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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για τον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων τοιχωμάτων και τη σεισμική
αποτίμηση των υφιστάμενων είναι απαραίτητη η εκτίμηση της διατμητικής
αντοχής σε ανακυκλιζόμενη ένταση για όλους τους πιθανούς τρόπους αστοχίας.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται βάση πειραματικών δεδομένων με
περισσότερα από 500 τοιχώματα ορθογωνικής διατομής ή διατομής
αποτελούμενης από ορθογωνικά σκέλη (πχ. Τ-, Η-, Ι-, Γ-) με διατμητική αστοχία
για να αξιολογηθούν παλαιά προσομοιώματα και να προταθούν νέα. Οι
διατμητικοί τρόποι αστοχίας που εξετάζονται είναι συγκεκριμένα οι εξής: α) σε
λοξό εφελκυσμό (που οφείλεται στη μείωση λόγω ανακύκλισης της διατμητικής
αντοχής μετά τη διαρροή), β) σε λοξή θλίψη (πριν ή μετά τη διαρροή), γ) σε
διατμητική ολίσθηση στη βάση, δ) η ειδική περίπτωση των “κοντών”
υποστυλωμάτων σε διάτμηση.
ABSTRACT: In seismic design of new walls and seismic assessment of existing
ones, it is necessary to estimate the shear strength in cyclic loading for all possible
failure modes. In the present work, an experimental database of more than 500
walls of rectangular section or section consisting of rectangular parts (eg T-, H-, I, C-) with shear failure is utilized, to evaluate old models and propose new. The
shear failure modes examined are in particular: a) shear tension (due to shear
strength reduction after flexural yielding); b) shear compression (before or after
yielding); c) sliding shear at the base; d) the special case of “squat” walls.

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΞΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΚΑΙ
ΛΟΞΗ ΘΛΙΨΗ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ
Μόλις ένα μέλος διαρρεύσει, η διατμητική του αντοχή μειώνεται με την αύξηση
των ανελαστικών μετατοπίσεων: η πλαστική άρθρωση μπορεί να αστοχήσει σε
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λοξό εφελκυσμό πριν σημειωθεί η μέγιστη γωνία στροφής χορδής που
σηματοδοτεί την καμπτική αστοχία. Οι Biskinis et al. (2004) χρησιμοποιήσαν δύο
εναλλακτικά εμπειρικά προσομοιώματα για την μείωση της αντοχής σε λοξό
εφελκυσμό λόγω ανακύκλισης, VR,ST, ορθογωνικών δοκών, υποστυλωμάτων ή
τοιχωμάτων, κυκλικών υποστυλωμάτων, και μελών μη-ορθογωνικής διατομής
(συμπεριλαμβανομένων και των κοίλων ορθογωνικών διατομών). Αυτές οι
σχέσεις, που έχουν υιοθετηθεί και στον CEN (2005), είναι:
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όπου:
μθpl=θ -1: το πλαστικό τμήμα του δείκτη πλαστιμότητας της γωνίας στροφής
χορδής με θ=/y και θy σύμφωνα με τους Grammatikou et al (2017a), (2017b),
x: το ύψος της θλιβόμενης ζώνης – που υπολογίζεται με ανάλυση διατομής,
Ac: η επιφάνεια του σκυροδέματος της διατομής,
tot: το συνολικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού,
Ls/h: ο λόγος διάτμησης,
d: το στατικό ύψος της διατομής,
bw: το πλάτος κορμού,
Vs=wbwzfyh: η συνεισφορά του εγκάρσιου οπλισμού στη διατμητική αντοχή με
ποσοστό οπλισμού διάτμησης w και τάση διαρροής fyw (z=0.8h για ορθογωνικά
τοιχώματα, z=d-ds για μη-ορθογωνικά).
Σημειώνεται ότι ο 1ος όρος στις Εξ. (1) είναι θεωρητικός: αντιπροσωπεύει τη
διατμητική αντοχή που παρέχεται από την εγκάρσια συνιστώσα ενός διαγώνιου
θλιπτήρα που μεταφέρει σε όλο το μήκος διάτμησης τη δύναμη θλίψης ως
αποτέλεσμα των δρώντων αξονικών τάσεων σε κάθε διατομή (δηλαδή, τη
θλιπτική δύναμη N). Ο Vs όρος είναι επίσης θεωρητικός. Ο εμπειρικός όρος
προσαρμόστηκε στη διαφορά μεταξύ της πειραματικής τιμής της VR,ST και του
αθροίσματος των δύο θεωρητικών όρων, χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους
(ανάλυση συσχέτισης και παλινδρόμησης). Αυτός ο τρόπος αστοχίας αναφέρεται
σε μία καμπτική πλαστική άρθρωση στη βάση του τοιχώματος, οπότε, μπορεί να
συμβεί αφού διαρρεύσει σε κάμψη η διατομή. Μετά τη διαρροή, η μέγιστη
τέμνουσα δεν μπορεί να υπερβεί – τουλάχιστον όχι σημαντικά – την τιμή
Vy=My/Ls. Η πλαστική άρθρωση μπορεί να αστοχήσει σε λοξό εφελκυσμό, μόλις
η απαιτούμενη στροφή χορδής, , αυξηθεί στο σημείο όπου ο αντίστοιχος δείκτης
πλαστιμότητας, μθpl=/y-1, μειώσει την τιμή της διατμητικής αντοχής από τις Εξ.
(1) σε τιμή μικρότερη της Vy=My/Ls. Παρόλο που αρχικά οι Εξ. (1)
προσαρμόστηκαν σε μία βάση δεδομένων κυρίως υποστυλωμάτων, με μόνο 25
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τοιχώματα, δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και για μία μεγαλύτερη ομάδα
λυγηρών τοιχωμάτων (4.1≥Ls/h>1.0) – ομάδα ST στον Πίνακα 1 – που
αστόχησαν σε λοξό εφελκυσμό μετά τη διαρροή. Τα προσομοιώματα των
Kowalsky and Priestley (2000) και Moehle et al. (2001), έχουν προσαρμοστεί σε
βάση δεδομένων υποστυλωμάτων με διατμητική αστοχία (ορθογωνικά ή κυκλικά,
αντίστοιχα), δίνουν διάμεσο των λόγων πειραματικών και εκτιμώμενων τιμών για
τα τοιχώματα της Ομάδας ST 0.8 και 0.89, αντίστοιχα, και συντελεστές
μεταβλητότητας 23.6% και 31.6%, που συγκρίνονται με τις τιμές 1.015 και 20.8%
ή 1.04 και 20.0% που δίνουν οι Εξ. (1).
Πίνακας 1: Στατιστικά μεγέθη λόγων πειραματικής και εκτιμώμενης διατμητικής
αντοχής
Στατιστικά μεγέθη *
lognormal
μ.ο. διάμεσος CoV % mln
σln
1 VR,exp/VR,Eξ.(1a) FST-R
39
0.98
1.0
17.2 0.96 0.185
2 VR,exp/VR,Eξ.(1a) FST-NR
57
1.12
1.09
19.9 1.05 0.21
3 VR,exp/VR,Eξ.(1a) FST-All
96
1.06
1.04
20.0 1.015 0.2
4 VR,exp/VR,Eξ.(2) SC-R
7
0.83
0.9
21.4 0.815 0.21
5 VR,exp/VR,Eξ.(2) SC-NR
55
1.02
1.01
12.4 1.01 0.115
6 VR,exp/VR,Eξ.(2) SC-All
62
1.0
1.0
14.5 0.99 0.15
7 VR,exp/VR,Eξ.(3)-(6) SQ-R, “φυσικό” προσομοίωμα
96
1.1
1.08
28.7 1.02 0.245
8 VR,exp/VR,Eξ.(3)-(6) SQ-NR, “φυσικό” προσομοίωμα
223
1.03 0.985 29.3 0.99 0.275
9 VR,exp/VR,Eξ.(3)-(6) SQ-All, “φυσικό” προσομοίωμα
319
1.05
1.01 29.25 0.995 0.27
10 VR,exp/VR,Eξ.(7) SQ-R, “εμπειρικό” προσομοίωμα
96
1.03
1.01
22.7 0.99 0.225
11 VR,exp/VR,Eξ.(7) SQ-NR, “εμπειρικό” προσομοίωμα
233
0.99
1.01
21.7 0.96 0.23
12 VR,exp/VR,Eξ.(7) SQ-All, “εμπειρικό” προσομοίωμα
329
1.0
1.01
22.1 0.97 0.23
13 VR,exp/VR,Eξ.(8) SLS-R, τροποποιημένο ACI model
32
1.05
0.95
35.6 0.99 0.34
14 VR,exp/VR,Eξ.(8) SLS-NR, τροποποιημ. ACI model
24
1.065 1.03
24.9 1.05 0.24
15 VR,exp/VR,Eξ.(8) SLS-All, τροποποιημένο ACI model
56
1.06
0.99
31.2 1.015 0.305
16 VR,exp/VR,Eξ. (9) SLS-R, τροποποιημένο fib model
32
1.1
0.98
38.9 1.02 0.37
17 VR,exp/VR,Eξ.(9) SLS-NR, τροποποιημένο fib model
24
1.07 1.025 25.2 1.06 0.25
18 VR,exp/VR,Eξ.(9) SLS-All, τροποποιημένο fib model
56
1.09
0.98
33.6 1.04 0.325
19 VR,exp/VR,pred SLS-R, τροποποιημένο EC8 model
32
1.08
1.07
33.3 1.025 0.305
20 VR,exp/VR,pred SLS-NR, τροποποιημένο EC8 model
24
1.0
0.97
24.8 0.995 0.225
21 VR,exp/VR,pred SLS-All, τροποποιημένο EC8 model
56
1.05
1.01
30.1 1.01 0.275
XY-R: rectangular walls
FST-X: αστοχία σε λοξό εφελκυσμό μετά τη διαρροή
XY-NR: non-rectangular walls
SC-X: αστοχία σε λοξή θλίψη (1<Ls/h<2.5)
XY-All: all walls
SQ-X: “κοντά” τοιχώματα (Ls/h<1.2)
SLS-X: διατμητική αστοχία ολίσθησης μετά τη διαρροή
Test-to-prediction ratio

Πλήθος

*Σε μεγάλα δείγματα, η διάμεσος είναι αντιπροσωπευτικότερη της μέσης τάσης από τον μέσο όρο.

Η διατμητική αντοχή των τοιχωμάτων σε λοξή θλίψη μειώνεται σημαντικά με την
ανακύκλιση, ειδικά αφού το τοίχωμα διαρρεύσει. Εξαιτίας αυτής της απομείωσης,
ο Ευρωκώδικας 8 καθορίζει τη διατμητική αντοχή τοιχωμάτων ΟΣ Υψηλής
Κατηγορίας Πλαστιμότητας (Ductility Class High (H)) ως το 40% της τιμής που
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δίνεται στον Ευρωκώδικα 2 για μονοτονική φόρτιση. Οι Biskinis et al. (2004)
ανέπτυξαν ένα εμπειρικό προσομοίωμα για τη διατμητική αντοχή 45 τοιχωμάτων
με 2.5≥Ls/h>1.0 που αστόχησαν σε λοξή θλίψη:
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Η Εξ. (2) προσαρμόζεται επίσης και σε περίπου 10 τοιχώματα διατομής Η- ή Τανακυκλιζόμενης φόρτισης που αστόχησαν σε λοξή θλίψη πριν τη διαρροή,
οπότε, μπορεί να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται επίσης (με μθpl = 0) για διατμητική
αστοχία πριν τη διαρροή. Παρόλο που στην παρούσα βάση τοιχωμάτων τα
πειράματα με αυτόν τον τρόπο αστοχίας είναι 40% περισσότερα από την
αντίστοιχη των Biskinis et al. (2004), η Εξ. (2) περιγράφει καλά τη διατμητική
τους αντοχή, όπως φαίνεται απ’ τα στατιστικά μεγέθη των λόγων πειραματικών
προς εκτιμώμενες τιμές VR,SC στον Πίνακα 1. Ο ίδιος πίνακας δίδει επίσης τη
μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της λογαριθμικής κανονικής κατανομής
(lognormal distribution) που προσαρμόζεται στους λόγους πειραματικών και
εκτιμώμενων τιμών διατμητικής αντοχής, ώστε να μπορεί να οριστεί η
πιθανότητα να ξεπεραστεί η εκτιμώμενη τιμή από την πειραματική.

ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ “ΚΟΝΤΩΝ” ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
Η διατμητική αντοχή των παραπάνω προσομοιωμάτων δείχνει συστηματικό
σφάλμα σε σχέση με την πειραματική αντοχή τοιχωμάτων με Ls/h περίπου ίσο με
1.0 ή μικρότερο: οι Εξ. (1) την υποεκτιμούν αξιοσημείωτα, ενώ η Εξ. (2) την
υπερεκτιμά. Οπότε, εκτός από λίγα τοιχώματα με τιμές Ls/h ελάχιστα πάνω από
1.0 ‒ των οποίων η διατμητική τους αστοχία εκτιμάται ικανοποιητικά από τις Εξ.
(1) ή (2) ‒ τα τοιχώματα της βάσης που έχουν Ls/h≤1.2 και δεν αστόχησαν λόγω
ολίσθησης (βλέπε παρακάτω ομαδοποιούνται ξεχωριστά, ως “κοντά” τοιχώματα
σε διάτμηση (squat) (Ομάδα SQ στον Πίνακα 1), από τα οποία τα μισά
αστόχησαν διατμητικά μετά τη διαρροή και τα υπόλοιπα διατμητικά πριν
διαρρεύσουν. Σημειώνεται ότι στον ASCE (2005) θεωρούνται “κοντά” τα
τοιχώματα με Ls/h<1.5. Ένα φυσικό προσομοίωμα διατμητικής αντοχής και ένα
πλήρως εμπειρικό προσαρμόζονται στα πειράματα “κοντών” τοιχωμάτων. Η
διατμητική αντοχή των “κοντών” τοιχωμάτων σύμφωνα με τα προσομοιώματα
αυτής της ενότητας δεν επηρεάζεται από το μέγεθος των ανελαστικών
παραμορφώσεων ανακυκλιζόμενης φόρτισης μετά τη διαρροή (μετελαστικές
παραμορφώσεις). Πράγματι, αρκετά “κοντά” τοιχώματα στη βάση αστόχησαν
πριν τη διαρροή. Τα υπόλοιπα αστόχησαν διατμητικά σε χαμηλούς δείκτες
πλαστιμότητας. Οπότε, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν υποστηρίζουν μία μείωση της
αντοχής με την αύξηση του δείκτη πλαστιμότητας.
Φυσικό προσομοίωμα
Σύμφωνα με το φυσικό προσομοίωμα, το σκυρόδεμα συνεισφέρει με δύναμη Vc
στη διατμητική αντοχή ενός “κοντού” τοιχώματος και ο οπλισμός με δύναμη Vs:
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VR , squaat ,1  Vc  Vs
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μής και είνααι χαμηλότεερη απ’ ότι σε ένα λυγγηρό τοίχωμα
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Σχχήμα 1: “Κοοντά” τοιχώμ
ματαs (Ομάδδα SQ στον Πίνακα
Π
1): (aa) Εγκάρσιοςς και διαμήκ
κης
οππλισμός κορρμού που διιαπερνάται ααπό την κυ
υρίαρχη ρωγγμή, (b) πειιραματικές και
κ
εκκτιμώμενες τιμές
τ
από τις Εξ. (3)-(6) κκαι (β) αντίσττοιχα από τιςς Εξ. (7)

Τοο Vs ελέγχεεται από τονν οπλισμό ππου διαπερννάται από μία
μ διαγώνιια ρωγμή που
π
ξεεκινά από τον ουδέτεερο άξονα (Σχήμα 1((α)). Εάν οι
ο λόγοι εγγκάρσιου και
κ
διιαμήκους οπ
πλισμού κορ
ρμού είναι  w=Asw/bwsh, v=Asv/bwsv, τότε:


hbw min
m   d  x  / tan cr , Ls  f yh
Vs  min 

 vbw min  Ls tan cr , d  x  f yv  As f y  / tan cr 
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(5)

όπου η δεύτερη γραμμή περιγράφει ένα άνω όριο στην τιμή λόγω διαρροής των
διαμήκων ράβδων που διαπερνώνται από τη ρωγμή. Η συνεισφορά του
σκυροδέματος, Vc, βασίζεται στην τιμή της διατμητικής τάσης στο κέντρο βάρους
της αρηγμάτωτης διατομής, η οποία, δρώντας μαζί με το αξονικό φορτίο, N,
εξαντλεί την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, fct, στην κύρια διεύθυνση
τάσεων. Αυτό δίνει τον τελευταίο όρο στην Εξ. (6), όπου ο συντελεστής 2/3
μετατρέπει τη μέγιστη διατμητική τάση στο κέντρο βάρους της διατομής σε μία
μέση τιμή της επιφάνειας της αρηγμάτωτης διατομής, Ac. Οι δύο πρώτοι όροι
είναι εμπειρικοί διορθωτικοί συντελεστές που προέκυψαν με στατιστική
επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να λάβουν υπόψη την
επιρροή του ποσοστού εφελκυόμενου οπλισμού, ρ, και του λόγου διάτμησης. Για
την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος έχεις ληφθεί fct=0.3fc2/3 (fib 2012).
L  2
N

Vc  1150  1 0.725 s   Ac fct 1
h  3
Ac fct






(6)

Το προσομοίωμα των Εξ. (3)-(6) εφαρμόζεται για 0.25≤Ls/h≤1.2.
Εμπειρικό προσομοίωμα
Ένα εμπειρικό προσομοίωμα προσαρμόστηκε από τους Gulec and Whittaker
[2011] στη μέγιστη διατμητική αντοχή 227 “κοντών” τοιχωμάτων (μερικά από τα
οποία δοκιμάστηκαν υπό μονοτονική φόρτιση). Χρησιμοποιώντας στατιστικές
μεθόδους, ο ίδιος τύπος προσομοιώματος προσαρμόζεται εδώ στη δύναμη στη
γωνία μιας διγραμμικής εξιδανίκευσης της περιβάλλουσας των διαγραμμάτων
υστέρησης σε μία μεγαλύτερη βάση δεδομένων, αποκλειστικά πειραμάτων
ανακυκλιζόμενης φόρτισης, που περιέχει τοιχώματα με Ls/h≤1.2:
– Ορθογωνικά τοιχώματα:
VR,squat ,2 

–

0.035Ac,eff fc  0.32Asv f yv  0.18Ash f yh  0.17 As f y  0.2N
Ls / h

 1.3 fc Ac,eff

(7a)

Τοιχώματα διατομής Η- ή Τ-:

VR,squat,2 

0.04Ac,eff fc  0.225Asv f yv  0.1Ash f yh  0.3As f y  0.25N
Ls / h

1.3 fc Ac,eff

(7b)

(με το As να δηλώνει την επιφάνεια του εφελκυόμενου οπλισμού). Όπως στους
Gulec and Whittaker [2011], το Ac,eff είναι η επιφάνεια του κορμού, αυξημένη
κατά την επιφάνεια των πελμάτων που ορίζεται από μια απόσταση ίση με το μισό
του μήκους διάτμησης Ls από τον κεντροβαρικό άξονα του κορμού, αλλά όχι
μεγαλύτερη από το ύψος της διατομής h. Σε ορθογωνικά ή τοιχώματα με πέλματα
μικρού πλάτους (barbelled) ισχύει Ac,eff=Ac. Αντίθετα με τις Εξ. (3)-(6), οι Εξ. (7)
εφαρμόζονται και για τιμές του Ls/h μικρότερες του 0.25.
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Σύγκριση με πειραματικά αποτελέσματα
Το Σχήμα 1 συγκρίνει τις πειραματικές τιμές της διατμητικής αντοχής των
“κοντών” τοιχωμάτων με τις εκτιμώμενες των παραπάνω δύο προσομοιωμάτων.
Ο Πίνακας 1 δίνει τα στατιστικά μεγέθη των λόγων πειραματικών προς
εκτιμώμενες τιμές και τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση της λογαριθμικής
κανονικής κατανομής που προσαρμόζεται στους λόγους πειραματικών και
εκτιμώμενων τιμών διατμητικής αντοχής. Το εμπειρικό προσομοίωμα επιτυγχάνει
καλύτερη σύγκλιση με τις πειραματικές τιμές. Για σύγκριση, τα προσομοιώματα
ASCE (2005) και Barda et al. (1977) δίνουν διάμεσο των λόγων πειραματικών
προς εκτιμώμενες τιμές ίση με 0.7 και 0.77, αντίστοιχα και συντελεστή
μεταβλητότητας (CoV) 39.5% και 37.5%. Αντίθετα, το προσομοίωμα των Gulec
and Whittaker (2011) δίνει διάμεσο 0.875 και CoV 29%.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ
Αφού το τοίχωμα διαρρεύσει σε θετική και αρνητική κάμψη, η διατομή βάσης
του ρηγματώνεται σε όλο το μήκος της. Με τη συνέχιση της ανακύκλισης, οι
εφελκυστικές πλαστικές παραμορφώσεις συσσωρεύονται στις διαμήκεις ράβδους
που έχουν διαρρεύσει, αναγκάζοντας τη ρωγμή να παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη
την έκταση της διατομής βάσης, μέχρι η δρώσα ροπή να γίνει αρκετά μεγάλη για
να προκαλέσει διαρροή των εξωτερικών θλιβόμενων ράβδων και να αντιστρέψει
τις πλαστικές εφελκυστικές παραμορφώσεις ώστε η ρωγμή να κλείσει. Με το
κλείσιμο της ρωγμής, η επαναφόρτιση γίνεται με μεγαλύτερη δυσκαμψία. Αυτό
απεικονίζεται γραφικά στο Σχήμα 2(a) στην ενδιάμεση γωνία ενός διαγράμματος
υστέρησης με βρόχους που παρουσιάζουν στένωση (pinching) όπου ο κλάδος
επαναφόρτισης έχει μεγαλύτερη κλίση. Η δρώσα ροπή σ ’αυτό το σημείο ορίζεται
ως Mtd, η αντίστοιχη τέμνουσα ως Vtd=Mtd/Ls. Εάν η αντοχή σε ολίσθηση χωρίς
τριβή, VR,SLS,pred, είναι μικρότερη από την Vtd, το τοίχωμα μπορεί να ολισθήσει
κατά μήκος της ακόμα ανοιχτής διατομής βάσης κατά τη διάρκεια ενός
μετελαστικού κύκλου πριν σημειωθεί το μέγιστο φορτίο. Αυτό ορίζεται ως
"πρώιμη ολίσθηση" και αναπτύσσεται αναλυτικότερα απ’ τους Grammatikou et al
2015. Εάν το τοίχωμα ξεπεράσει το σημείο όπου μπορεί να συμβεί “πρώιμη
ολίσθηση”, αναπτύσσεται τριβή στην θλιβόμενη ζώνη. Το τοίχωμα μπορεί να
αστοχήσει διατμητικά λόγω ολίσθησης στη βάση αργότερα, εάν η συνολική
διατμητική αντοχή σε ολίσθηση, VR,SLS(θ), λάβει τιμή μικρότερη της Vy=My/Ls
(Σχήμα 2(a)). Αυτή η πλήρης και τελική διατμητική αντοχή σε ολίσθηση
αντιμετωπίζεται παρακάτω. Η διατμητική αστοχία λόγω ολίσθησης είναι πιθανή
μόνον αφού η βάση διαρρεύσει, μπορεί, επίσης, να συμβεί σε “κοντά” τοιχώματα
που έχουν διαρρεύσει πριν φτάσουν τη διατμητική τους αντοχή VR,squat. Πράγματι,
κάποια από τα τοιχώματα με αστοχία λόγω ολίσθησης έχουν Ls/h<1.2.
Τροποποίηση προσομοιώματος διατμητικής αντοχής σε τριβή του ACI–318
Tο προσομοίωμα διατμητικής αντοχής σε τριβή (shear friction) του ACI-318
(ACI 2008) τροποποιείται εδώ ως εξής:
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Σχχήμα 2: Δια
ατμητική ολ
λίσθηση: (a) γραφική ανναπαράσταση “πρώιμης”” και πλήρο
ους
ολλίσθησης, (b)) πειραματικ
κές και εκτιμμώμενες από την Εξ. (8) – τροποποιημμένη ACI-31
18;
(c) αντίστοιχα
α από την Εξξ. (9) – τροπποποιημένη fib
f MC2010, και (d) αντίίστοιχα απ’ τις
μένο EC8 moodel.
Εξξ. (10)-(13) – τροποποιημ









VRR,SLS,ACI  1  0.02pl min As f y (  sin   cos )  N ; f c Ac ,

  0.1,   0 .625

(8)

όππου οι συνττελεστές β και μ λαμ
μβάνονται ίσ
σοι με:   0.1 και   0.625 . Το
Τ
άθθροισμα επεεκτείνεται σε
σ όλες τις ράβδους οπ
πλισμού που
υ διαπερνούύν τη διατομή
βά
άσης υπό γω
ωνία  ως προς
π
το επίπ
ίπεδό της: δισδιαγώνιο
δ
ς οπλισμός με επιφάνεεια
Assi και διαμή
ήκης με επ
πιφάνεια As , As', Asv και
κ =90o. Ο 1ο όροςς της Εξ. (8)
(
εκκφράζει τη μείωση λόγγω ανελασττικής ανακυ
υκλιζόμενηςς φόρτισης, με μθpl =θ-1.
Τοο προσομοοίωμα ACII-318 για μονοτονική
ή φόρτιση δεν έχει τον 1ο όρ
ρο,
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χρησιμοποιεί β=0.2 και προσδιορίζει το συντελεστή τριβής  από 0.6 (για
διεπιφάνειες που δεν έχουν εκτραχυνθεί σκοπίμως) μέχρι 1.4 (για μονολιθικό
σκυρόδεμα). Η χαμηλότερη τιμή =0.6 δίνει διάμεσο 0.83 για τους λόγους
πειραματικών και εκτιμώμενων τιμών των 56 τοιχωμάτων που αστόχησαν
διατμητικά λόγω ολίσθησης και συντελεστή μεταβλητότητας 39.6%. Η
προτεινόμενη τροποποίηση, Εξ. (8), βελτιώνει αισθητά τη συμφωνία με τις
πειραματικές τιμές (βλέπε τα σχετικά στατιστικά μεγέθη στον Πίνακα 1 και τη
σύγκριση στο Σχήμα 2(b)).
Τροποποίηση προσομοιώματος του fib MC2010
Το προσομοίωμα για την τριβή μεταξύ διεπιφανειών υπό μονοτονική φόρτιση
στον fib (2012) επεκτείνεται εδώ για μετελαστική ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Η
διατμητική αντοχή λαμβάνεται να μειώνεται με την αύξηση του δείκτη
πλαστιμότητας, μθpl, σύμφωνα με τον 1ο όρο της Εξ. (9). Το υπόλοιπο δεξιό μέλος
της Εξ. (9) είναι το μονοτονικό προσομοίωμα στον fib (2012) όπου cr είναι ο
συντελεστής για την αλληλοεμπλοκή των αδρανών,  ο συντελεστής τριβής, βc ο
συντελεστής για τη μείωση του διαγώνιου θλιπτήρα, με τιμές από 0 έως 0.2, από
0.5 έως 1.0 και από 0.3 έως 0.5, αντίστοιχα, για λείες έως πολύ τραχείς
διεπιφάνειες. Οι συντελεστές αλληλεπίδρασης κ1 and κ2 αφορούν τη λειτουργία
σφιγκτήρα και τη δράση βλήτρου του οπλισμού και είναι ίσες με κ1=0, κ2=1.5 για
πολύ λείες διεπιφάνειες, κ1=0.5, κ2=1.1 για λείες, κ1=0.5, κ2=0.9 για τραχείες ή
πολύ τραχείες. Σύμφωνα με τον fib (2012), αυτές οι τιμές μειώνονται κατά 40%
για δυναμικά φορτία (συμπεριλαμβανομένου και το σεισμού).
VR,SLS,fib  1  0.025pl  
1




1
3


30


min  cr fc 3 Ac  1  As f y ( sin   cos  )   N   2  As fc f y sin  ; 0.5c min 0.55;0.55    fc Ac 


 fc  








(9)

(με fc στον πρώτο και τελευταίο όρο σε MPa). Το προσομοίωμα fib (2012) για
μονοτονική φόρτιση και με τιμές συντελεστών για λείες διεπιφάνειες
(αντιπροσωπευτικό της συνολικής ρηγματωμένης διατομής βάσης μετά από
λίγους κύκλους φόρτισης) δίνει διάμεσο πειραματικών και εκτιμώμενων τιμών
0.84 και συντελεστή μεταβλητότητας 41%. Η 40% μείωση για δυναμικά φορτία
δίνει διάμεσο 1.4. Με τις τιμές των συντελεστών για λείες διεπιφάνειες του fib
[2012] που αφορούν μονοτoνική φόρτιση (δηλαδή, cr=0, =0.6, βc=0.4, κ1=0.5,
κ2=1.1) και το μειωτικό συντελεστή λόγω μθpl στον 1ο όρο, η συμφωνία είναι
ικανοποιητική (βλέπε τα σχετικά στατιστικά μεγέθη του Πίνακα 1 και τη
σύγκριση στο Σχήμα 2(c)).
Προσομοίωμα βασιζόμενο στον Ευρωκώδικα 8-Μέρος 1
Στον CEN (2004) η διατμητική αντοχή σε ολίσθηση είναι το άθροισμα της
συνεισφοράς του δισδιαγώνιου οπλισμού, Vi, της τριβής, Vf, και της δράσης
βλήτρου, Vd:
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VR,SlS,EC8  Vi  Vf  Vd

(10)

Vi   Asi f yi cos 

(11)

όπου Asi η συνολική επιφάνεια του δισδιαγώνιου οπλισμού που διαπερνά τη
διατομή βάσης με γωνία ± < 90o. Τα μεγέθη Vi και Vf εμφανίζονται και στις Εξ.
(8) και (9), το Vd εμφανίζεται στην Εξ. (9) αλλά όχι στην Εξ. (8). Στο
προτεινόμενο τροποποιημένο προσομοίωμα του CEN (2004) διατηρούνται οι
Εξ.(10) και (11) και τροποποιείται ο όρος που αφορά της τριβή ως εξής:





Vf  min  Asv f yv  N   M y / z ; 0.3 f c Acompr 

(12)

με το  να αυξάνεται στο 0.8, καθ’ όλον το μήκος της θλιβόμενης ζώνης επειδή η
ρωγμή έχει κλείσει και βρίσκεται υπό υψηλά ποσοστά θλίψης. Το Acompr στον
τελευταίο όρο λαμβάνεται τώρα ως η συνολική επιφάνεια της θλιβόμενης ζώνης,
ορθογωνική ή μη. Η τιμή της Acompr και το =x/d, στον πρώτο όρο, υπολογίζονται
λαμβάνοντας υπόψιν ότι το ύψος του ουδέτερου άξονα μειώνεται καθώς η
διατομή προχωρά από τη διαρροή στην καμπτική οριακή του κατάσταση. Οι τιμές
του  στα δύο αυτά στάδια, y, u, υπολογίζονται από ανάλυση της διατομής,
χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τις εξισώσεις των Panagiotakos and Fardis
(2001), Biskinis and Fardis (2010), σε συνδυασμό με τις οριακές παραμορφώσεις
υλικών των Grammatikou et al (2016). Οι γωνίες στροφής χορδής σ ’αυτά τα δύο
στάδια, y, θu, μπορούν να υπολογιστούν σύμφωνα με τους Grammatikou et al
(2017a), (2017b). Η τιμή του  που χρησιμοποιείται στην Εξ. (12) για μία
δεδομένη απαιτούμενη γωνία στροφής χορδής στη διαρροή, =μθy, υπολογίζεται
με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των y, u, και y, θu. Η ίδια τιμή του 
χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το Acompr. Οπότε στην Εξ. (12) μειώνεται
τελικά το Vf με την αύξηση του θ. Καλύτερη συμφωνία με τις πειραματικές τιμές
επιτυγχάνεται λαμβάνοντας τη συνεισφορά της δράσης βλήτρου, Vd, σύμφωνα με
την παρακάτω σχέση, όπου συμμετέχει μόνο ο οπλισμού κορμού, με εμβαδόν,
Asv:
Vd  1.6 Asv f c f yv  Asv f yv / 3

(13)

Tα αποτελέσματα του ως άνω προσομοιώματος, συγκρίνονται στο Σχήμα 2(d) με
την πειραματική διατμητική αντοχή σε ολίσθηση των τοιχωμάτων που εμφάνισαν
τον συγκεκριμένο τρόπο αστοχίας. Ο Πίνακας 1 δίνει τα στατιστικά μεγέθη των
λόγων πειραματικών και εκτιμώμενων VR,SLS. Τα Σχήματα 2(b)-(d) και οι
σχετικές γραμμές στον Πίνακα 1 δείχνουν ότι το τροποποιημένο προσομοίωμα
του Ευρωκώδικα 8 προσαρμόζονται καλύτερα στα πειραματικά αποτελέσματα,
είναι, όμως, το πολυπλοκότερο από τα τρία. Το τροποποιημένο ACI 318 είναι το
απλούστερο και σχεδόν το ίδιο ακριβές. To Σχήμα 3 συγκρίνει τα ίδια
πειραματικά δεδομένα με τις εκτιμώμενες τιμές των πρωτότυπων
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προσομοιωμάτων. Η ακρίβεια που επιτεύχθηκε με τις τροποποιήσεις είναι
εμφανής.
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Σχήμα 3: Πειραματική διατμητική αντοχή υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση και εκτιμώμενες
τιμές άλλων προσομοιωμάτων: (α) πρωτότυπων προσομοιωμάτων από τους ACI 3-18-05,
fib MC2010 ή EC8 για τα τοιχώματα με διατμητική αστοχία λόγω ολίσθησης, (β)
προσομοιώματα EC8 για “κοντά” τοιχώματα ή για λυγηρά για Κατηγορία
Πλαστιμότητας Μ ή L για αστοχία σε λοξό εφελκυσμό ή λοξή θλίψη.
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