και Σχ.4.3
αντίστοιχα.

Σχήμα 4.2 Γεωμετρία πειραματικού δοκιμίου.

Σχήμα 4.3 Λεπτομέρειες όπλισης υποστυλωμάτων (αριστερά) και δοκών (δεξιά) του
υφιστάμενου πλαισίου.
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Επιπλέον, το δοκίμιο πακτώνεται σε τρία ανεξάρτητα είδη θεμελιώσεων που
κατασκευάζονται και αγκυρώνονται στο ισχυρό δάπεδο του χώρου του εργαστηρίου.
Όπως διακρίνεται και στο Σχ. 4.4 σχεδιάζονται τρεις βάσεις οπλισμένου σκυροδέματος
κατηγορίας C25, με τη μεσαία θεμελίωση να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις συγκριτικά με
τις δύο ακραίες. Συγκεκριμένα, οι δύο μικρές τετραγωνικές βάσεις θεμελίωσης έχουν
πλευρά μήκους 1500mm , ενώ η μεσαία ορθογωνική είναι διαστάσεων  3500 1500 mm .
Το ύψος της καθεμιάς τετραγωνικής βάσης θεμελίωσης είναι 250mm , ενώ της μεσαίας
ανέρχεται στα 400mm και αυτό συμβαίνει προκειμένου το πλαίσιο να βρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο όταν τοποθετηθούν στη βάση των εξωτερικών υποστυλωμάτων του 1ου ορόφου οι
μετατροπείς δύναμης (ύψους 150mm ) για την καταμέτρηση των εσωτερικών δυνάμεων
στα άκρα των εξωτερικών υποστυλωμάτων του 1ου ορόφου.

Σχήμα 4.4 Κάτοψη της θεμελίωσης του δοκιμίου (οι αποστάσεις σε mm).
4.2.2 Κατασκευή φατνώματος οπλισμένου σκυροδέματος
Για τις τιμές του μόνιμου και ωφέλιμου φορτίου ολόκληρης της κατασκευής που
αναφέρθηκαν νωρίτερα, διεξήχθησαν κάποιες προκαταρκτικές αναλύσεις απ’ όπου
προέκυψε η τιμή του ανηγμένου αξονικού των υποστυλωμάτων του υπό εξέταση πλαισίου.
Συγκεκριμένα, για το πλαίσιο πριν την εμφάτνωσή του, τα εξωτερικά υποστυλώματα αλλά
και τα εσωτερικά του 1ου ορόφου, φέρουν ανηγμένο αξονικό φορτίο ίσο με 0.13 και 0.23
αντίστοιχα. Ομοίως για το 2ο όροφο, τα εξωτερικά και εσωτερικά υποστυλώματα του
πλαισίου, φέρουν ανηγμένο αξονικό φορτίο, ίσο με 0.08 και 0.15 αντίστοιχα.
Οι τιμές αυτές του αξονικού φορτίου εφαρμόζονται στο δοκίμιο με τη χρήση
χαλύβδινων πλακών. Δύο διαφορετικού μεγέθους χαλύβδινες πλάκες χρησιμοποιήθηκαν
εξαιτίας της γεωμετρίας του δοκιμίου. Το πρώτο είδος χαλύβδινης πλάκας είχε μήκος

1000mm , πλάτος 450mm και πάχος 100mm , ενώ το άλλο είδος είχε μήκος 1550mm ,
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πλάτος 450mm και πάχος 100mm . Οι μικρές χαλύβδινες πλάκες με μήκος 1000mm
εφαρμόστηκαν στον 1ο όροφο και αντίστοιχα οι μεγαλύτερες, μήκους 1550mm
τοποθετήθηκαν στο 2ο όροφο. Επειδή το μεσαίο άνοιγμα στον 1ο όροφο καταλαμβάνεται
από το τοίχωμα και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εκεί χαλύβδινων πλακών,
εφαρμόζονται μεταλλικές πλάκες μόνο στο αριστερά και δεξιά άνοιγμα του 1ου ορόφου.
Μία μικρή χαλύβδινη πλάκα είχε βάρος 330kg και επομένως, σε κάθε ένα από τα δύο
ακραία ανοίγματα του 1ου ορόφου τοποθετούνται 6 χαλύβδινες πλάκες (2 ομάδες από 3
χαλύβδινες πλάκες τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη). Άρα συνολικά, στον 1ο όροφο
τοποθετούνται

4tn από χαλύβδινες πλάκες. Στο 2ο όροφο, χαλύβδινες πλάκες

τοποθετούνται σε όλο το μήκος του. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται δύο επίπεδα από τις
πλάκες μήκους 1550mm (η μία πλάκα πάνω στην άλλη) και επιπλέον στο μεσαίο άνοιγμα
τοποθετούνται τρεις χαλύβδινες πλάκες ίδιου μήκους. Μία χαλύβδινη πλάκα μήκους

1550mm είχε βάρος 511kg και επομένως, συνολικά στο 2ο όροφο τοποθετήθηκαν 6tn από
χαλύβδινες πλάκες. Οι χαλύβδινες αυτές μάζες, οι οποίες διακρίνονται στο Σχ.4.5,
τοποθετήθηκαν στο υπό δοκιμή πλαίσιο αφού ολοκληρώθηκε η εμφάτνωση του
εσωτερικού πλαισίου.

Σχήμα 4.5 Γενική άποψη των επιπρόσθετων χαλύβδινων πλακών στον 1ο (αριστερά) και
2ο (δεξιά) όροφο.
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Η

εμφάτνωση

από

οπλισμένο

σκυρόδεμα,

όπως

έχει

ήδη

αναφερθεί,

πραγματοποιήθηκε στο μεσαίο άνοιγμα του προς ενίσχυση πλαισίου, με πάχος 100mm ,
δηλαδή μικρότερο από τη διάσταση των υφιστάμενων υποστυλωμάτων του περιβάλλοντος
πλαισίου ( 150mm ). Το ενισχυμένο δοκίμιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τον Τουρκικό
Αντισεισμικό Κανονισμό 2007 (TEC07), ώστε να είναι δυνατό να παραλάβει περίπου 70%
μεγαλύτερη τέμνουσα βάσης από το πλαίσιο αναφοράς (μη ενισχυμένο πλαίσιο).
Όσον αφορά τη σύνδεση του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο σύμφωνα με τις
διατάξεις

του

Τουρκικού

Αντισεισμικού

Κανονισμού

2007

(TEC07),

αυτή

πραγματοποιείται με την εφαρμογή βλήτρων περιμετρικά του πλαισίου. Πιο ειδικά,
χρησιμοποιήθηκαν 15Φ10 χαλύβδινες ράβδοι για τη σύνδεση του φατνώματος με τις
περιμετρικές δοκούς. Τα βλήτρα αυτά συνολικού μήκους 375mm εισέρχονται μέχρι
απόσταση 150mm στις δοκούς και μέχρι απόσταση 225mm στο φάτνωμα. Για την
αγκύρωση του τοιχώματος στα περιμετρικά υποστυλώματα, χρησιμοποιήθηκαν βλήτρα
διαμέτρου Φ8 ανά 200mm .
Σχετικά με τον οπλισμό του κορμού του τοιχώματος, αυτός αποτελείται στη διαμήκη
διεύθυνσή του από 12Φ4 λείες χαλύβδινες ράβδους και στην εγκάρσια διεύθυνση από
Φ4/125 επίσης λείες χαλύβδινες ράβδους. Επιπλέον, στο φάτνωμα κατασκευάστηκαν
ακραία, εσωτερικά (κρυφά) υποστυλώματα λόγω του ελλιπούς οπλισμού των υφιστάμενων
υποστυλωμάτων. Ο διαμήκης οπλισμός των κρυφών υποστυλωμάτων αποτελείται από
4Φ8 χαλύβδινες ράβδους και ακόμη σε κάθε άκρο τους τοποθετούνται 3Φ10 βλήτρα που
αγκυρώνονται στις δοκούς επαφής. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή μεταφορά
των δυνάμεων στη θεμελίωση. Τέλος, ο εγκάρσιος οπλισμός των κρυφών υποστυλωμάτων
αποτελείται από λείες χαλύβδινες ράβδους Φ4/50. Ο οπλισμός του κορμού του
φατνώματος αλλά και της σύνδεσης με το περιβάλλον πλαίσιο, απεικονίζονται στο Σχ.4.6.
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Σχήμα 4.6 Απεικόνιση όπλισης φατνώματος και σύνδεσης αυτού με το περιβάλλον
πλαίσιο.
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Όσον αφορά τις ιδιότητες των υλικών:


Σκυρόδεμα: Κατά τη σκυροδέτηση τόσο του περιμετρικού πλαισίου όσο και των
φατνωμάτων του δοκιμίου, ελήφθησαν κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 150mm και
ύψους 300mm . Τα δοκίμια αυτά δοκιμάστηκαν σε θλίψη την ημέρα διεξαγωγής του
πειράματος και προέκυψε για το σκυρόδεμα του περιμετρικού πλαισίου μέση
θλιπτική αντοχή ίση με 7.5MPa . Αντίστοιχα για το σκυρόδεμα των φατνωμάτων,
προέκυψε μέση θλιπτική αντοχή ίση με 22MPa .



Χάλυβας οπλισμού: Προκειμένου να εξαχθούν οι σχέσεις τάσης – παραμόρφωσης
του χρησιμοποιούμενου χάλυβα και κατόπιν οι ιδιότητες των ράβδων οπλισμού του
δοκιμίου, δοκιμάζονται τρία δείγματα χαλύβδινων ράβδων από καθεμία διάμετρο

4mm , 8mm και 10mm μήκους 40cm . Οι ιδιότητες των ράβδων οπλισμού,
συγκεντρώνονται στον Πίν. 4.1.
Πίνακας 4.1 Μηχανικές ιδιότητες χαλύβδινων ράβδων οπλισμού του δοκιμίου.
Διάμετρος
Ράβδου (mm)
4
8
10

Τάση διαρροής, fy
(MPa)
290
330
510

Τάση αστοχίας, fu
(MPa)
320
365
570

Είδος Ράβδου
Λεία
Λεία
Με νευρώσεις

Η τελική μορφή του προς εξέταση φορέα μετά και την επιβολή του αξονικού φορτίου στα
υποστυλώματα, διακρίνεται στο Σχ.4.7.

Σχήμα 4.7 Απεικόνιση πειραματικού, ενισχυμένου δοκιμίου.
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4.2.3 Σύστημα καταμέτρησης και πειραματική διάταξη
Κατά την πειραματική δοκιμή χρησιμοποιήθηκε πλήθος επιμηκυνσιομέτρων και
ηλεκτρομηκυνσιομέτρων

για

την

καταγραφή

των

μετακινήσεων,

καθώς

και

δυναμοκυψέλες που χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις των φορτίων. Η καμπυλότητα των
υποστυλωμάτων στη βάση τους στη θεμελίωση καταμετράται από δύο επιμηκυνσιόμετρα
σε κάθε υποστύλωμα (Σχ.4.9). Ο πειραματικός προσδιορισμός των μετακινήσεων των
ορόφων παρέχεται από δύο επιμηκυνσιόμετρα τοποθετημένα σε κάθε όροφο. Επιπλέον,
σε κάθε εξωτερικό υποστύλωμα υπάρχει ένας

μετατροπέας δύναμης (Σχ.4.9),

συνδεδεμένος με έξι κανάλια ώστε να καταμετρώνται η ροπή, η τέμνουσα και η αξονική
δύναμη (εσωτερικές δυνάμεις) του υποστυλώματος. Ακόμη, για την καταμέτρηση των
τιμών των δυνάμεων επαναφοράς κάθε ορόφου έχουν τοποθετηθεί δύο δυναμοκυψέλες
(Σχ.4.9) στα σερβοϋδραυλικά έμβολα που επιβάλλουν τη χρονοϊστορία μετακινήσεων
στους δύο ορόφους. Μία σχηματική απεικόνιση των αισθητήρων που χρησιμοποιήθηκαν
στο δοκίμιο για τη διεξαγωγή του πειράματος, προβάλλεται στο Σχ.4.8.

Σχήμα 4.8 Απεικόνιση συστήματος καταμέτρησης του πειραματικού δοκιμίου.
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Σχήμα 4.9 Μετατροπέας δύναμης (αριστερά), πειραματικός προσδιορισμός
καμπυλότητας υποστυλωμάτων (μεσαίο) και δυναμοκυψέλη καταμέτρησης
δυνάμεων επαναφοράς (δεξιά).
Τα σερβοϋδραυλικά έμβολα (Σχ. 4.10) που επιβάλουν τις επιθυμητές μετακινήσεις
στις στάθμες

του 1ου και 2ου ορόφου, στηρίζονται στο ένα άκρο τους σε τοίχο

αντιστήριξης που διατίθεται στο εργαστήριο και το άλλο άκρο τους είναι συνδεδεμένο στο
γεωμετρικό κέντρο της διατομής των δοκών. Οι μετακινήσεις που επιβάλλουν τα έμβολα
καθορίζονται από ένα σύστημα ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σχήμα 4.10 Σερβοϋδραυλικά έμβολα επιβολής μετακινήσεων στο δοκίμιο.
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4.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Ο πειραματικός φορέας δοκιμάζεται σε ψευδοδυναμική μέθοδο δοκιμών ή υβριδική
(χωρίς υποκατασκευές) με τις διαφορικές εξισώσεις που έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 2,
να ολοκληρώνονται συνεχώς ελαχιστοποιώντας τα περιθώρια σφάλματος. Το διαγώνιο
μητρώο μάζας που χρησιμοποιείται για την αριθμητική ολοκλήρωση είναι 2  2 και
αποτελείται από την πραγματική μάζα του υπό δοκιμή φορέα, δηλαδή:

0 
7000
(kg )
 0
5000


(4.1)

Η χρήση μιας πραγματικής καταγραφής σεισμικής κίνησης φάνηκε πιο κατάλληλη
για να προσομοιώσει τον αναμενόμενο βαθμό επικινδυνότητας της υφιστάμενης
κατασκευής. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε η καταγραφή του σεισμού του Duzce το
1999 μεγέθους 7.1 με τρεις διαφορετικούς συντελεστές κλίμακας. Η καταγραφή
αποτελείται από 5177 σημεία με χρονικό βήμα 0.005sec . Η τροποποίηση της σεισμικής
κίνησης προκειμένου να προκύψουν ποικίλα επίπεδα βλάβης στο φορέα, επετεύχθη
πολλαπλασιάζοντας τη χρονοϊστορία των επιταχύνσεων με 50%, 100 και 140%. Με τον
τρόπο αυτό, δύναται να διερευνηθεί η απόκριση του δοκιμίου σε τρία διαφορετικά επίπεδα
επικινδυνότητας:
(α) 50% του επιταχυνσιογραφήματος: Η φασματική επιτάχυνση για το 50% των τιμών του
επιταχυνσιογραφήματος είναι περίπου όμοια με το δείκτη ικανότητας ανάληψης της
τέμνουσας βάσης (λόγος ικανότητας ανάληψης τέμνουσας βάσης προς το βάρος της
κατασκευής) του μη ενισχυμένου πλαισίου της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου της κατασκευής.
Επομένως, αναμένεται η κατασκευή να παραμείνει κοντά ή κάτω από τη φάση διαρροής
της συνυπολογίζοντας και την παρουσία του εμφατνούμενου τοιχώματος. Μπορεί λοιπόν
να θεωρηθεί ότι αυτό το επίπεδο βλάβης προσεγγίζει τη στάθμη επιτελεστικότητας άμεσης
χρήσης.
(β)

100% του επιταχυνσιογραφήματος: Η χρήση της πραγματικής καταγραφής της

σεισμικής κίνησης του Duzce, μπορεί να αναπαραστήσει ρεαλιστικά το βαθμό
επικινδυνότητας όχι και τόσο συχνών σεισμικών γεγονότων.
(γ) 140% του επιταχυνσιογραφήματος: Αυτό το επίπεδο επικινδυνότητας αντιστοιχεί σε
έναν πολύ ισχυρό αλλά και σπάνιο σεισμό και έχει περίπου ίδια τιμή ψευδοεπιτάχυνσης με
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το Τουρκικό Φάσμα Σχεδιασμού για Ζώνη Ι σε βραχώδες έδαφος που αντιστοιχεί στη
θεμελιώδη ιδιοπερίοδο της μη ενισχυμένης κατασκευής.
Σύμφωνα

με

όλα

τα

παραπάνω,

το

100%

και

140%

τμήματα

του

επιταχυνσιογραφήματος επιδρούν στο δοκίμιο το οποίο έχει ήδη υποστεί βλάβες. Το
συνολικό επιταχυνσιογράφημα που εφαρμόζεται στο δοκίμιο διακρίνεται στο Σχ.4.11 και
αποτελείται από τα πρώτα 11sec του πραγματικού επιταχυνσιογραφήματος του Duzce με
τις τιμές των επιταχύνσεων μειωμένες κατά 50%, ακολουθούν τα πρώτα 11sec του
πραγματικού

επιταχυνσιογραφήματος του

Duzce με τις πραγματικές τιμές των

επιταχύνσεων και τέλος προστίθενται και πάλι τα πρώτα 11sec του πραγματικού
επιταχυνσιογραφήματος του

Duzce με τις τιμές όμως των επιταχύνσεων να είναι

πολλαπλασιασμένες επί 140%. Στο Σχ.4.12 παρατίθεται το φάσμα ψευδοεπιταχύνσεων
της σεισμικής κίνησης καθώς και το φάσμα σχεδιασμού. Κλείνοντας, πρέπει να σημειωθεί
ότι ο πραγματικός χρόνος του επιταχυνσιογραφήματος έχει συμπιεστεί, τηρώντας τους
κανόνες της διαστατικής ανάλυσης , δηλαδή έχει πολλαπλασιαστεί επί το συντελεστή

1/ 2  .

Σχήμα 4.11 Χρονοϊστορία επιταχύνσεων της καταγραφής του σεισμού του Duzce.
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Σχήμα 4.12 Φάσμα σχεδιασμού σεισμικής κίνησης.
4.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Προκειμένου να διερευνηθεί και αναλυτικά η συγκεκριμένη πειραματική διάταξη
και να υπάρξει σύγκριση της πειραματικής με την αναλυτική απόκριση του δοκιμίου προς
εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, πραγματοποιείται μη – γραμμική δυναμική ανάλυση
χρονοϊστορίας μετακινήσεων μέσω του προγράμματος OpenSees. Βέβαια, στην αναλυτική
διαδικασία υιοθετούνται και οι παραδοχές που προέκυψαν στην ενότητα § 3.3 ούτως ώστε
να διερευνηθεί η γενική και καθολική ισχύ τους σε οποιαδήποτε κατασκευή που
ενισχύεται με εμφάτνωση πλαισίου της από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η αναλυτική προσομοίωση του δοκιμίου γίνεται κατ’ αντιστοιχία με αυτή που
ακολουθήθηκε στην προσομοίωση του τοιχώματος στην ενότητα §3.4. Οι τιμές των
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων δυσκαμψίας και αντοχής των μελών του πειραματικού φορέα
υπολογίζονται με βάση τις σχέσεις κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. που αναπτύχθηκαν στην §3.2,
λαμβάνοντας και συνυπολογίζοντας όμως τις θεωρήσεις της §3.3. Στον προσδιορισμό των
ιδιοτήτων δυσκαμψίας και αντοχής στο συγκεκριμένο

δοκίμιο (σε αντίθεση με το

αντίστοιχο του κεφαλαίου 3), λαμβάνεται υπόψη η ολίσθηση των οπλισμών στον
υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής στη διαρροή και αστοχία λόγω της ανεπαρκούς
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όπλισης των μελών και ανεπαρκούς αγκύρωσής τους, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η
δημιουργία λοξής ρηγμάτωσης πριν την καμπτική διαρροή του στοιχείου.
Κάθε μέλος του πειραματικού φορέα προσομοιώνεται και σε αυτή την περίπτωση
ως ένα μέλος με συγκεντρωμένη ανελαστικότητα, δηλαδή προσομοιώνεται με ένα
ελαστικό μέλος και δύο μη – γραμμικά ελατήρια στα άκρα του. Μάλιστα, τα μη –
γραμμικά ελατήρια, ακολουθούν, όπως και στο κεφάλαιο 3, τριγραμμικό νόμο ροπών –
γωνιών στροφής χορδής με τον πρώτο κλάδο να προσομοιώνει τη μη – ρηγματωμένη
συμπεριφορά της διατομής, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η επιρροή της αρηγμάτωτης
δυσκαμψίας. Πιο λεπτομερώς, η διαδικασία της αναλυτικής προσομοίωσης του δοκιμίου,
συνοψίζεται στα βήματα που ακολουθούν.


Αρχικά, δηλώνεται η γεωμετρία του φορέα στο πρόγραμμα, ανατίθεται η μάζα στις
στάθμες του 1ου και 2ου ορόφου και εφαρμόζονται συνθήκες πλήρους πάκτωσης στις
βάσεις των υποστυλωμάτων και του εμφατνούμενου τοιχώματος.



Στη συνέχεια δίνονται οι ιδιότητες των διατομών των μελών του δοκιμίου και του
τοιχώματος (επιφάνεια, ροπή αδράνειας αρηγμάτωτης και ρηγματωμένης διατομής
και ενεργός δυσκαμψία, σύμφωνα με τις θεωρήσεις της §3.3). Όπως αναφέρθηκε και
προηγουμένως, κάθε μέλος προσομοιώνεται με ένα ελαστικό μέλος και δύο μη –
γραμμικά ελατήρια στα άκρα του. Για τον υπολογισμό των δυσκαμψιών των
ελατηρίων και του ελαστικού μέλους χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία που προτείνεται
από τους Ibarra and Krawinkler (2005), όπως αναπτύχθηκε αδρομερώς στην ενότητα
§3.4.



Επιλέγεται το ελαστικό υλικό του μέλους από το πρόγραμμα OpenSees (΄΄element
elasticBeamColumn΄΄).



Για το μη – γραμμικό υλικό των ελατηρίων μηδενικού μήκους (΄΄element
zeroLength΄΄) στα άκρα του κάθε μέλους του δοκιμίου, χρησιμοποιείται υλικό με
υστέρηση

(΄΄uniaxialMaterial

Hysteretic΄΄)

που

προσφέρει

τη

δυνατότητα

προσομοίωσης της βλάβης λόγω των ανελαστικών μετακινήσεων ή της
απορροφούμενης ενέργειας και απομείωσης της δυσκαμψίας αποφόρτισης με την
αύξηση των ανελαστικών μετακινήσεων. Προκειμένου να προσομοιωθεί η μηχανική
συμπεριφορά των μελών του δοκιμίου μέσω πολυγραμμικού διαγράμματος ροπών –
γωνιών στροφής χορδής, η καμπύλη του υστερητικού υλικού προσδιορίζεται από τα
ζεύγη

τιμών

 M cr ,cr  ,  M y , y  ,  M u ,u  ,  M cr , cr  ,  M y ,  y  ,  M u , u 
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(Σχ. 3.2), όπου M cr ,cr η ροπή ρηγμάτωσης και η γωνία στροφής χορδής στη
ρηγμάτωση αντίστοιχα. Η ροπή διαρροής ( M y ) και αστοχίας ( M u ), η γωνία στροφής
χορδής στη διαρροή (  y ) και την αστοχία (  u ), υπολογίζονται σύμφωνα με τις
σχέσεις και παραδοχές που διατυπώθηκαν στις §3.2 και §3.3. Η γωνία στροφής
χορδής στη ρηγμάτωση υπολογίζεται μέσω της ροπής ρηγμάτωσης,

η οποία

προσδιορίζεται από την Εξ. (3.14).


Ακολούθως, ορίστηκε η φόρτιση του φορέα που αποτελείται από τις τιμές των
αξονικών φορτίων των υποστυλωμάτων, όπως καθορίζονται από τις μάζες των
επιπρόσθετων χαλύβδινων πλακών και το ίδιο βάρος των ορόφων του πειραματικού
φορέα.



Η απόσβεση που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση ήταν 3% και απονεμήθηκε σε όλα
τα μέλη του φορέα απόσβεση κατά Rayleigh, ανάλογη των δύο πρώτων ιδιομορφών
του δοκιμίου. Συγκεκριμένα, η απόσβεση Rayleigh για γνωστό μητρώο δυσκαμψίας
και μαζών δίνεται από τη σχέση:

c  a0 m  a1k

(4.2)

Ο λόγος απόσβεσης για τη n-οστή ιδιομορφή ενός συστήματος είναι:

n 

a0 1 a1
 n
2 n 2

(4.3)

Οι συντελεστές a0 , a1 μπορούν να προσδιοριστούν από τους καθορισμένους λόγους
απόσβεσης  1 ,  2 για την 1η και 2η ιδιομορφή αντίστοιχα (γενικά, για οποιαδήποτε iοστή και j-οστή ιδιομορφή). Εκφράζοντας μητρωικά την Εξ.4.3 για αυτές τις δύο
ιδιομορφές, προκύπτει:

1 1/ 1 1  a0   1 
  
2 1/ 2 2   a1   2 

(4.4)
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Οι δύο αυτές αλγεβρικές εξισώσεις μπορούν να επιλυθούν για τον προσδιορισμό των
συντελεστών a0 , a1 . Αν και οι δύο ιδιομορφές θεωρηθεί ότι έχουν τον ίδιο λόγο
απόσβεσης ζ, το οποίο είναι λογικό με βάση τα πειραματικά δεδομένα, τότε:

a0  
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,
1  2

a1  

2
1  2

(4.5)

Στη συνέχεια δηλώνεται η διέγερση – επιταχυνσιογράφημα και οι παράμετροι που το
συνοδεύουν (χρονικό βήμα, συντελεστής κλίμακας, κλπ.).



Ολοκληρώνοντας, καθορίζονται το είδος
΄΄pattern

UniformExcitation΄΄),

οι

(μη – γραμμική με χρονοϊστορία –

παράμετροι

της

ανάλυσης

(constraints,

numberer,system,test,algorithm) και δηλώνεται η επίλυση των διαφορικών
εξισώσεων να πραγματοποιηθεί μέσω της αριθμητικής μεθόδου Newton-Raphson
της οικογένειας Newmark.
4.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται συγκριτικά τα αποτελέσματα από την πειραματική
δοκιμή αλλά και την αναλυτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα
διαγράμματα χρονοϊστορίας των μετακινήσεων των ορόφων, χρονοϊστορίας των
ενδοορόφιων μετακινήσεων (IDR), χρονοϊστορίας της τέμνουσας βάσης, αλλά και το
διάγραμμα μετακίνησης του ανώτατου ορόφου με την τέμνουσα βάσης.
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Σχήμα 4.13 Χρονοϊστορία μετακινήσεων ορόφων πειραματικού (άνω) και αναλυτικού
(κάτω) προσομοιώματος.
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Σχήμα 4.14 Χρονοϊστορία ενδοορόφιων μετακινήσεων (IDR) πειραματικού (άνω) και
αναλυτικού (κάτω) προσομοιώματος.
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Σχήμα 4.15 Χρονοϊστορία τέμνουσας βάσης πειραματικού (άνω) και αναλυτικού (κάτω)
προσομοιώματος.
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Σχήμα 4.16 Διάγραμμα μετακίνησης ανώτατου ορόφου – τέμνουσας βάσης για το
πειραματικό (αριστερά) και αναλυτικό (δεξιά) προσομοίωμα.
Παρατηρώντας τα διαγράμματα απόκρισης του πειραματικού και αναλυτικού
προσομοιώματος

διακρίνεται

μια

ικανοποιητική

σύγκλιση

τόσο

σε

επίπεδο

κυματομορφών, όσο και σε επίπεδο μέγιστων τιμών. Μάλιστα, συγκεντρωτικά οι μέγιστες
τιμές των χαρακτηριστικών μεγεθών απόκρισης του δοκιμίου, παρατίθενται στον Πίν.4.2,
διαπιστώνοντας μόνο λίγο μεγαλύτερη απόκλιση στις τιμές των μεγεθών που
καταγράφηκαν και υπολογίστηκαν κατά την επιβολή του 50% του επιταχυνσιογραφήματος
του σεισμού του Duzce στον πειραματικό φορέα.
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Πίνακας 4.2 Συγκριτικές μέγιστες πειραματικές και αναλυτικές τιμές των μεγεθών απόκρισης του δοκιμίου.

Εδαφική
Κίνηση

Μέγιστη
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
μετακίνηση
(mm)

Μέγιστη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
μετακίνηση
(mm)

Μέγιστη
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
IDR (%)

Μέγιστη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
IDR (%)

2ος
1ος
2ος
1ος
2ος
Όροφος Όροφος Όροφος Όροφος Όροφος

Μέγιστη
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
τέμνουσα βάσης
(kN)

Μέγιστη
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
τέμνουσα βάσης (kN)

Βάση του δοκιμίου

Βάση του δοκιμίου

1ος
Όροφος

2ος
Όροφος

1ος
Όροφος

50% Duzce

0.8

1.4

0.5

1.00

0.04

0.04

0.01

0.01

40.2

38.37

100% Duzce

1.9

3.5

1.73

3.12

0.09

0.11

0.08

0.09

65

64.32

140% Duzce

14.9

26.1

14.00

24.23

0.75

0.75

0.67

0.67

115

95.27
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5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η εμφάτνωση πλαισίων με οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί μία από τις πιο

αποτελεσματικές

και

ευρέως

διαδεδομένες

μεθόδους

ενίσχυσης

πολυώροφων

υφιστάμενων κατασκευών μη σεισμικά σχεδιασμένων. Παρόλ’ αυτά η συμπεριφορά του
εκάστοτε ενισχυμένου φορέα δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς κι αυτό διότι η μέχρι
σήμερα ερευνητική προσπάθεια έχει αναλωθεί σε κατασκευές μικρής κλίμακας,
μονώροφες ή διώροφες, που δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές συνθήκες της προς
ενίσχυση κατασκευής. Επιπλέον, το πάχος του φατνώματος

σε προγενέστερες

πειραματικές έρευνες λαμβάνονταν μικρότερο από το πάχος των δομικών μελών του
περιβάλλοντος πλαισίου, γεγονός που συντελούσε στην αστοχία του φατνώματος σε
διαγώνια θλίψη ή εκτός επιπέδου λυγισμό. Ένα ακόμη ζήτημα αποτελεί και ο τρόπος
σύνδεσης του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο έτσι ώστε να μεταφέρονται επιτυχώς
οι δυνάμεις από το πλαίσιο στο φάτνωμα και αντίστροφα, επιδιώκοντας μονολιθική
σύνδεση.
Για τους παραπάνω λόγους, κατασκευάζεται και δοκιμάζεται πειραματικά και
αναλυτικά ένα τετραώροφο πλαίσιο το οποίο ενισχύεται με φάτνωμα από οπλισμένο
σκυρόδεμα πάχους ίσο με το αντίστοιχο των μελών του πλαισίου. Η σύνδεση του
φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο υλοποιείται με τη χρήση βλήτρων περιμετρικά του
φατνώματος, τα οποία κατέχουν διπλό ρόλο. Αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τη διάτμηση
από το υφιστάμενο πλαίσιο και συντελούν στην αγκύρωση των οπλισμών του
φατνώματος. Η επιλογή αυτού του είδους σύνδεσης αποτελεί θέμα προς διερεύνηση που
επηρεάζει

τη

συμπεριφορά

αποτελεσματικότητα

ή

αποκολλήσεων/ολισθήσεων

όχι

του
της

δοκιμίου
οποίας

κατά

την

καθορίζεται

πειραματική
από

το

δοκιμή,
εύρος

η
των

σε διάφορα σημεία της διεπιφάνειας φατνώματος –

περιμετρικού πλαισίου.
Ύστερα από τη διεξαγωγή της πειραματικής δοκιμής του φορέα με την υβριδική
μέθοδο δοκιμών (PsD) με υποκατασκευές, όπως αναπτύχθηκε λεπτομερώς στο κεφάλαιο
2, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση υφιστάμενων
πολυώροφων κατασκευών με εμφάτνωση από οπλισμένο σκυρόδεμα:
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Η έλλειψη επαρκούς μήκους μάτισης στη διατομή βάσης των υποστυλωμάτων του
1ου ορόφου, αναδεικνύεται σε καταλυτικής σημασίας παράγοντα για τη συμπεριφορά
του ενισχυμένου φορέα, οδηγώντας σε αστοχία σε χαμηλά επίπεδα παραμόρφωσης.



Προκειμένου να αποφευχθεί ένα τέτοιο φαινόμενο, η ενίσχυση της περιοχής της
μάτισης των υποστυλωμάτων του 1ου ορόφου με δύο στρώσεις ανοιχτού, τρίπλευρου
μανδύα από ινοπλισμένα πολυμερή σε μήκος, ίσο με το μήκος υπερκάλυψης των
ράβδων, αποδεικνύεται σε αποδοτικό μέσο, καθώς συμβάλει στην επιδιωκόμενη
απόκριση, δηλαδή, στην αποφυγή δευτερογενών εστιών αστοχίας, διασπορά της
βλάβης με ανάπτυξη καμπτικού τύπου ρηγμάτωσης και απορρόφηση ενέργειας με
σταθερό τρόπο λόγω διαρροής των οπλισμών στη ρωγμή μεταξύ σύνθετου στοιχείου
και θεμελίου.



Η σύνδεση του φατνώματος με το περιβάλλον πλαίσιο μέσω βλήτρων που
διαδραματίζουν και ρόλο αγκυρίων μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονολιθική, καθώς
οι αποκολλήσεις και ολισθήσεις που καταγράφηκαν, σημειώθηκαν μόνο στους
κατώτερους ορόφους και μάλιστα με τιμές που απέχουν κατά πολύ από την τιμή
στην αστοχία ( 0.1db ). Οι μεμονωμένες τιμές ολίσθησης που ξεπερνούν το παραπάνω
όριο, εμφανίζονται μετά την αστοχία του δοκιμίου. Συνεπώς, δεδομένης της
αποτελεσματικότητας, ευκολότερης εφαρμογής και της οικονομικότητας αυτού του
τύπου σύνδεσης, άμεσα προκύπτει ότι η σύνδεση του φατνώματος με το πλαίσιο
μπορεί να πραγματοποιείται με τη χρήση βλήτρων - αγκυρίων τα οποία μεταφέρουν
την τέμνουσα στην διεπιφάνεια και συνάμα λειτουργούν ως αναμονές για την
αγκύρωση των ράβδων οπλισμού του φατνώματος.



Όσον αφορά τους ανώτερους ορόφους, καθώς στην πειραματική δοκιμή δεν
χρησιμοποιήθηκαν βλήτρα σύνδεσης του φατνώματος με το πλαίσιο όπως στους δύο
πρώτους ορόφους και εντούτοις δεν υπήρξαν οι παραμικρές ενδείξεις βλάβης αλλά
και αποκολλήσεις – ολισθήσεις στη διεπιφάνεια, συμπεραίνεται ότι αρκεί η
τοποθέτηση κατασκευαστικά ελάχιστου οπλισμού βλήτρων ανά πλευρά.



Ως γενικό συμπέρασμα, προκύπτει ότι η διαστασιολόγηση του φατνώματος
σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις και θεώρηση μονολιθικής συμπεριφοράς
οδηγεί σε ικανοποιητική απόκριση , χωρίς όμως να αποδεικνύεται από τη
συγκεκριμένη πειραματική δοκιμή η θεώρηση λειτουργίας διαγώνιου θλιπτήρα στο
φάτνωμα.
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Για

να διερευνηθεί η απόκριση του δοκιμίου και αναλυτικά, διεξήχθη μη –

γραμμική δυναμική ανάλυση με χρονοϊστορίες μετακινήσεων και προσομοιώματα
συγκεντρωμένης ανελαστικότητας που συμπεριφέρονται σύμφωνα με τριγραμμικό νόμο
ροπών – γωνιών στροφής χορδής λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή της αρηγμάτωτης
δυσκαμψίας στα αποτελέσματα της μη – γραμμικής ανάλυσης. Όπως διαπιστώθηκε στο
κεφάλαιο 3, η σύγκλιση μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων ήταν
ικανοποιητική. Πρέπει όμως να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό, ότι η σύγκλιση ήταν
αποτέλεσμα της ορθής επιλογής και ορθού υπολογισμού των τιμών των χαρακτηριστικών
μεγεθών δυσκαμψίας, αντοχής και ικανότητας παραμόρφωσης του δοκιμίου στις εκάστοτε
διατομές του. Όπως προέκυψε από τη σύγκριση των πειραματικών τιμών των
χαρακτηριστικών μεγεθών του δοκιμίου, με τις αντίστοιχες υπολογισθείσες σύμφωνα με
τις εκφράσεις κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§3.3), οι ιδιότητες του δοκιμίου σε όρους δυσκαμψίας,
αντοχής και ικανότητας παραμόρφωσης,

είναι δυνατό να υπολογιστούν μέσω των

σχέσεων που προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. με θεώρηση μονολιθικής συμπεριφοράς του νέου
τοιχώματος με το υφιστάμενο πλαίσιο (§3.2), συνυπολογίζοντας όμως και τις ακόλουθες
παραδοχές:


Όσον αφορά τον 1ο όροφο, η τιμή της ροπής διαρροής του τοιχώματος προκύπτει
από την θεωρητική τιμή της διατομής όπου τερματίζονται τα μεγάλου μήκους
βλήτρα, ανηγμένη στη βάση του δοκιμίου.



Σε ανώτερο όροφο πέραν του 1ου, η τιμή της ροπής διαρροής ταυτίζεται με τη
μικρότερη από τη ροπή διαρροής στη βάση του ορόφου, τη ροπή διαρροής στη
διατομή τερματισμού των βλήτρων ανηγμένη στη βάση του ορόφου και τη ροπή
διαρροής στη διατομή του μέσου του ύψους της δοκού βάσης του ορόφου.



Η ενεργός δυσκαμψία ορόφου λαμβάνεται ίση με την ενεργό δυσκαμψία που
υπολογίζεται από την διατομή βάσης όπου λειτουργούν ως απόλυτα αγκυρωμένοι
κατακόρυφοι οπλισμοί τα μεγάλου μήκους βλήτρα/αγκύρια.



Η γωνία στροφής χορδής στη διαρροή υπολογίζεται μέσω της σχέσης

 y   M y Ls  /  3EI eff  , λαμβάνοντας τη ροπή διαρροής και την ενεργό δυσκαμψία,
όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω.


Η γωνία στροφής χορδής στην αστοχία λαμβάνεται ως η μικρότερη από αυτή που
προκύπτει στη διατομή βάσης ορόφου συνυπολογίζοντας την παρουσία των
βλήτρων, ή στη διατομή στο μέσο ύψος της δοκού βάσης του ορόφου.
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Η ισχύς των παραπάνω παραδοχών - προτάσεων μπορεί να θεωρηθεί ως καθολική,
καθώς υιοθετήθηκαν στην αναλυτική διερεύνηση της απόκρισης και διαφορετικού φορέα,
όπως αναπτύχθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο 4. Συγκεκριμένα, προσομοιώθηκε αναλυτικά με
το μοντέλο συγκεντρωμένης ανελαστικότητας ένα υφιστάμενο, μη σεισμικά σχεδιασμένο
διώροφο πλαίσιο τριών ανοιγμάτων το οποίο ενισχύεται στο κεντρικό του άνοιγμα με
φάτνωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους μικρότερου των μελών του περιβάλλοντος
πλαισίου.

Τα

χαρακτηριστικά

μεγέθη

δυσκαμψίας,

αντοχής

και

ικανότητας

παραμόρφωσης των μελών του φορέα υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις εξισώσεις που
προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. με θεώρηση του τοιχώματος ως μονολιθικού, σε συνδυασμό με τις
παραδοχές που αναπτύχθηκαν προηγουμένως. Το αποτέλεσμα ήταν η παρουσία
ικανοποιητικής σύγκλισης μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών μεγεθών απόκρισης του
δοκιμίου, επαληθεύοντας την ορθότητα των θεωρήσεων αυτών αλλά και τη σπουδαιότητα
που φέρει η συνεισφορά τους στην αναλυτική προσέγγιση οποιουδήποτε φορέα που
ενισχύεται με εμφάτνωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.
5.2

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ολοκληρώνοντας την παρούσα διατριβή, προτείνονται κάποια θέματα για περαιτέρω

έρευνα. Αρχικά, όσον αφορά τη σύνδεση του εμφατνούμενου πλαισίου με το περιβάλλον
πλαίσιο και προκειμένου να λειτουργεί σχεδόν μονολιθικά, είναι δόκιμη η διερεύνηση του
μήκους έμπηξης των βλήτρων -

αγκυρίων στο φάτνωμα. Επειδή όπως αποδείχτηκε

πειραματικά, η διατομή τερματισμού των βλήτρων – αγκυρίων είναι καθοριστική για τη
συμπεριφορά του τοιχώματος, η διερεύνηση της απόστασης της διατομής αυτής από τη
βάση του τοιχώματος ίσως να οδηγήσει σε ακόμη καλύτερη σύνδεση του φατνώματος με
το πλαίσιο.
Επίσης, η διενέργεια πειραματικών δοκιμών σε ολόκληρες τις υπό κλίμακα
κατασκευές και όχι σε τμήμα αυτών προσομοιώνοντας αναλυτικά τη μη - γραμμική
συμπεριφορά του υπόλοιπου φορέα , θα οδηγούσε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα καθώς
θα ήταν ακόμα πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες μιας κατασκευής. Τέλος, απαραίτητη
είναι η επέκταση της πειραματικής δραστηριότητας και σε άλλους, ποικίλους φορείς, όπως
για παράδειγμα εμφατνούμενα πλαίσια που φέρουν ανοίγματα, μεταβάλλοντας την ένταση
της κατασκευής, προκειμένου να επαληθευτούν ακόμη περισσότερο ή να τροποποιηθούν
οι προτάσεις και παραδοχές που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διατριβή.
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