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Η συμπεριφορά τοιχοπληρώσεων με θερμομονωτικά προσαρτήματα σε 

εκτός επιπέδου σεισμικές δράσεις.  
 

Γ.Χ. Μάνος1, Κ. Κατάκαλος2, Λ. Μελίδης3, Α. Αναστασιάδης4 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι τοιχοπληρώσεις στις προσόψεις των κτιρίων αποτελούν υπόβαθρο στήριξης για διάφορα 
προσαρτήματα που έχουν ως κύριο προορισμό τόσο την αισθητική του δομήματος και την 
ενεργειακή του αναβάθμιση. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εκτός επιπέδου 
συμπεριφορά τμημάτων τοιχοποιίας  με ή χωρίς θερμομονωτικά προσαρτήματα ως μέρος 
μιας διερεύνησης της συμπεριφοράς θερμομονωτικών προσαρτημάτων που επικολλώνται 
στις τοιχοπληρώσεις πλαισιακών κατασκευών που θα υποστούν σεισμικές καταπονήσεις. Η 
ύπαρξη του θερμομονωτικού προσαρτήματος επέφερε μια αύξηση της φέρουσας 
ικανότητας η οποία στην περίπτωση της εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) είναι περίπου 
40%. Αυτή η αύξηση είναι πολύ μικρότερη στην περίπτωση της διογκωμένης πολυστερίνης 
(EPS). Η οριακή κατάσταση συνοδεύεται με μερική αποκόλληση του θερμομονωτικού 
προσαρτήματος από την επιφάνεια του τοίχου ενώ η ύπαρξη του αγκυρίου αποτρέπει την 
καθ’ ολοκληρία αποκόλληση του προσαρτήματος. Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται ως 
συνδυασμός της μετρημένης κυρίαρχης συμπεριφοράς των τοιχαρίων, με την πλήρη 
πιστοποίησης όλων των επί μέρους υλικών, και της περιγραφείσας μη-γραμμικής 
αριθμητικής προσομοίωσης μπορεί να θεωρηθεί ποιοτικά ικανοποιητική. Η  εν λόγω 
μεθοδολογία, εφόσον πιστοποιηθεί περεταίρω με βάση πρόσθετα πειραματικά 
αποτελέσματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περεταίρω παραμετρική διερεύνηση του 
συγκεκριμένου προβλήματος σε ποικίλες γεωμετρίες πρωτότυπων τοιχοπληρώσεων.   

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι τοιχοπληρώσεις αποτελούν το πιο ευρέως διαδεδομένο δομικό σύστημα κατασκευής του 
εξωτερικού κελύφους σε ολιγοώροφα ή πολυώροφα κτίρια των οποίων ο φέρων οργανισμός 
είναι είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε από δομικό χάλυβα. Οι τοιχοπληρώσεις αυτές στις 
προσόψεις των κτιρίων αποτελούν συνήθως υπόβαθρο στήριξης για τα διάφορα προσαρτήματα 
που έχουν ως κύριο προορισμό τόσο την αισθητική του δομήματος και την ενεργειακή του 
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λειτουργία  σε συνδυασμό με τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι εν λόγω 
τοιχοπληρώσεις, ως σύστημα οργανισμού πλήρωσης, συνθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του 
δομικού πλούτου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τόσο στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Σερβία, 
Ρουμανία) όσο και στην Νότια Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία). Συνεπώς αποτελούν 
μεγάλη επενδυμένη αξία, και ως εκ τούτου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας ειδικά 
σε χώρες υψηλού σεισμικού κινδύνου όπως η Ελλάδα. Ταυτόχρονα, αποτελούν λόγω της 
εκτεταμένης εξωτερικής επιφάνειας που καλύπτουν ένα από τα κύρια μέτωπα προστασίας ενός 
δομήματος από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (μεταβολές θερμοκρασίας, υγρασίας, 
ανεμοπίεσης κλπ.). Ως εκ τούτου αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην βελτιστοποίηση του 
ενεργειακού σχεδιασμού ενός δομήματος. Η εν λόγω βελτιστοποίηση του ενεργειακού 
σχεδιασμού αφορά αφενός υπάρχοντα δομήματα αφετέρου δομήματα που σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται τώρα. Στους σχετικά πρόσφατους σεισμούς στην Ελλάδα (Κοζάνη 1995, 
Αίγιο 1995, Αθήνα 1999 ( [σχήμα 1, [1]), Κεφαλονιά 2014 [2]) και στην Ιταλία (L’ Aquila, 
2009, Emilia Romana, 2012) καταγράφηκαν σημαντικές βλάβες στις τοιχοπληρώσεις και 
αναδείχθηκε η αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης όχι μόνο των τοιχοπληρώσεων αλλά και 
των προσαρτημάτων που είναι συνδεδεμένα με αυτές, όπως διάφορα θερμομονωτικά στοιχεία. 
Οι οικονομικές  συνέπειες από τις βλάβες αυτών των τοιχοπληρώσεων είναι σημαντικές, αφού 
θα πρέπει οι εν λόγω βλάβες να αποκατασταθούν. Επιπρόσθετα, οι βλάβες από σεισμικές 
δράσεις των τοιχοπληρώσεων και των προσαρτημάτων που είναι συνδεδεμένες με αυτές (π.χ. 
διάφορα θερμομονωτικά στοιχεία) πέραν των οικονομικών συνεπειών απειλούν και την 
σωματική ακεραιότητα όταν συνοδεύονται από πτώσεις από μικρό η μεγάλο ύψος τμημάτων ή 
του συνόλου της τοιχοπλήρωσης και των προσαρτημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.  Κατάρρευση και πτώση τοιχοπληρώσεων διπλού φύλλου με ενδιάμεσο θερμομονωτικό υλικό 

Το πρόβλημα της μη ασφαλούς συμπεριφοράς των τοιχοπληρώσεων έναντι σεισμικών δράσεων 
είναι γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες (δες βιβλιογραφία [1] και από [7] έως [11]). Πηγάζει 
από το γεγονός ότι οι τοιχοπληρώσεις σχεδιάζονται ως μη φέροντα δομικά στοιχεία. Ειδικά στα 
κτίρια που έχουν κατασκευαστεί ακολουθώντας τις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού 
του 1959 και των πρόσθετων άρθρων του 1985, δηλ. τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν την 
ισχύ του ΝΕΑΚ, 1995 [4] ή του Ευροκώδικα 8 [6], και αποτελούν περί το 80% του 
υφιστάμενου στην Ελλάδα κτιριακού αποθέματος οι τοιχοπληρώσεις αγνοούνταν παντελώς 
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στον αντισεισμικό σχεδιασμό και λαμβάνονταν υπόψη μόνον ως προς το ίδιο βάρος τους.  
Αυτή η παράλειψη αποδείχτηκε πολύ σημαντική. Κάτω από την επίδραση των οριζόντιων 
σεισμικών φορτίων οι τοιχοπληρώσεις αλληλεπιδρούν με τα περιβάλλοντα φέροντα στοιχεία με 
αποτέλεσμα της εξής σημαντικές συνέπειες (δες βιβλιογραφία [1] και από [7] έως [11]): 

α)  Την βλάβη των τοιχοπληρώσεων και των προσαρτημάτων αυτών καθ’ εαυτών (Σχήμα 1, 
σεισμική ακολουθία Αθηνών 1999) που προκύπτει από συμπεριφορά που κυριαρχείται από την 
απόκριση εκτός του επιπέδου του τοιχοπληρωμένου φατνώματος. 

β)  Την βλάβη και των παρακείμενων δομικών στοιχείων, που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί 
σε μερικές ή ολικές καταρρεύσεις όλου του δομήματος. Πρόκειται είτε για εμβολισμούς 
υποστυλωμάτων οι κόμβων από τοιχοπληρώσεις είτε από την δημιουργία μηχανισμού κοντών 
υποστυλωμάτων που προκύπτει από συμπεριφορά που κυριαρχείται από την απόκριση εντός 
του επιπέδου του τοιχοπληρωμένου φατνώματος. 

Τρέχουσα  ερευνητική προσπάθεια έχει ως στόχο να διερευνήσει τόσο την εκτός επιπέδου 
συμπεριφορά όσο και την εντός επιπέδου συμπεριφορά τοιχοπληρωμένων φατνωμάτων 
πλαισιακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ) που αντιστοιχούν σε καινοτόμες 
θερμομονωμένες όψεις πολυώροφων κτιριακών φορέων όταν αυτοί υποβάλλονται σε σεισμικές 
καταπονήσεις. Ταυτόχρονα με την δομική συμπεριφορά, θα διερευνηθούν και θα 
βελτιστοποιηθούν οι σχετικές θερμομονωτικές λύσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 
συνοπτικά τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με την εκτός επιπέδου καταπόνηση. 

 

2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΙΧΑΡΙΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΜΩΝΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Θα παρουσιασθούν εδώ συνοπτικά τα πρώτα αποτελέσματα της πειραματικής διερεύνησης που 
εκτελείται με την χρήση κατάλληλων πειραματικών διατάξεων του εργαστηρίου Πειραματικής 
Αντοχής των Υλικών και των Κατασκευών του Α.Π.Θ. για την φόρτιση μέχρι αστοχίας των 
δοκιμίων τοιχαρίων σχετικά μικρών διαστάσεων που αντιπροσωπεύουν τμήματα 
τοιχοπληρώσεων ενός πλαισιακού τοιχοπληρωμένου φατνώματος. Τα τοιχάρια αυτά 
κατασκευάσθηκαν στους χώρους του εργαστηρίου από κτίστες με την χρήση λιθοσωμάτων με 
οριζόντιες οπές διαστάσεων 320mm x 180mm x 145mm. Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά 
των λιθοσωμάτων, των κονιαμάτων καθώς και όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για 
την προσαρμογή των θερμομωνοτικών προσαρτημάτων στην μια πλευρά των τοιχαρίων 
καταγράφηκαν μέσα από αριθμό προδιαγεγραμμένων δοκιμών [5]. Η μέση κανονικοποιημένη 
θλιπτική αντοχή των λιθοσωμάτων βρέθηκε ίση με fb=2.951MPa ενώ η μέση κυβική αντοχή 
του κονιάματος ίση με 2.422MPa που έχει σαν αποτέλεσμα με βάση τις διατάξεις του 
Ευροκώδικα 6 [4] χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή της τάξεως fc = 1.203MPa. Η 
εργαστηριακά μετρημένη θλιπτική συμπεριφορά βρέθηκε περίπου ίση με 1.0 MPa, μέσω 
δοκιμίων δύο λιθοσωμάτων και ενός οριζόντιου αρμού. Με αυτά τα υλικά κατασκευάστηκαν 
τοιχάρια με ονομαστικές διαστάσεις μήκους 1000mm, ύψους 580mm και πάχους 150mm. Στα 
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τοιχάρια αυτά στην συνέχεια προσαρμόσθηκε στην μια πλευρά τους θερμομονωτική πρόσοψη 
(με την διαγράμμιση) πάχους 50mm με την χρήση ειδικού κονιάματος επικόλλησης και ενός 
ειδικού πλαστικού αγκυρίου στο κέντρο του δοκιμίου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.   

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.  Διαστάσεις των τοιχαρίων σε mm και σύστημα ενοργάνωσης 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.  Εργαστηριακή διάταξη στήριξης - φόρτισης των τοιχαρίων  

Τα θερμομονωτικά προσαρτήματα που εξετάσθηκαν ήταν ίδιου πάχους (50mm) από τρία 
διαφορετικά υλικά , δηλαδή διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη  (XPS) 
και πετροβάμβακα (Petro) που όλα παράγονται από την Ελληνική Βιομηχανία «ΦΙΜΠΡΑΝ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Τα εν λόγω θερμομονωτικά 
προσαρτήματα επικολλήθηκαν από τεχνίτες με τον ίδιο τρόπο που επικολλούνται στις σχετικές 
εφαρμογές στις προσόψεις των κτιρίων. Για όλα αυτά τα υλικά έγινε η καταγραφή των 
μηχανικών χαρακτηριστικών τους όπως προβλέπεται από τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στο 
σχήμα 3 απεικονίζεται η φορτιστική διάταξη στήριξης και φόρτισης των τοιχαρίων. Στην 
αριστερή πλευρά του σχήματος 3 απεικονίζεται η οπίσθια πλευρά του δοκιμίου όπου 
εφαρμόζεται η οριζόντια φόρτιση μέσω ενός δυναμικού ηλεκτρονικά ελεγχόμενου υδραυλικού 
εμβόλου ενώ στην δεξιά πλευρά του σχήματος 3 απεικονίζεται η εμπρόσθια όψη του δοκιμίου 
όπου είναι επικολλημένο το θερμομονωτικό προσάρτημα.  Το δοκίμιο στηρίζεται σε ένα 
ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο αντίδρασης (σχήμα 3) με απλές εδράσεις στην άνω και κάτω 
οριζόντιες ακμές του. Στο ίδιο πλαίσιο αντίδρασης προσαρμόστηκε το υδραυλικό έμβολο κατά 
τρόπο ώστε να επιβάλλει την επιθυμητή οριζόντια δύναμη στο μέσο του ύψους του δοκιμίου. 
Στο σχήμα 2 σημειώνεται ενδεικτικά το σύστημα ενοργάνωσης το οποίο περιλαμβάνει την 
μέτρηση του επιβαλλόμενου φορτίου σε πραγματικό χρόνο καθώς και τις οριζόντιες 

Υδραυλικό έμβολο 

Υδραυλικό έμβολο 

Μεταλλικό πλαίσιο 
αντίδρασης 
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μετακινήσεις του δοκιμίου σε διάφορες θέσεις που σημειώνονται με μικρά μαύρα 
τετραγωνάκια σε αυτό το σχήμα. Με ένα αριθμό αισθητηρίων μετακίνησης καταγράφονται οι 
οριζόντιες συνολικές παραμορφώσεις / μετατοπίσεις του δοκιμίου, δηλαδή συνολικά της 
τοιχοποιίας και του θερμομονωτικού προσαρτήματος ενώ με ένα πρόσθετο αριθμό 
αισθητηρίων μετακίνησης καταγράφεται η σχετική παραμόρφωση / μετατόπιση της 
θερμομονωτικής πρόσοψης ως προς την τοιχοποιία που αποτελούσε το υπόβαθρο στήριξής του. 
Η οριζόντια φόρτιση επιβάλλεται ως ελεγχόμενη οριζόντια εξαναγκασμένη ανακύκλιζόμενη 
μετατόπιση που έχει ημιτονοειδή μεταβολή στον χρόνο με συχνότητα περίπου 0.1 – 0.4 Hz, 
προσομοιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια σεισμικού τύπου καταπόνηση.  

3 Η ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΜΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΙΧΑΡΙΩΝ 
ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΜΩΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται ορισμένα από τα πειραματικά αποτελέσματα σε 
μορφή διαγραμμάτων που αφενός απεικονίζουν την μεταβολή της επιβαλλόμενης έντασης σε 
σχέση με την μεταβολή της οριζόντιας μετατόπισης στο κέντρο του δοκιμίου αφετέρου την 
μεταβολή της έντασης του δοκιμίου στο χρόνο. Από όλο τον αριθμό των δοκιμών που 
εκτελέσθηκαν σε κάθε τοιχάριο επιλέχθηκαν εκείνες οι δοκιμές όπου η ορατή διαφοροποίηση 
της μεταβολής της έντασης με την οριζόντια μετατόπιση είναι ενδεικτική της οριακής 
κατάστασης του δοκιμίου. Αυτή η οριακή κατάσταση του δοκιμίου απεικονίζεται με την 
φωτογραφική αποτύπωση της μορφής αστοχίας στο τέλος όλων των δοκιμών για κάθε 
τοιχάριο. Ως ένα μέγεθος που απεικονίζει ως ένα βαθμό την ένταση που αναπτύσσεται σε κάθε 
δοκίμιο επιλέχθηκε η ορθή τάση που αναπτύσσεται κάθετα στα άκρα της διατομής του αρμού 
του κονιάματος που τελικά αστοχεί σε κάμψη. Ο υπολογισμός αυτής της τάσης γίνεται με την 
παραδοχή της τριγωνικής κατανομής των καμπτικών τάσεων στην εν λόγω διατομή του αρμού.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4. Μεταβολή της ορθής καμπτικής τάσης κάθετης στον οριζόντιο αρμό για το τοιχάριο χωρίς κανένα 
θερμομονωτικό προσάρτημα 

Στο σχήμα 4 απεικονίζεται η συμπεριφορά της άοπλης τοιχοποιίας που φορτίζεται εκτός 
επιπέδου όταν αυτή δεν φέρει κανένα θερμομονωτικό προσάρτημα. Η οριακή κατάσταση 
αυτού του τοιχαρίου αντιστοιχεί στην θραύση από υπέρβαση της καμπτικής εφελκυστικής 
αντοχής του κονιάματος. Η εν λόγω καμπτική εφελκυστική αντοχή του κονιάματος βρέθηκε 
ίση με 0.14MPa έως 0.20MPa από φόρτιση σε κάμψη μιας τριπλέτας με τρία λιθοσώματα και 
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δύο αρμούς κατασκευασμένη με τα ίδια υλικά όπως και τα τοιχάρια που παρουσιάζονται εδώ 
και περίπου της ίδιας ηλικίας κατά την διάρκεια των δοκιμών (σχήμα 5). Όπως βλέπουμε στο 
σχήμα 4, και κατά την διάρκεια της δοκιμής του τοιχαρίου χωρίς θερμομονωτικό προσάρτημα 
η οριακή καμπτική τάση στον αρμό που αστόχησε είναι της τάξεως των 0.2MPa, που βρίσκεται 
εν γένει σε συμφωνία με τα αποτελέσματα του σχήματος 5. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4 η 
υπέρβαση αυτής της οριακής κατάστασης έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της φέρουσας 
ικανότητας και την αύξηση της παραμορφωσιμότητας του τοιχαρίου.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 5. Καμπτική συμπεριφορά δοκιμίου τριών λιθοσωμάτων και δύο αρμών.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6. Μεταβολή της ορθής καμπτικής τάσης κάθετης στον οριζόντιο αρμό για το τοιχάριο με θερμομονωτικό 
προσάρτημα διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7. Οριακή κατάσταση του θερμομονωτικού προσαρτήματος με θερμομονωτικό προσάρτημα διογκωμένης 
πολυστερίνης (EPS) στο τέλος όλων των δοκιμών 

Στην συνέχεια εξετάζεται η αντίστοιχη εκτός επιπέδου καμπτική συμπεριφορά του τοιχαρίου 
που φέρει θερμομονωτικό προσάρτημα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS). Τα σχετικά 
διαγράμματα απεικονίζονται στο σχήμα 6 ενώ η αποκόλληση του προσαρτήματος στο τέλος 
της πειραματικής ακολουθίας απεικονίζεται στο σχήμα 7. Όπως φαίνεται στο σχήμα 6 η 
υπέρβαση της οριακής κατάστασης και εδώ έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της φέρουσας 
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ικανότητας και την αύξηση της παραμορφωσιμότητας του τοιχαρίου. Θα πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι η ύπαρξη του θερμομονωτικού προσαρτήματος επέφερε μια μικρή αύξηση της 
φέρουσας ικανότητας. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η συμπεριφορά του τοιχαρίου 
με το θερμομονωτικό προσάρτημα μετά την υπέρβαση της οριακής κατάσταση επιδεικνύει 
μικρότερο βαθμό απομείωσης της φέρουσας ικανότητας από ότι παρατηρείται στο τοιχάριο 
χωρίς θερμομονωτικό προσάρτημα. Τέλος, η ύπαρξη του αγκυρίου αποτρέπει την καθ’ 
ολοκληρία αποκόλληση του προσαρτήματος από το τοιχάριο. Στην συνέχεια εξετάζεται η 
αντίστοιχη εκτός επιπέδου καμπτική συμπεριφορά του τοιχαρίου που φέρει θερμομονωτικό 
προσάρτημα από εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS). Τα σχετικά διαγράμματα απεικονίζονται στα 
σχήμα 8 και 9 ενώ η αποκόλληση του προσαρτήματος στο τέλος της πειραματικής ακολουθίας 
απεικονίζεται στο σχήμα 10.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8. Μεταβολή της ορθής καμπτικής τάσης κάθετης στον οριζόντιο αρμό για το τοιχάριο με θερμομονωτικό 
προσάρτημα εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) στην διάρκεια της δοκιμής με αριθμό 2 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9. Μεταβολή της ορθής καμπτικής τάσης κάθετης στον οριζόντιο αρμό για το τοιχάριο με θερμομονωτικό 
προσάρτημα εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) στην διάρκεια της δοκιμής με αριθμό 3 

 

 

 

 

Σχήμα 10. Οριακή κατάσταση του θερμομονωτικού προσαρτήματος με θερμομονωτικό προσάρτημα εξηλασμένης 
πολυστερίνης (XPS) στο τέλος όλων των δοκιμών 
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Όπως φαίνεται στα σχήματα 8 και 9 η υπέρβαση της οριακής κατάστασης και εδώ έχει ως 
αποτέλεσμα την πτώση της φέρουσας ικανότητας και την αύξηση της παραμορφωσιμότητας 
του τοιχαρίου. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η ύπαρξη του θερμομονωτικού προσαρτήματος 
επέφερε μια αύξηση της φέρουσας ικανότητας περίπου 40%. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το 
γεγονός ότι η συμπεριφορά του τοιχαρίου με το θερμομονωτικό προσάρτημα της εξηλασμένης 
πολυστερίνης (XPS) διατηρεί τα επίπεδα της οριακής αντοχής για ένα εύρος 
παραμορφωσιμότητας σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό του προσαρτήματος της διογκωμένης 
πολυστερίνης (EPS). Τέλος, και εδώ η ύπαρξη του αγκυρίου αποτρέπει την καθ’ ολοκληρία 
αποκόλληση του προσαρτήματος από το τοιχάριο. 

4 Η ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΟΙΧΑΡΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΩΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Στην συνέχεια της πειραματικής διερεύνησης έγινε προσπάθεια μιας μη-γραμμικής αριθμητικής 
προσομοίωσης της συμπεριφοράς που παρατηρήθηκε μέσω ενός αριθμητικού προσομοιώματος 
του δοκιμίου της τοιχοποιίας του σχήματος 2 με το θερμομονωτικό προσάρτημα 50mm της 
διογκωμένης πολυστερίνης. Σε αυτό το αριθμητικό προσομοίωμα έγινε χρήση  “micro-
modelling” για την προσωμοίωση ξεχωριστά των λιθοσωμάτων και ξεχωριστά των αρμών με 
μη γραμμικές ιδιότητες του υλικού των αρμών σύμφωνα με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά 
(σχήμα 4). Στην συνέχεια, μέσω μιας διεπιφάνειες με τις κατάλληλες μη γραμμικές ιδιότητες 
που βρέθηκαν από σχετικές μετρήσεις συνδέθηκε το αριθμητικό προσομοίωμα της τοιχοποιίας 
με αυτό του θερμομονωτικού προσαρτήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 11. Η διεπιφάνεια 
αυτή είχε την ίδια γεωμετρία με την πραγματική επιφάνεια επικόλλησης του προσαρτήματος 
στη πρόσοψη του τοιχαρίου, όπως αυτή καταγράφηκε στο τέλος της πειραματικής ακολουθίας. 
Μια τετραγωνική περιοχή 140mm x 140mm που γειτνιάζει με το υπάρχον αγκύριο 
εφοδιάστηκε με μια ξεχωριστή διεπιφάνεια σύνδεσης που υπακούει σε διαφορετικό μη-
γραμμικό νόμο από την υπόλοιπη διεπιφάνεια σύνδεσης του αριθμητικού προσομοιώματος του 
θερμομονωτικού προσαρτήματος με αυτό της τοιχοποιίας.  Όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
των επί μέρους υλικών, τμημάτων, συνθηκών στήριξης και συνθηκών φόρτισης του δοκιμίου 
προσομοιώθηκαν ώστε να αντιστοιχούν στο τοιχάριο που μελετήθηκε πειραματικά. Στην 
προσομοίωση αυτή υιοθετήθηκαν μη-γραμμικοί νόμοι συμπεριφοράς του θερμομονωτικού 
προσαρτήματος που βασίσθηκαν στα αντίστοιχα πειράματα για να προσδιοριστούν τα 
μηχανικά χαρακτηριστικά των θερμομονωτικών υλικών σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές.  Λόγω του περιορισμένου χώρου μόνον βασικές πληροφορίες δίδονται εδώ. Η 
αριθμητική  προσομοίωση της συμπεριφοράς προκύπτει από μια μη-γραμμική υπερωθητική 
ανάλυση (push-over step-by-step numerical solution). Η επιλεγείσα διακριτοποίηση 
απεικονίζεται στο σχήμα 11 μαζί με την παραμορφωμένη εικόνα ρου δοκιμίου στο χρονικό 
βήμα της μη-γραμμικής ανάλυσης αμέσως μετά το μέγιστο φορτίο. 

Όπως φαίνεται στα σχήματα 11 και 12 η μη γραμμική καμπτική απόκριση του τοιχαρίου 
προσομοιώνει αρκετά ρεαλιστικά την οριακή κατάσταση που παρατηρήθηκε με την θραύση 
των οριζοντίων αρμών του κονιάματος. Επιπρόσθετα, η κατανομή των τάσεων αποκόλλησης 
εμφανίζει, όπως αναμένονταν, συγκεντρώσεις στο μέσον των επί μέρους επιφανειών όπου 
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υπήρχε το αντίστοιχο κονίαμα σύνδεσης. Τέλος, στο σχήμα 13 απεικονίζεται η μεταβολή της 
επιβαλλόμενης καμπτικής ροπής σε σχέση με την εκτός επιπέδου οριζόντια μετακίνηση στο 
μέσο του τοιχαρίου με θερμομονωτικό προσάρτημα διογκωμένης πολυστερίνης (EPS), όπως 
αυτή μετρήθηκε πειραματικά (δες σχήμα 6) με την αντίστοιχη αριθμητική πρόβλεψη. Όπως 
φαίνεται στο εν λόγω σχήμα, η σύγκριση μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ικανοποιητική. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 11. Διακριτοποίηση και παραμορφωμένη εικόνα 
για το τοιχάριο με θερμομονωτικό προσάρτημα 
διογκωμένης πολυστερίνης (EPS). 

Σχήμα 12. Κατανομή των τάσεων αποκόλλησης στην 
διεπιφάνεια για το τοιχάριο με θερμομονωτικό 
προσάρτημα διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 13. Μεταβολή της επιβαλλόμενης καμπτικής ροπής σε σχέση με την εκτός επιπέδου οριζόντια μετακίνηση 
στο μέσο του τοιχαρίου με θερμομονωτικό προσάρτημα διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) 

5     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

- Εξετάζεται η εκτός επιπέδου συμπεριφορά τμημάτων τοιχοποιίας  με ή χωρίς θερμομονωτικά 
προσαρτήματα ως μέρος μιας διερεύνησης της συμπεριφοράς θερμομονωτικών 
προσαρτημάτων που επικολλώνται στις τοιχοπληρώσεις πλαισιακών κατασκευών που θα 
υποστούν σεισμικές καταπονήσεις. Η συμπεριφορά αυτή εξετάζεται πειραματικά σε τοιχάρια  
μήκους 1000mm, ύψους 570 και πάχους 145 που κατασκευάστηκαν με πρωτότυπα υλικά και 
κατασκευαστικές διατάξεις.  

- Η ύπαρξη του θερμομονωτικού προσαρτήματος επέφερε μια αύξηση της φέρουσας 
ικανότητας η οποία στην περίπτωση της εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) είναι περίπου 40%. 
Αυτή η αύξηση είναι πολύ μικρότερη στην περίπτωση της διογκωμένης πολυστερίνης (EPS). 
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η συμπεριφορά του τοιχαρίου με το θερμομονωτικό 
προσάρτημα της εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) διατηρεί τα επίπεδα της οριακής αντοχής 
για ένα εύρος παραμορφωσιμότητας σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό του προσαρτήματος της 
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διογκωμένης πολυστερίνης (EPS). Και στις δύο περιπτώσεις η οριακή κατάσταση είναι η 
μερική αποκόλληση του θερμομονωτικού προσαρτήματος από την επιφάνεια του τοίχου. Η 
ύπαρξη του αγκυρίου αποτρέπει την καθ’ ολοκληρία αποκόλληση του προσαρτήματος από το 
τοιχάριο και στις δύο περιπτώσεις. 

- Η μεθοδολογία που αναπτύσσεται ως συνδυασμός της μετρημένης κυρίαρχης συμπεριφοράς 
των τοιχαρίων, με την πλήρη πιστοποίησης όλων των επί μέρους υλικών, και της 
περιγραφείσας μη-γραμμικής αριθμητικής προσομοίωσης μπορεί να θεωρηθεί ποιοτικά 
ικανοποιητική. Η  εν λόγω μεθοδολογία, εφόσον πιστοποιηθεί περεταίρω με βάση πρόσθετα 
πειραματικά αποτελέσματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περεταίρω παραμετρική διερεύνηση 
του συγκεκριμένου προβλήματος σε ποικίλες γεωμετρίες πρωτότυπων τοιχοπληρώσεων.   

6     ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

 

Η Ελληνική Βιομηχανία «ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παρείχε όλα τα υλικά κατασκευής των δοκιμίων 
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