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 Φορέας:  Σύστημα ελαφρά οπλισμένων μεγάλων τοιχωμάτων στην
υπ’ όψη οριζόντια διεύθυνση υπό τις  εξής προϋποθέσεις:

Α)  Ποσοστό > 65% τέμνουσας βάσης αναλαμβάνεται από τοιχώματα.
Β)  Τοιχώματα με lw>4m αναλαμβάνουν >20% κατακόρυφου φορτίου. (Αν

μόνον ένα τοίχωμα στην υπ’ οψη οριζ. διεύθυνση, τότε q=2 αντί q=3)
Γ) Ιδιοπερίοδος Τ1<0.5s, για θεώρηση πάκτωσης στη βάση

•Αν φορέας δεν πληροί ανωτέρω συνθήκες (Α – Γ), όλα
τα τοιχώματα (και αυτά με lw>4m) σχεδιάζονται ως
πλάστιμα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

(ΜΕΟΤ)



 Τα μεγάλα τοιχώματα:

•Αποκλείουν κατάρρευση λόγω μαλακού ορόφου,
•Μειώνουν τις βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία,
•Έχουν δείξει εξαιρετική συμπεριφορά σε ισχυρούς σεισμούς

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  «ΜΕΟΤ»

Γιατί «.ΕΟ.» ;
Αν ένα τοίχωμα είναι μεγάλο, ο ελάχιστος οπλισμός πλάστιμων
τοιχωμάτων οδηγεί σε:

•Υψηλό κόστος,
•Καμπτική υπεραντοχή που δύσκολα «μεταφέρεται» στο έδαφος.

Γιατί διαμόρφωση «.ΕΟ.» σε υφιστάμενα;
• Υλοποιήσιμη μέθοδος ευκολότερα (τεχνικά και οινονομικά), έναντι

διαμόρφωσης πλάστιμων, με παραμφερές επίπεδο ασφάλειας
•  Αποτελέσματα σαφώς πλεονεκτικότερα έναντι απλών γεμισμάτων,

με παρεμφερές κόστος



.

για Συστήματα ΜΕΟΤ και για νέα δομήματα ισχύει q=3
(μόνο κατηγορία πλαστιμότητας μέση (ΚΠΜ)
Υπενθύμιση: Για υφιστάμενα,  δυνατόν να ισχύει επίσης  q=3,
αλλά συνήθως μεταξύ 1,7 και 2,3.

Υπενθύμιση: Για νέα δομήματα, με πλάστιμα τοιχώματα  το q
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 3,0 και 3,6

ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ  «ΜΕΟΤ»



Για νέα δομήματα, με πλάστιμα τοιχώματα  το q κυμαίνεται
μεταξύ των τιμών 3.0 και 3.6 (ασύζευκτα και συζευγμένα
τοιχώματα), ενώ είναι 3.0 για «ΜΕΟΤ».

ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φ.Ο
ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

Σε περιπτώσεις διάταξης ισχυρών νέων φορέων (επαρκών
ως προς το πλήθος και την αντίσταση) ή και αναβάθμισης /
τροποποίησης υφιστάμενων στοιχείων (νέος «σκελετός»),
μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχες τιμές q (δηλ. q΄= q)
των σύγχρονων Κανονισμών

Άρα η επιλογή διαμόρφωσης τοιχωμάτων ως ΜΕΟΤ
δεν επιβαρύνει ως προς τα σεισμικά φορτία το δόμημα,
έναντι της διαμόρφωσής τους ως πλαστίμων

ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ  «ΜΕΟΤ» (συνέχεια)



Διαστασιολόγηση & κατασκευαστική διαμόρφωση ΜΕΟΤ

•Κατακόρυφοι οπλισμοί προσαρμόζονται ακριβώς στην ένταση M & N
(από την ανάλυση)
−Αποφεύγεται οπλισμός πέραν αυτού που προκύπτει από τις απαιτήσεις
της ανάλυσης (π.χ. ο ελάχιστος), για να ελαχιστοποιηθεί η υπερβάλλουσα
καμπτική αντοχή.

•Διαστασιολόγηση σε διάτμηση με V από {ανάλυση } * (1+q)/2

−Αν η τέμνουσα σχεδιασμού < διατμητικής αντοχής χωρίς οπλισμό
διάτμησης δεν τοποθετείται (ο ελάχιστος) οπλισμός διάτμησης.

Αιτιολογία :
Η ρηγμάτωση & η διαρροή αναμένεται να περιορισθούν στους αρμούς διακοπής στις
διατομές βάσης των ορόφων,
Αν παρ’ ελπίδα σχηματισθούν λοξές ρωγμές, το εύρος τους θα περιορισθεί από το γεγονός
ότι η απόκριση ελέγχεται από τις παραμορφώσεις (και όχι από τις δυνάμεις, όπως στις
στατικές δράσεις τις οποίες αφορά ο ΕΚ2), και θα ξανακλείσουν, ακόμα και χωρίς τον
ελάχιστο οπλισμό διάτμησης.
Οι τυχόν λοξές ρωγμές θα τέμνουν τα πατώματα & θα ενεργοποιούν τον οπλισμό τους
στην ανάληψη της τέμνουσας



ΤΥΠΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ Β.Δ.1959

ΖΩΝΗ ΙΙ, ε=0,16
(έδαφος «Β»)

Τx=Ty=0,62 s



ΤΟΜΗ ΑΚΡΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

5ος

4ος

3ος

2ος

1ος

Ισογειο

ΖΩΝΗ ΙΙ, ε=0,12

τοτε
1,75 ε = 0,21g

Τωρα (έδαφος D)
0,24  * 3,40 /1,70

=0,48g
(T= 0,69s)

Δεικτες ανεπάρκειας
μ = ξ *(0,48/0,21)

> 2,3



Επιλέγεται η «τοιχωματοποίηση»
του μεσαίου ανοίγματος των ακραίων πλαισίων



1η λύση : Διαμόρφωση πλάστιμων τοιχωμάτων







1η λύση : Διαμόρφωση πλάστιμων τοιχωμάτων/
Λεπτομέρειες μανδυών
(με ελάχιστες απαιτήσεις διαστάσεων και οπλισμών

Νed =1953 kN
Medy=11085 kNm
Medz=30 kN

MRd = 13420 kNm
T= 0,28 s (<0,50 s)



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μανδύες στις κρυφοκολώνες και διέλευση αναμονών ανά όροφο

Οριζόντιος οπλισμός κορμού τοιχίων και αγκύρωσή του  στις
κρυφοκολώνες

Κατακόρυφος οπλισμός στον κορμό
(εμπόδιο διέλευσης από υπάρχουσες δοκούς)

Απαίτηση επέκτασης περιγράμματος  κτηρίου
(σπάνια εφικτό καθολικά)



2η λύση : Διαμόρφωση Μ.Ε.Ο.Τ

Νed =1708 kN
Medy=9070 kNm
Medz= 23 kN MRd = 9973 kNm

T= 0,31 s (<0,50 s)

Ved = 2* 1300 kNm



2η λύση : Διαμόρφωση Μ.Ε.Ο.Τ

Από έλεγχο:   Δεν απαιτείται οπλισμός διάτμησης στον κορμό
Αν απαιτείται, μπορεί να τεθεί όσος ακριβώς υπολογιστεί
(υπολογισμός ανά όροφο)

Κρυφοκολωνάκια: Επαρκούν οι υπάρχοντες στύλοι,
ως προς διαστάσεις και ως προς οπλισμό κάμψης

Συνδετήρες στα κρυφοκολωνάκια:   Απαιτούνται οι ελάχιστοι Φ6/100

Αν δεν υφίστανται, δυνατή η εξής κατασκευαστική λύση:

Λωρίδες
FRP

Βλήτρα



3η λύση : Απλό γέμισμα



3η λύση : Απλό γέμισμα / Μέθοδος θλιπτήρων-ελκυστήρων
(διασφάλιση χαμηλών τάσεων, κυρίως λόγω
αστάθμητων εκκεντροτήτων)

Πλάτος θλιπτήρα: από «υδρο-
στατική ισορροπία κόμβων)

σRd,max = 0,6 * 0,9 * 0,85*25/1,5
=    7,65 MPa

F max = 850*300*7,65= 1950 kN
V max = 1950 * sin 48 = 1450 kN

Vmax > Ved (toix)= (1300 kNm)

Vmax < Ved (=1300 *3/1,7)
= 2300 kNm) !!!



4η λύση : Χρήση τοίχων πληρώσεως



Πλάτος θλιπτήρα:
από σχέση ΚΑΝΕΠΕ

σD >=  3,1 / (0,75*0,30) =13,8 MPa

F max = 2300/ sin 48 = 3100 kN

Aπαιτείται αντοχή αντίστοιχη
του C20/25 (αμφίβολη)

Πρέπει Vmax < Ved =2300 kNm)



Άλλη εναλλακτική λύση (δεν εξετάζεται εδώ)



«Σύνθετο» γέμισμα (εναλλακτική θεώρηση)



H μέθοδος Τ.Θ.Δ.
Εφαρμόζεται για «υπεροριακές καταστάσεις αστοχίας» με στόχο
την αποφυγή ψαθυρής αστοχίας κάθε είδους

Απαραίτητοι οι συνδε-
τήρες στην περιοχή
αλλαγής της τροχιάς ,
πλην περιπτώσεων
υφισταμένων δοκών

Απαραίτητοι οι συνδετήρες στην
θλιβόμενη ζώνη μέσα στο ύψος  Η-2d
(εφικτό με χρήση FRP)


