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1.

1)

ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΙΣ

ΔΕΝ ςυμμετζχουν ςτθν ανάλθψθ κατακορφφων φορτίων
(βαρφτθτασ).
ΔΕΝ είναι φζροντα ςτοιχεία (όπωσ ο ςκελετόσ από Ο..).

2)

ΤΠΟ ΕΙΜΟΝ, επιτρζπεται ι επιβάλλεται να ςυνεκτιμθκοφν
(βλ. προςομοιϊματα).

3)

Η ενδεχομζνωσ δυςμενισ επιρροι τουσ (τοπικϊσ ι γενικϊσ),
οφείλει πάντοτε να ελζγχεται ι/και να περιορίηεται.
(π.χ. ςτρζψθ, δθμιουργία κοντϊν ςτοιχείων κ.λπ.).

4)

Μποροφν να λαμβάνονται υπόψθ μόνον όταν :
•

Περιβάλλονται από ςτοιχεία οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ
(τουλάχιςτον κατά τισ 3 από τισ 4 πλευρζσ)

• Δεν ζχουν μεγάλα ι/και πολλά ανοίγματα, και
• Δεν αςτοχοφν πρόωρα εκτόσ επιπζδου.
5)

Γενικϊσ, απαγορεφεται να λαμβάνονται επιλεκτικϊσ υπόψθ,
π.χ. από όροφον ςε όροφον ι από κζςθ ςε κζςθ.

. . . Κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ του Μθχανικοφ
. . . Σα περί πρωτευόντων/δευτερευόντων ςτοιχείων
ιςχφουν μόνον για φζροντα ςτοιχεία του ςκελετοφ

6)

υνικεισ και άοπλεσ, υφιςτάμενεσ τοιχοπλθρϊςεισ :
(με κατϋ εξοχιν ψακυρι και αναξιόπιςτθ ςυμπεριφορά)
Ενδεχομζνωσ, λαμβάνονται υπόψθ μόνον ςτισ ςτάκμεσ
επιτελεςτικότθτασ Α ι Β, ενϊ ελζγχονται ςε όρουσ δυνάμεων
ι παραμορφϊςεων.
Ζτςι, το πλιρεσ ςκελετικό διάγραμμα ςυμπεριφοράσ
δεν ζχει πρακτικι ςθμαςία.
Για τθν ςτάκμθ επιτελεςτικότθτασ Γ, δεν λαμβάνονται υπόψθ,
και (κατϋ ακολουκίαν) δεν ελζγχονται.

7)

Τφιςτάμενεσ τοιχοπλθρϊςεισ με ενιςχφςεισ, ι
Προςτικζμενεσ οπλιςμζνεσ τοιχοπλθρϊςεισ
Μποροφν να λαμβάνονται υπόψθ καί για τθν ςτάκμθ
επιτελεςτικότθτασ Γ, με κατά περίπτωςθν ζλεγχον ςε όρουσ
δυνάμεων ι παραμορφϊςεων (αναλόγωσ πλαςτιμότθτασ).
χετικϊσ, επιτρζπεται να ςυνεκτιμθκεί καί
ο κλάδοσ του ςκελετικοφ διαγράμματοσ ςυμπεριφοράσ
μετά τθν οιονεί – αςτοχία,
με α=0,25 και β=1,50 (όπωσ και για τα ςτοιχεία Ο..).

ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΩΣ, «ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ» ΑΜΙΓΩΝ ΡΛΑΙΣΙΩΝ ΑΡΟ Ο.Σ.

ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΡΟΣΟΧΗ : ℓ και h οι «κακαρζσ» διαςτάςεισ του τοίχου

«Ιςοδφναμο» προςομοίωμα χιαςτί ράβδων (δφο διαγωνίων),
με ράβδουσ μιςισ δυςτζνειασ και αντοχισ
________________________________________________________
Γενικϊσ, μικρζσ διαφοροποιιςεισ όςο αφορά τισ αξονικζσ δυνάμεισ ςτφλων (και όχι
δοκϊν)

________________________________________________________
Ρροςοχή : Οι ράβδοι αρχίηουν και τελειϊνουν ςε «κόμβουσ»
του πλαιςίου, και όχι ςε ενδιάμεςεσ περιοχζσ
ςτφλων ι δοκϊν

2.

ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ



Η διάταξθ των ανοιγμάτων και οι ςυνοριακζσ ςυνκικεσ,
επιτρζπουν τθν «λειτουργία» του διατμθματικοφ φατνϊματοσ ι
των κλιβομζνων διαγωνίων ράβδων ;



Σα κάκε είδουσ ανοίγματα, περιβάλλονται από πλαιςιϊματα ι
διαηϊματα ι άλλα ενιςχυτικά ςτοιχεία, οριηόντια ι/και
κατακόρυφα (λαμπάδεσ, ποδιζσ, πρζκια) ;



Η προςομοίωςθ, γενικϊσ, δεν μπορεί να γίνει με απλά μζςα.



Βλ. πζντε (5) περιπτϊςεισ, για μια κατ’ αρχιν εκτίμθςθ τθσ
επιρροισ των ανοιγμάτων.

Δφο μικρά/γειτονικά

Δφο μεγάλα, ςτα άκρα

Ζνα μεγάλο, ςτο κζντρο
(~ 0,5 ℓ ι/και 0,5 h)

Ζνα μικρό, ςτο κζντρο
(~ 0,2 ℓ ι/και 0,2 h)

Ζνα ιςοδφναμο/ενιαίο, περιγεγραμμζνο
(βλ. ςτα επόμενα)

Αμελείται θ τοιχοπλιρωςθ

Αμελείται θ τοιχοπλιρωςθ

Αμελείται το άνοιγμα

Άνοιγμα ςτο κζντρο, με διαςτάςεισ μεταξφ 0,2 και 0,5
των διαςτάςεων του φατνϊματοσ



3.

ΡΟΩΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΙΡΕΔΟΥ

Απομείωςθ (μζχρι μθδενιςμοφ) τθσ διατμθτικισ ι κλιπτικισ
αντίςταςθσ τθσ τοιχοπλιρωςθσ (βλ. ςτα επόμενα),
αναλόγωσ τθσ «πρακτικισ» λυγθρότθτασ εκτόσ επιπζδου, λ = L/t.
, το «κακαρό» μικοσ τθσ διαγϊνιασ ράβδου,
με ℓ και h τισ «κακαρζσ» διαςτάςεισ
,

το «ιςοδφναμο» πάχοσ τθσ τοιχοπλιρωςθσ,
αναλόγωσ των λεπτομερειϊν δόμθςθσ

α) Ενιαίεσ, κατά τθν διατομιν (το πάχοσ), τοιχοπλθρϊςεισ

teff = t
t

β) Δίςτρωτεσ («κοίλεσ») τοιχοπλθρϊςεισ
teff  1/2 (t1 + t2)
ΓΙΑ ΗΜΙΤΕΛΗ ή ΑΝΕΡΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

t1

t2
teff 

2/3 (t1 + t2)

ΓΙΑ ΡΛΗΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΡΑΕΙΩΝ

Απομείωςη αντιςτάςεων

ε περιπτϊςεισ απλισ περιμετρικισ «επαφισ» πλαιςίου και τοίχου,
ιςχφει θ εξισ προςζγγιςθ :



Για λ ≤ 15 (ι ℓ/t ≤ 15 και h/t ≤ 15)
Aμελείται θ απομείωςθ αντίςταςθσ.



Για λ  30
Aμελείται θ τοιχοπλιρωςθ.



Για ενδιάμεςεσ τιμζσ λ, λαμβάνεται υπόψθ
ο μειωτικόσ ςυντελεςτισ φ (κατά EC 6).

________________________________________________________
Aπλοφςτερα, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ςυνθμμζνο διάγραμμα,
ςε περιπτϊςεισ απλισ «επαφισ» ι καλισ ςφινωςθσ (ΜΠΧ, 2005).

ΑΡΟΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΩΝ

1. Ελλιπισ περιμετρικι ςφινωςθ (απλι «επαφι»)
2. Επιμελθμζνθ περιμετρικι ςφινωςθ ςτο πλαίςιο

Για ςυνικθ φατνϊματα τοιχοπλθρϊςεων :
 2/3 L ,

oπότε

λϋ 2/3 λ .

4.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΩΝ



υνάρτθςθ υλικϊν και τρόπου δόμθςθσ.



υνάρτθςθ καί του μικουσ επαφισ μεταξφ τοιχοπλιρωςθσ και
του περιβάλλοντοσ πλαιςίου, το οποίο εξαρτάται από το
μζγεκοσ των μετακινιςεων και των βλαβϊν.



Ζτςι, τα γεωμετρικά μεγζκθ που διαμορφϊνουν τισ
αντιςτάςεισ, και (τελικϊσ) οι αντιςτάςεισ κακϋ εαυτζσ,
εκτιμϊνται καί αναλόγωσ του ανεκτοφ βακμοφ βλάβθσ.



Όςα ακολουκοφν, ιςχφουν για τθν ςτάκμθ επιτελεςτικότθτασ Β
(«Προςταςία ηωισ»), ενϊ για τθν ςτάκμθ επιτελεςτικότθτασ Α
(«Άμεςθ χριςθ») μποροφν να λθφκοφν υπόψθ αντιςτάςεισ
κατά 50 % μεγαλφτερεσ.
ΠΡΟΟΧΗ. Βλ. ςτα επόμενα.



Οι τιμζσ οριακϊν παραμορφϊςεων (κατά τα επόμενα
διαγράμματα) είναι γενικϊσ μεγαλφτερεσ εκείνων που γίνονται
ςυνικωσ δεκτζσ για τθν άοπλθ τοιχοποιΐα, λόγω τθσ ευνοϊκισ
επιρροισ τθσ «περιςφίγξεωσ» από το περιβάλλον πλαίςιο.

4.1 Kαταςτατικόσ νόμοσ φατνϊματοσ

Κατϋ αντιςτοιχίαν τιμζσ, γy = (1,01,5) . 10-3 . (ℓ/h + h/ℓ)
γu = (2,03,5) . 10-3 . (ℓ/h + h/ℓ)

: Kατά EC 6, για μικρι ςο (περί το μζςον)

Για ςτάθμη επιτελεςτικότητασ Α : + 50% αντιςτάςεισ
(δθλ. 1,5

και 1,5 γy)

4.2 Kαταςτατικόσ νόμοσ διαγϊνιασ ράβδου

Για ςτάθμη επιτελεςτικότητασ Α : + 50% αντιςτάςεισ
(δθλ. 1,5
:
:
:
:

και 1,5 εy)

Μετατροπι χαρακτθριςτικισ αντοχισ ςε μζςθ,
Ευμενισ επιρροι περίςφιγξθσ πλαιςίου,
Δυςμενισ επιρροι εγκάρςιου εφελκυςμοφ,
Επιρροι πλινκοςωμάτων/κονιαμάτων,

Πζραν αυτϊν :


Μειωτικόσ ςυντελεςτισ 0,85 ,
για οριηόντιουσ αρμοφσ πάχουσ μεγαλφτερου των 15 mm



Μειωτικόσ ςυντελεςτισ 0,6 0,9 ,
για κατακόρυφουσ αρμοφσ που δεν είναι πλιρεισ κονιάματοσ

Για την διαγϊνια ράβδο

α)

Ανάλυςη δυνάμεων
)

Άρα :
, και
για μζςεσ τιμζσ αντοχϊν/πριν και κατά τθν ρθγμάτωςθ


__________________

β)

Ανάλυςη μετακινήςεων

Άρα :
,
για γωνία κλίςεωσ τθσ διαγϊνιασ ράβδου
________________________________________________________

δυςτζνεια ράβδου,
δυςτμθςία φατνϊματοσ,

ΣΧΟΛΙΑ

1. Σα δφο προτεινόμενα προςομοιϊματα είναι ιςοδφναμα,
και ζτςι ΔΕΝ απαιτοφνται προςαρμογζσ και διορκϊςεισ.
Η ιςοδυναμία αφορά τθν δυςτμθςία και δυςτζνεια (τθν ςχζςθ G–Ε)
και τισ χαρακτθριςτικζσ παραμορφϊςεισ (γ και ε), κακϊσ και τθν
διακζςιμθ «πλαςτιμότθτα» (ςε όρουσ m = γu/γy ι εu/εy).
2. Γενικϊσ, και λόγω τιμϊν κατϋ αντιςτοιχίαν (δθλ. για μικρζσ τιμζσ y
ιςχφουν και μικρζσ τιμζσ u), ο μζςοσ διακζςιμοσ δείκτθσ m είναι
περίπου ίςοσ με 2, βλ. και γRd.
3. Με βάςθ τθν ανάλυςθ των μετακινιςεων και των δυνάμεων,
ιςχφει – για λόγουσ ιςοδυναμίασ :
cos a = ℓ/L = ΔL/S (=V/N)
sin a = h/ℓ
1/ cos a . sin a = L2/ℓ . h = ℓ/h + h/ℓ
γ = s/h και ε = ΔL/L
γ/ε = 1/ cos a . sin a = ℓ/h + h/ℓ
(βλ. τισ τιμζσ y και u των δφο προςομοιωμάτων)
E . (tb) / G . (tℓ) = 1/cos2 a . sin a
E/G = (ℓ/0,15L) / cos2 a . sin a = (1/0,15) / cos a . sin a = (1/0,15).(γ/ε)
Ε/G = (1/0,15) . (ℓ/h + h/ℓ)
Για ςυνικεισ τιμζσ «κακαροφ» φψουσ ~2,53,0(ι 3,5) m,
ιςχφουν τα εξισ :
γ/ε = 1/cos a . sin a = ℓ/h + h/ℓ  2,5 (2,0+  3,5+)
E/G = (1/0,15) / cos a . sin a  (1/0,15) . 2,5  16,5 ().
_________________________________________________________
Ζτςι, ιςχφουν οι προθγοφμενεσ ςχζςεισ ιςοδυναμίασ, και δεν μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί θ ςχζςθ Ε = 2 (1+ν) . G,
θ οποία ακόμθ και για ν=0,5, κα οδθγοφςε ςτθν Ε=3G.

ΕΤΣΙ, ΤΕΛΙΚΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΕΡΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Β,
ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ,
ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΙΑ ΤΟΙΧΩΝ

 ΤΟΙΧΟΦΑΤΝΩΜΑ

 ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΑΒΔΟΣ

 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

 G  (300350)

και Ε  800

(E/G  16,5)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΩΝ
(ειδικϊσ για τουσ ςκοποφσ του ΚΑΝΕΠΕ, ΜΠΧ/2005)

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι «ονομαςτικζσ» ςυχνότερεσ τιμζσ
αντοχϊν κατά τον Πίνακα που ακολουκεί, οι οποίεσ ιςχφουν για :


υνικεισ τοιχοπλθρϊςεισ των τελευταίων δεκαετιϊν,
οπτοπλινκοδομζσ – με διάτρθτα τοφβλα.



υνικθ αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα,
μάλλον χαμθλισ (ζωσ μζςθσ) αντοχισ.



Πλιρεισ (ςχεδόν) οριηόντιουσ αρμοφσ,
κανονικοφ πάχουσ, τθσ τάξεωσ των 10÷15 mm.



Hμι-πλιρεισ κατακόρυφουσ αρμοφσ,
γενικϊσ του ίδιου πάχουσ (περίπου 10÷15 mm), και



ςο  0 (δθλ. για κατακόρυφα φορτία πρακτικϊσ μόνον
από το ίδιο βάροσ των τοιχοπλθρϊςεων).

Τιμζσ (ςε kPa) των μζςων αντοχϊν
(λοξι κλίψθ) και
(διαγϊνια ρθγμάτωςθ)
ΤΟΙΧΟΣ

ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΣΗΣ
ΚΑΛΗ

ΜΕΣΗ

ΚΑΚΗ

Μπατικόσ
Δρομικόσ

2000
1500

1500
1000

1000
750

Μπατικόσ
Δρομικόσ

250
200

200
150

150
100

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ

α) Με βάςθ τισ τιμζσ του πίνακα, και αν εξαιρεκεί θ περίπτωςθ

κακοχτιςμζνων δρομικϊν πλινκοπλθρϊςεων, οι μζςεσ αντοχζσ
ζχουν ωσ εξισ :
 1,50 MPa και
(δθλ.

β)

 0,20 ( 0,25) MPa

 0,15).

Για παλαιότερεσ καλοχτιςμζνεσ πλινκοπλθρϊςεισ, γενικϊσ καί
μεγαλφτερου πάχουσ/βάρουσ από τισ ςθμερινζσ, με ςθμαντικι
κλιπτικι τάςθ ςο (περί το μζςον τουσ), οι αντοχζσ ενδζχεται να
είναι μεγαλφτερεσ.

χετικϊσ, υπάρχουν ενδείξεισ πωσ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ,
και ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του προθγοφμενου πίνακα, θ λοξι
κλιπτικι αντοχι μπορεί να είναι 1,5 φορά μεγαλφτερθ (ζωσ και
2,5 ΜPa), ενϊ θ διατμθτικι αντοχι μπορεί να είναι 2,0 φορζσ
μεγαλφτερθ (ζωσ και 0,5 ΜPa).

ΜΡΧ/Επιτροπή Καταρρεφςεων / ΥΡΕΧΩΔΕ, 2000
Απλοποιθμζνο προςομοίωμα ςυμπεριφοράσ «περιςφιγμζνων» τοιχοπλθρϊςεων,
για περίπου μθδενικι κατακόρυφθ κλιπτικι τάςθ (περί το μζςον τουσ)

ε όρουσ μζςων τιμϊν (με ςθμαντικι διαςπορά) :


Χαρακτηριςτικά περί την αρχική ρηγμάτωςη
τcr  (0,75 ÷) 1,00 . fwt,κ *μεγαλφτερεσ τιμζσ για μεγαλφτερθ ςο]
γcr  1,00 ÷ 3,00 ‰
*0,50 ÷ 4,00 ‰, μεγάλθ ευαιςκθςία+



Χαρακτηριςτικά περί την μζγιςτη αντίςταςη
τmax  (1,00 ÷ 1,50) . τcr *μεγαλφτερεσ τιμζσ για μεγαλφτερθ ςο]
γmax  (2,00 ÷ 4,00) . γcr *1,00 ÷ 8,00 ‰, μεγάλθ ευαιςκθςία+



Απομζνοντα χαρακτηριςτικά
τres  (0,15 ÷ 0,35) . τmax *αναλόγωσ βλαβϊν+
γres  (2,00 ÷ 3,00) . γmax *αναλόγωσ βλαβϊν+

Εκτόσ άλλων, παρατθροφνται διαφοροποιιςεισ καί όςο αφορά τθν
γεωμετρία των τοίχων.
Ζτςι, υπάρχουν διαφορζσ αναλόγωσ του λόγου λ = ℓ : h, κακϊσ και
του λόγου  . h / t , διαφορετικοφ για δρομικοφσ και μπατικοφσ
τοίχουσ.

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ

1) Ιςχφει : τcr  fwt,κ και γcr  2,0 ‰ , με fwt,κ  0,15 fwc,κ ,
οπότε : G  500 fwt,κ (εδϊ G  Go).

2) Για ελζγχουσ ρθγμάτωςθσ των τοιχοπλθρϊςεων λόγω
παραμόρφωςθσ των υποκείμενων πλακϊν και δοκϊν
από Ο.., και για γ  2 f/ℓ → γmax ( 4 ‰) , ιςχφει :
ανεκτό βζλοσ κάμψεωσ f  ℓ : 500

_____________________________________________________
Ωσ fwt,κ ι fwc,κ ςυμβολίηεται θ λοξι εφελκυςτικι ι κλιπτικι αντοχι
του τοίχου, αντιςτοίχωσ.

Ρροςομοίωμα Α. Κάππου / Κ. Στυλιανίδη, 1998
«Περιςφιγμζνεσ» πλινκοπλθρϊςεισ, με κλιπτικι αντοχι fwc
(π.χ. 1,5 ΜPa), για υποςτυλϊματα με κλιπτικό φορτίο Ν.





0,70 . 0,22

, N=0

0,70 . 0,35

, N≠0

τcr  0,70 τmax

0,11 / (80 + h/t .

, N=0

0,09 / (80 + h/t .

, N≠0

γcr  0,22 γmax

______________________________________________________
Για fwc  1,5 ΜPa, h  2,5 m και t = 0,1 ι 0,2 m, ιςχφει :
τcr  0,20,3 ΜPa / τmax  1,45 τcr
γcr  1,0‰ ( 10%) / γmax  4,50 γcr .

Ρροςομοίωμα T. Ραναγιωτάκου / Μ. Φαρδή, 1994

 τcr  fwv και τmax  1,30 τcr
 γcr  1,50 ‰ και γmax  γcr . *1 + (0,3/ρ1)]
 ρ1  0,05 ( 0,20) και ρ2  0,01 ( 0,10)
 τres  0,10 τmax και γres ≥ 2,00 γmax .

_______________________________________________________
Για fwv  0,25 Μpa και ρ1  0,15 , ιςχφει :
τcr  0,25 MPa / τmax  1,30 τcr
γcr  1,50 ‰ / γmax  3,00 γcr .

Ρροςομοίωμα Θ. Τάςιου, 1984

 τcr  ⅔ fwt .
με fwt  (0,15  0,25)

 ⅔ fwt ,
(MPa)

 γcr  0,5  1,0 ‰ για λ ≥ 1 ι 1,0  2,0 ‰ για λ ≤ 1 ,
με λ = ℓ : h
 τmax  1,20 τcr και γmax  1,30 γcr
 τres  0,40 τcr και γres  3,00 γcr .
______________________________________________________
Για fwc  1,5 Μpa και λ = ℓ/h  2,0 , ιςχφει :
τcr  0,2 ÷ 0,3 MPa / τmax  1,20 τcr
γcr  0,5  1,0 ‰ / γmax  1,30 γcr .

ΣΥΓΚΙΣΕΙΣ

τcr
MPa

γcr
‰

ΘΡΤ
1984

0,25

(0,75)

1,20

(1,30)

~ 0,35

~ 2,50

Ρ–Φ
1994

~ 0,35

1,50

1,30

3,00

~ 0,10

≥ 2,00

Κ–Σ
1998

0,25

~ 1,00

~ 1,45

~ 4,50

―

―

ΜΡΧ
2000

~ 0,20

~ 2,00

~ 1,25

~ 2,50

~ 0,25

~ 2,50

Συνιςτϊμενεσ
τιμζσ

0,25

2,00

1,25

2,50

0,25

2,50

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΡΟΨΗ ΤΟ ΡΛΗΘΟΣ
ΤΩΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ,
ΟΙ ΔΙΑΦΟΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

5. ΡΟΣΘΕΤΑ ΡΕΙ ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝΕΡΕ

ΤΑ ΕΡΟΜΕΝΑ ΑΦΟΟΥΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΑΟΡΛΕΣ ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΙΣ, ΧΩΙΣ ΒΛΑΒΕΣ

α) Όςο αφορά τθν διερεφνθςθ/τεκμθρίωςθ και τθν ΑΔ :
 Δεν επιτρζπεται ΑΔ απλϊσ ανεκτι (ι ανεπαρκισ).
 Για κατϋ αρχιν ικανοποιθτικι ΑΔ, απαιτείται
ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςε min. 2 κζςεισ ανά όροφον
(με αποκαλφψεισ ~ 70x70 cm), ωσ εξισ :
― φςτθμα και ποιότθτα δόμθςθσ
― Είδοσ και ποιότθτα υλικϊν
― Πάχοσ τοίχου, δόμθςθ ι ςφνδεςθ κατά το πάχοσ
― φινωςθ ςτον περιβάλλοντα ςκελετό
― Πάχοσ και βακμόσ πλιρωςθσ των αρμϊν,
οριηόντιων και κατακόρυφων
― Διαταξθ και λεπτομζρειεσ των κάκε είδουσ διαηωμάτων,
λαμπάδων, ςυνδζςμων κ.λπ.
 Αν οι διαφορζσ και οι αποκλίςεισ είναι μεγάλεσ,
επιβάλλονται πρόςκετεσ διερευνιςεισ, ςε περιςςότερεσ κζςεισ.
 Αν γίνουν και επιτόπου δοκιμζσ/μετριςεισ, ςε επαρκζσ πλικοσ
κζςεων (π.χ. 4), επιτρζπεται αναβάκμιςθ τθσ ΑΔ
(ικανοποιθτικι → υψθλι).

β) Γραμμικζσ αναλφςεισ, ζλεγχοι ςε όρουσ δυνάμεων,
ςτάκμθ επιτελεςτικότθτασ Α ι Β (ςτθν Γ απαγορεφονται)
β.1) Δράςεισ μόνον λόγω ςειςμοφ,
τελικϊσ επί γSd (= 1,0÷1,2 , αναλόγωσ των επεμβάςεων)
 Χρήςη q
 τάκμθ Α

qA  0,6 qB ( 1,0÷1,5)

 τάκμθ Β

qB

 Χρήςη m
 τάκμθ Α
 τάκμθ Β

mA  1,0 (÷1,5)
mB
__________________________
mB = (δd/γRd) / δy ,
με δd = δu και γRd = 1,3

___________________________________________________
Για το προςομοίωμα του πλιρουσ διατμθτικοφ φατνϊματοσ
ι το προςομοίωμα τθσ κλιβόμενθσ διαγϊνιασ ράβδου :
mB  2 : 1,3 → mB  1,5
__________________________________________________

β.2) Αντοχζσ
 Aντοχζσ fκ = fm – s και fd = fκ/γm
όπου fm = μζςεσ «διαπιςτωμζνεσ» (ι μετρθμζνεσ) τιμζσ.
 Tυπικι απόκλιςθ s/fm  0,2÷0,4 ,
αναλόγωσ τθσ γενικότερθσ ποιότθτασ καταςκευισ και
τθσ ομοιομορφίασ από κζςθ ςε κζςθ, κατά τα ευριματα και
ςυμπεράςματα τθσ διερεφνθςθσ/τεκμθρίωςθσ,
κατά τθν κρίςθ του Μθχανικοφ.
υνιςτάται : fκ = min (0,65 fm ι fm – f),
με f  0,50 ι 0,05 MPa για
λοξι κλίψθ ι λοξό εφελκυςμό, αντιςτοίχωσ.
 Επιμζρουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ υλικοφ :
γm = 2,0 ι 1,5 , για ικανοποιθτικι ι υψθλι ΑΔ.
 Ζτςι, για fκ  0,6 fm, ιςχφει :
― fd  0,30 fm για ικανοποιθτικι ΑΔ
― fd  0,40 fm για υψθλι ΑΔ .
__________________________________________________
Σα προθγοφμενα ιςχφουν για ζλεγχο μζςω q και ςτάκμθ Β,
ενϊ για ςτάκμθ Α οι αντοχζσ αυξάνονται κατά 50 %.
Για ζλεγχο μζςω m, χρθςιμοποιοφνται οι μζςεσ τιμζσ αντοχϊν
για ςτάκμθ Β, ενϊ για ςτάκμθ Α οι αντοχζσ αυξάνονται κατά
50 % .

γ) Μι-γραμμικι ανάλυςθ, ζλεγχοι ςε όρουσ παραμορφϊςεων,
ςτάκμθ επιτελεςτικότθτασ Β (ςτθν Γ απαγορεφονται)
γ.1) Δράςεισ μόνον λόγω ςειςμοφ,
τελικϊσ επί γSd (= 1,0÷1,2 , αναλόγωσ των επεμβάςεων)
γ.2) κελετικό διάγραμμα ςυμπεριφοράσ :
 Αντοχή

fκ = fm και fd = fκ/γm
με γm = 1,1 ι 1,0
για ικανοποιθτικι ι υψθλι ΑΔ.

Ζτςι, fd  0,9 fm ι 1,0 fm,
για ικανοποιθτικι ι υψθλι ΑΔ.
ΔΗΛ., 3,0 ή 2,5 ΦΟΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΗ
ΑΡΟ Ο,ΤΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΟΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 Ραραμόρφωςη
Βλ. πριν, τα περί m, με

― γd  γu : γRd = γu : 1,3
― εd  εu : εRd = εu : 1,3

6.

ΤΟΡΙΚΗ ΕΡΙΟΗ ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΩΝ
(ςτθν περιοχι των κόμβων του πλαιςίου)



Αρκετζσ διερευνιςεισ ζχουν δείξει πωσ για πλιρθ
τοιχοφατνϊματα, γενικϊσ οι δοκοί ανακουφίηονται ενϊ τα
υποςτυλϊματα επιβαρφνονται, όςο αφορά τισ ςυγκεντρωμζνεσ
τζμνουςεσ δυνάμεισ ςτα άκρα, θ ςυνιςταμζνθ των οποίων (ςε
κάκε περίπτωςθ) εφαρμόηεται πολφ κοντά ςτθν «μαςχάλθ»
δοκοφ – υποςτυλϊματοσ (βλ. τα περί τριγωνικισ κατανομισ
των δράςεων των κλιβομζνων διαγωνίων ράβδων).
Άρα, ενεργοποιείται μθχανιςμόσ άμεςθσ μεταφοράσ δυνάμεων
μζςω λοξοφ κλιπτιρα (χωρίσ διατμθτικι καταπόνθςθ), βλ. και
ςτον ΕΚΟ/Κεφ. 11, τα περί αυξθτικοφ ςυντελεςτι β τθσ τ Rd, για
ςυγκεντρωμζνα φορτία κοντά ςε άμεςεσ ςτθρίξεισ.



Ζτςι, γενικϊσ, οι τοπικοί ζλεγχοι δεν είναι κρίςιμοι, και
μποροφν να παραλείπονται, πλθν εξαιρετικϊν περιπτϊςεων,
όπωσ π.χ. «αςκενι» πλαίςια με παχιζσ και καλο-ςφθνωμζνεσ
παλαιότερεσ πλινκοπλθρϊςεισ, πολφ «ιςχυρζσ» (με
).



Ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ μι-πλιρων φατνωμάτων (ι
πεςςϊν), οπότε είναι πικανι θ λειτουργία «κοντοφ»
υποςτυλϊματοσ ι «κοντισ» δοκοφ, δεν απαιτείται ζλεγχοσ
ζναντι αυτϊν των ςυγκεντρωμζνων δυνάμεων κοντά ςτουσ
«κόμβουσ» του πλαιςίου, λόγω των τοίχων, αν (κατά EC 8) τα
ελεφκερα φψθ ι μικθ των ςτοιχείων Ο.. ςχεδιάηονται ι
ελζγχονται ικανοτικϊσ ζναντι τζμνουςασ δφναμθσ.



Βεβαίωσ, και ειδικϊσ για τοιχοπλθρωμζνα πλαίςια, οι
αντίςτοιχεσ δοκοί (ίςωσ, δε, καί τα υποςτυλϊματα!) μποροφν
να κεωρθκοφν (και είναι) δευτερεφοντα φζροντα ςτοιχεία, και
ζτςι επιτρζπεται να μι ςυμμετζχουν ςτο προςομοίωμα ζναντι
ςειςμοφ και να μι ελζγχονται, ςτθν ςτάκμθ επιτελεςτικότθτασ
Β και, κυρίωσ, Γ.



7.

ΒΛΑΜΜΕΝΕΣ ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΙΣ

Ο κακοριςμόσ τυπικϊν βακμϊν βλάβθσ, κατϋ αντιςτοιχίαν αυτϊν για
φζροντα ςτοιχεία από Ο.., είναι δφςκολοσ και αναξιόπιςτοσ (εν
πολλοίσ).
Για τουσ ςκοποφσ του ΚΑΝΕΠΕ, χρθςιμοποιείται θ απλοφςτερθ λογικι
των ςτακμϊν βλάβθσ, που αντιςτοιχοφν ςε ςυντελεςτζσ απομείωςθσ
των αντιςτάςεων r, βλ. και «υποβακμιςμζνεσ» ςκελετικζσ καμπφλεσ
ςυμπεριφοράσ.

Σκελετικό διάγραμμα ςυμπεριφοράσ
(για τα επιμζρουσ δομικά ςτοιχεία, ι το δόμθμα – ωσ ςφνολο)

Bλάβεσ ςτοιχείων, κρίςιμων περιοχϊν, ςυνδζςεων ςτοιχείων κ.λπ.
Γενικϊσ, θ ςκελετικι καμπφλθ F’– d’ είναι υποβακμιςμζνθ ςε ςχζςθ
με τθν αρχικι, πριν από τισ βλάβεσ.

 υντελεςτζσ

r

απομείωςθσ μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν

Κϋ/Κ = rκ ≤ F’y/Fy = rR ≤ d’u/du = rdu

1

αρχικι κατάςταςθ – πριν από τισ βλάβεσ, ι
για βλάβεσ με πολφ μικρι επιρροι

0

πλιρθσ αςτοχία, ουςιαςτικι απϊλεια του
ςτοιχείου (εξάντλθςθ και τθσ πλαςτιμότθτασ)

r

 Σελικϊσ :
>1
Σιμζσ

r/γRd , με γRd
<1

δυςμενι
για

επιρροι
ευμενι

Μειωτικοί ςυντελεςτζσ r (rv) για βλαμμζνεσ άοπλεσ
και ςυνήθουσ τφπου τοιχοπληρϊςεισ

Στάθμη βλαβϊν

Ρεριγραφή βλάβησ

rK

rR

Ελαφρζσ

Eλαφρζσ (ζωσ μζτριεσ) ρωγμζσ < 2÷3mm,
γφρω από ανοίγματα, ι ρωγμζσ
αποκόλλθςθσ του ΦΟ και ΟΠ.
Πολλαπλζσ ελαφρζσ ρωγμζσ, ιδίωσ ςε
τοίχουσ με ανοίγματα.

0,90

0,90

0,70

0,70

οβαρζσ

Ζντονθ ρθγμάτωςθ, διαγϊνια ι
διςδιαγϊνια, με εφροσ ρωγμισ > 5mm,
αποκόλλθςθ από τον ςκελετό,
ρθγμάτωςθ των διαηωμάτων, απουςία
ςθμαντικϊν μετακινιςεων εκτόσ
επιπζδου (< 5mm).

0,50

0,50

Βαρειζσ

Ζντονθ ρθγμάτωςθ, γενικϊσ διςδιαγϊνια,
με εφροσ ρωγμισ > 10mm, αποκόλλθςθ
και αποςφινωςθ από τον ςκελετό,
βλάβεσ των διαηωμάτων
και μικρι μετακίνθςθ εκτόσ επιπζδου
(μικρότερθ των 15mm).

0,20

0,20

Ιςχφουν για το προςομοίωμα του διατμητικοφ φατνϊματοσ.

Τιμζσ rdu , για την παραμόρφωςη αςτοχίασ, δεν δίνονται.

8.

Ρερί ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η κανονικότθτα (ι μι) ενόσ κτιρίου, κατά τθν κάτοψθ ι τθν τομι,
ςχετίηεται με :
 Tθν μζκοδο ανάλυςθσ και ελζγχου, κατϋ αντιςτοιχίαν με
 Tο προςομοίωμα, που
χρθςιμοποιθκεί, και

επιτρζπεται

ι

επιβάλλεται

να

 Tθν μζγιςτθ τιμι του δείκτθ ςυμπεριφοράσ q (q = qυ . qn).
Κατά τισ πιό ςφγχρονεσ προβλζψεισ/διατάξεισ του EC 8,
υπενκυμίηονται τα εξισ :
α) ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ
Πρζπει να ιςχφουν καί τα πζντε (5) επόμενα κριτιρια, με τουσ
αντίςτοιχουσ κανόνεσ εφαρμογισ :
 Επαρκισ ςυμμετρία και ωσ προσ τισ δφο κφριεσ
διευκφνςεισ του κτιρίου, κατά τισ οποίεσ διατάςςονται τα
κφρια ςτοιχεία του.
 Επαρκισ δυςκαμψία εντόσ επιπζδου, χωρίσ μεγάλεσ
πτζρυγεσ (για μορφζσ I, L, H, X κ.λπ.), ανιςοςτακμίεσ ι
τρφπεσ.
 υμπαγζσ ςχιμα (ςε κάτοψθ), εγγεγραμμζνο ςε κλειςτι
πολυγωνικι
περιβάλλουςα,
με
περιοριςμζνα
ειςζρχοντα/εξζχοντα τμιματα.

 Ορκογωνικό (ςε κάτοψθ) και όχι επίμθκεσ ςχιμα, με
Lmax/Lmin ≤ 4, και
 Λαμβάνοντασ υπόψθ καί τισ ενδεχόμενεσ τοιχοπλθρϊςεισ,
επαρκισ «πριςματικότθτα» κακϋ φψοσ, με περιοριςμζνθ
εκκεντρότθτα ανά όροφον, ενδεχομζνωσ δε με απαίτθςθ
παραμετρικϊν διερευνιςεων για ςταδιακϊσ αυξανόμενεσ
τυχθματικζσ εκκεντρότθτεσ (μζχρι διπλαςιαςμοφ τουσ, ςε
περιπτϊςεισ τοιχοπλθρϊςεων).
β) ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΜΗ
Πρζπει να ιςχφουν καί τα τζςςερα (4) επόμενα κριτιρια, με
τουσ αντίςτοιχουσ κανόνεσ εφαρμογισ :
 Όλα τα πρωτεφοντα φζροντα ςτοιχεία πρζπει να
διατάςςονται χωρίσ διακοπι από τθν κεμελίωςθ μζχρι τθν
κορυφι του κτιρίου, ι, ςε περιπτϊςεισ ρετιρζ, μζχρι τθν
οροφι τουσ.
 Πρζπει να αποφεφγεται θ απότομθ μεταβολι μάηασ ι
αντίςταςθσ από όροφον ςε όροφον. υνιςτϊνται ςτακερζσ
κακϋ φψοσ τιμζσ, ι ςταδιακϊσ μεταβαλλόμενεσ, χωρίσ
απότομεσ αλλαγζσ πάχουσ, διατομϊν κ.λπ.
 Κυρίωσ για πλαίςια (και όχι για τοιχεία), ο λόγοσ VR/VS δεν
πρζπει να μεταβάλλεται δυςαναλόγωσ από όροφον ςε
όροφον, ενϊ για τοιχοπλθρωμζνα πλαίςια ιςχφουν
ιδιαίτερεσ πρόςκετεσ απαιτιςεισ, και
 ε περιπτϊςεισ ειςεχόντων/εξεχόντων τμθμάτων ι
ορόφων ςτθν βάςθ του κτιρίου ι ςε ανϊτερουσ ορόφουσ,
πρζπει να τθροφνται ςυγκεκριμζνεσ γεωμετρικζσ
απαιτιςεισ μεγίςτων/ελαχίςτων.

γ) ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΗΤΕΣ ΤΟΙΧΟΡΛΗΩΣΕΩΝ
ε περιπτϊςεισ τοιχοπλθρωμζνων κτιρίων (κυρίωσ με πλαίςια
και όχι με τοιχεία), ιςχφουν τα εξισ :
 Πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ αυξθμζνθ αβεβαιότθτα
που ςχετίηεται με τισ αντιςτάςεισ των φατνωμάτων, τθν
επιρροι των ανοιγμάτων, τθν ςφινωςθ προσ τον ςκελετό,
τθν ενδεχόμενθ «αλλοίωςθ» (ι τροποποίθςθ, κακαίρεςθ
κ.λπ.) κατά τθν μακρόχρονθ χριςθ των κτιρίων, τισ
ανομοιόμορφεσ βλάβεσ υπό ςειςμόν κ.λπ.
 Πρζπει να λαμβάνονται κατάλλθλα καταςκευαςτικά μζτρα
για τον περιοριςμό των βλαβϊν, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ
μεγάλων ανοιγμάτων ι λυγθρϊν φατνωμάτων (με h/t ι ℓ/t
> 15), όπωσ θ διάταξθ ςυνδζςμων, πλεγμάτων, διαμπερϊν
διαηωμάτων κ.λπ.
 Επιςθμαίνεται
πωσ
απαγορεφεται,
γενικϊσ,
να
λαμβάνονται υπόψθ ι όχι οι τοιχοπλθρϊςεισ, επιλεκτικϊσ,
π.χ. από όροφον ςε όροφον ι/και από κζςθ ςε κζςθ του
κτρίου.
 Πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ τόςο θ ενδεχόμενθ γενικι
όςο και τοπικι επιρροι τουσ, ιδιαιτζρωσ αν είναι
δυςμενείσ.
 Πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ ενδεχόμενθ επιρροι των
πλινκοπλθρϊςεων όςο αφορά κζματα μι-κανονικότθτασ
ςε κάτοψθ ι τομι.

Πςο αφορά την κάτοψη :
ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αςφμμετρθσ διάταξθσ, επιβάλλεται
παραμετρικι διερεφνθςθ τθσ επιρροισ των πλινκοπλθρϊςεων με
ςυνεκτίμθςθ οριςμζνων και όχι όλων των φατνωμάτων ι/και
ςθμαντικι επαφξθςθ τθσ τυχθματικισ εκκεντρότθτασ ορόφου υπό
ςειςμόν.

Πςο αφορά την τομή :
ε δυςμενείσ περιπτϊςεισ «ανοικτϊν» ορόφων ι απομείωςθσ των
τοίχων, επιβάλλεται επαφξθςθ των εντατικϊν μεγεκϊν κατά τον
πολλαπλαςιαςτικό ςυντελεςτι
n = 1 + ΔVRw / ΣVSd ≤ q ,
μόνον εάν ο ςυντελεςτισ αυτόσ ζχει τιμζσ μεγαλφτερεσ του 1,1,
όπου ΔVRw θ ενδεχόμενθ απομείωςθ τθσ ςυνολικισ διατμθτικισ
αντίςταςθσ των τοιχοπλθρϊςεων και ΣVSd θ ςυνολικι δρϊςα
τζμνουςα δφναμθ για όλα τα πρωτεφοντα κατακόρυφα φζροντα
ςτοιχεία, ανά όροφον.
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