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1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 

Αποτjλeσμα της σχeτικής κιvησης και σ6ικρουσης των 

λι8οσφαιρικώv πλακών eιναι η αοιή παραμόρφωση των πeτpωμ&των 

τους, κατ~ το κ6ριο λόχο κοντά στις eπιφ~νeιeς eπαφής τους. 

Για το λόιο αυτό~ μ~σα στα πeτ)ώματα που βρtσκονται κοντ~ στα 

όρια των λιθοσφαιρικών πλακών σuικεντρώνονται μeιάλα ποσά 

δυναμι~~ήι; ::.::ν:~pι::.::ιας (:::ν:~ρι::::ι•:χ π•:χρι:χμόρφωσης των π:::τρωμι):των) 

και αvι:χπτ6σσοvται μeιάλeς τάσεις (δυνάμεις) οι οποtες συνεχώς 

αυgάνουν. Οταν οι τάσεις αυτJς ιtνοuν πολ6 μειάλeς σe 

ορισμ~νο crnμeto, ώστε να μπορο6ν να υπερνικήσουν την αντοχή 

του υλικο6 τnς λιθόσφαιρας στο σημεtο αυτό, το π~τρωμα σπάει 

και δημιοupιetται ~τσι ~να σ e ι σ μ ι κ ό ρ ή ι μ α, δηλαδή 

μtα eπιφάνεια που χwρtζeι το πJτpωμα σε 560 μ~ρn. (σχ.1) 
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Β Γ 

σχ.1. Τρόπος ι~νeσnς σeισμο6. 

Α. nιιοuς μ~νeς μeτ~ τοv προnιοόμeνο σeισμό 

Β. Πριν από το σeισμό. 

r. Κατά τη ι~νeσn του σcισμοό. 

ο. nιιοuς μ~veς μeτά το σeισμό. 

Κατά το σπάσιμο των πeτρωμ~τωv της λιθόσφαιρας οι δ6ο 

πλeυρ~ς του ρnιματος ιλιστροόν η μtα πάνω στην άλλη κατά 

αvτιSετeς κατeυ86νσeις μdχμις ότου αποκτ~σοuν καινοόριιeς 

e~σeις ισορpοπtας. ΕπeιS~ οι eπιφάνeιeς των ρηιμάτων δeν 

eιναι ομαλ~ς, αναπτ6σσονται ~ντονες Sυν&μeις τριΒ~ς και 

αντtστασeις οι οποteς αναικάζουν τα υλικά σημetα των πλeυpών 
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των ρηιμάτων να ταλαντώνονται. Δηλαδ~, η δuναμικ~ εv~pχeια 

παpαμόρφωσnς των πετρωμ&των στη περιοχ~ χ6pω από το ρ~ιμα 

σημεCων των επιφανειών τοu ρ~χματος. Η ταλ&ντwσπ αuτ~ 

μεταSt6sται στα ιειτqνικά υλικά σημεtα, αυτά τη μeταδtδουν 

στα χειτοvικ& τους κ.ο.κ. Εχουμε ~τσι δι~Sοσn της ταλ~ντωσης 

αuτ~ς μ~σα στη Γη. Η διαδι56μeνη αuτ~ δι~ταfη λ~ιεται στην 

επιστ~μη σ ε ι α μ ι κ ό κ Ο μ α. Τα κ~ματα αυτά wτ~νουν 

στην επιφάνεια της Γης και αποτeλο6ν το σεισμό. 

Η κατ~ταfπ των σεισμών ανδλοια του eCSouς των 

αποτελεσμάτων τους εtvαι: 

* σ ε ι σ μ α τ C e ς, όταν προκαλοΟν ταλαvτώcreις, 

t • χ α σ μ α τ ι e r 
~ ' 

όταν αvoιxouv χάσματα στο ~δαwος. 

* γ λ L μ α τ ι ε r 
' ' ~ όταν προκαλοΟν πλάχιeς μετατοπίσεις. 

* r ~ Ρ α σ μ α τ ι ε s ~ όταν προκαλοΟv κατακόρυφες 
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1.2 ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ EnnAQA 
::--:::;:::.:;:::=:::::::::::~::.:;:.::.::::::::::::::::::::::.:=.;;:::::~:::;.:::::.;:::;::::::::=::: 

Η χώρα μας ~χει τη μειαλ6τ~ ρn σεισμικότητα από όλες τις 

χώρeς της ΜεσοιεLοu, αλλ& και από τις μειαλ6τερeς αν&μεαα 

στις χώρες της Ευρασιας. Ενδεικτικό eLναι το στοιχeιο ότι η 

σeιαμικh ev~pιeια που απeλευ8ε~ώνεται κ~8e χρόνο στον 

Ελλαδικό χώρο eLvαι σχεδόν Lση μ'αuτ~ που απ e λεu8eρώνeται 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η πρόσφατη αeισμικ~ δράση ~δeι~ε ότι ο 

σεισμικός κLνδuνος όχι μόνο δeν μειώνεται με το χρόνο, αλλ~ 

αντGθeτα αυξ~νeται. Ο κ6ριος λόιος ιια αυτό εGναι n μ ει& λn 

ανάπτυξη σε 6~ος, tκτασn και π~ηθυσμό των μεχ~λωv και 

μικpοτ~ρων πόλεων. 

Μeτ~ τους πρόσφατους σeισμο υς , αποτελεί κοιν~ παραδεκτό 

πι~ κεκονός ότι σεισμοL στην Ελλάδα σuνιστο6ν Εθνικό 

πρόβλημα πρώτου μeκ~8ους. Η επώδυνη εμπeιρια των τeλeuταιωv 

. ο' νιJ'Ι Ι" ·:χ' .... ι ί~' Ι"ιΊ -.- .... ΙJ •:Χ C"J' .. , ...... ' .·- u··- :χ' .... c:· σ·-, (J ,, ' ι· .. • c ...... 'C:άρ a ··· ' <·- τι ου ')\ μ ι "• ι " -:~ Ο '' "· u '" ·:: Ι , " '" ·:: Λ ·:: ·• ι \, ·::: ::> .::: .., ~' " ,:, .:;: ::> .:;: ';:. .::: ,, ::> ' 

1978, Αθ~να 1981) πpocrSιopG~ouv τις πραχματικ~ς διαστάσεις 

του προβλ~ματος και σαν sνδειμ~κο6 wαινομ~νου. 

Η ε μφ&νισn του σeισμικο6 φαινομ~νοu Jxsι σαν άμ~σες 

:Ξ Η ι ΙΤ τώσ :Ξ 1~ ς : 

1. Εμψ~νισπ ρη5μ~τωv στο ~δαφος. 

Καταπτώσεις 8ρ~χων . 

ΡeυστοποLnσn εδ αφών. 

Βλ~Βες στα δίκτυα σu~κοινων ιών. 

~.Ο 



Βλ~βeς στα δtκτυα όδρεuοης, αποχ~τeυσπς και ~pδεuσnς. 

Βλ~βες ηλεκτρικών σταθμών. 

Καταρeόσeις κτιpLων - eικλω6ισμο0ς ατόμων και οχημ~των. 

Πupι<ι:χιι:Ξς. 

Εμφ~νισπ παλλιpοιακών κuμ&των (TSUNAMIS). 

2. 8αv~τους και τραuματισμοΟς ατόμων, καθώς και usx~λeς 

κοινωvικοοικονομικ~~ και ψuχολοιικ~ς σuν~πeιsς. 

Οι οικονομικ~ς σuv~πειeς των σεισμών 5&ν οφeLλονται μόνο 

στο ιε~ονός ότι επL μeι~λα χρονικά διαστ~ματα, σe περιόδους 

1ντοvης σeισμικ~ς δρ&σης, ~χουμε αποδιορ~άvωση του κοινωνικοό 

και οικονοuικοΟ ιστο6 τnς πeριοχ~ς. 

Οι σeισμοL δεν αφ~νοuν μόνο τους άστeιαuς, καταστp~φοντας 

τα σπLτια τους, τους κάνουν eπCσnς να φοβοΟνται να Επιστd~οuv 

σs κατοικLsς που Seν ~χουν uποστet, ~~χουν υποστeG λGχaς 

μόνο Βλ~Βeς, ιιατt νομtζουv ότι uπ~pxeι πιθανότητα 

κατάpρeuσπς των κτιptων αυτών από μeτασεισμικ~ς δον~σεις. 

Πολλ~ς χώρ~ς της Ευρώπης, τnς ΑσLας και της Αμeρικ~ς 

~χουν συνeιδnτοποι~σeι τnν αν&ικη &μeσης αντισeισμικ~ς 

Sωρ~κισ~ς τους και ~χουν δώσeι ιδιαtτeρη Βαρύτητα στα 8~ματα 

1 α 'Jl~ ~-=ν·τ1 1 l~ο. ωcrnι~_·,· και eκπαtδeuσιις του πΧη8ucrμοΟ .• φ8~νοντας -:;,/\Ι., > 

(π.χ. Ιαπωνια) και σε ανώτερο ~πιπeδο δυνατότητας 

κινnτοποtησης εφαρμόζοντας ασκ~σeις ετοιμότητας του 

τιληθuσμού. 
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Η χώρα μας αντιμετώπισ~ μ~χpι α~μερα το Εθνικό αυτό 

πpόΒλnμα χωρις μακρόπνοο σχeδιασμό και πρόχραμμα. Η 

προsτοιμασια κατ~ τπν nροσeισμικ~ πsριοsο, τόσο όσον αφορά 

τους σχε5ιασμο6ς ~κτακτης αν~ικπς ιι~ την πeρLπτωαη του 

σsισμοΟ, το ~ριο της εκπαLδeυσης και της ενημ~pωσης του 

πλη8υσμο6, την αντισεισμικ~ Βωρ~κισn των πόλεων και των 

οικισμών, αλ~ά και τη σuικρότηση μov~Sωv &μecrης και 

αποτeλeσματικnς επ~μGασης με οuν~χ~ ετοιμότητα, ~ταν σχεδόν 

αν6παρκτη. Επtσης unhpxαv σοβαρά προβλ~ματα στο συντονισμό 

των αpμοδtων φοp~ων παροχ~ς Βο~ Βειας. Η πeριστασιακh 

δημιοuριια ειδικών, ασ6νδsτων και μη eντα~μ~νων σε ~να 

ιια την αντιμeτώπιση των ~κτακτων αναικών. δεν μπόρεσαν σε 

χ~ραfnς και uλonotnanς ενιαtας και αποτελsσματικ~ς 

αντισeισμικ~ς πολιτικ~ς~ που 8α eπ~τρεπε και στον πληθυσμό να 

της Χ~'ρο:<;, 

Ομως οι τeρ~στιeς κοινωνικ~ς, οικονομικ~ς και, ψuχολοιικdς 

eπιπτώσeις του φαινόμενου απαιτο~ν χια την αντι..μsτώπισ~ τους 

μακροχρόνιο και σλοκληρωμ~νο σχeδιαqμό, που να πeρι..λαμβ~νeι 

τη σωστ~, αποτελεσματικ~ και πpοιραμματισμdνη Sι~τα~n~ 

αξιολόιnσn και.. κινητοποCπσn όλου του crχeτι..κοό Suναμικο~ της 

χώρας. Η δι..αδικασtα αvτ~ σuνeπ&χsται τη crτev~ crυνερχασια 

κρατικών ορι~νωv, τοπικ~ς αυτοSιοGκnσπς, επιστημονικών και.. 

' ,~~σ~ σ~ν τr',α. 1 ~•ι:χ, Ι·::ϊ:JL.V(.JV\,IO::t;)\ι' φορ:;;:ω\/n Ι".i: '·" cΙ_,, Λ. l.1.1v αuτ& πρodκuwe η . &μεση 

_.. 1. :~ .... 



αν~ικη σ~σταση ειδικο6 αντισεισuικο~ φορ~α, του 0.Α.Σ.Π., που 

~χeι την ευ86νη της χ~pαξης και υλοποGηση της αντισeισμικ~ς 

πολιτικ~ς της χώρας συμμετ~χοvτας στους σχeδιασμο6ς ~κτακτης 

ανάικης ιια τη πeριπτωση σeισμ~6, συντονGζοντας το ~ριο της 

eκπαιδeuσης και eνnμdρωσης του nλn8υσμο6 πάνω στα προβλ~ματα 

τοu σeισμο6 και τα σχ~δια {κτακτης αν&ικπς συικeντpώνοντας 

τις nληροψοp(eς 16pω από τα σεισμuλοιικά και άλλα σχετικά 

πpοΒλnματα της χώρας. Τ~λaς πρ~πeι να τονισθeι η χρησιμότητα 

των διακρατικών σuνepιασιών π~vω σe 8~ματα σεισμών, η 

ανταλλαι~ απόψεων, eμ π eιρ ιών και μεθόδων αντιμετώπισ~ς τους 

και η συμμeτοχ~ σe κοινά nροχpάμματα, που προωθο~ν την ~ρεuνα 

και τη συνεριασια μeταf6 των λαών . 
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1 -· •. .::1 ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ EnnHNΩN 

Ο σεισμός eLναι ασφαλώς το rτιό συνταρακτικό φυσικό 

φαινόμενο που rτροκαλeι δ~ος και τρόμο στον άνθρωπο. Γι' αυτό 

από τα πολ6 uαλι~ χρόνια προσπ&θησe αυτός να συλλάβει τn φ6ση 

του και να ε~nι~ση τη ι~νeα~ του, προχωρώντας όμως σ• αυτ~ 

του τn προσπ~Seια μe rτ~ρα πολ6 αριά β~ματα χιατι ο χώρος ~ταν 

ιδιαLτepα σκοτεινός και δ6σκολος. 

Στο δυσνόητο, μ~χρι σχe5όν σ~μeρα, πρόβλημα αυτό του 

αeισμο~ αιωvLστπκαν οι πρόδρομοι eκeLνοι της eπιστ~μης χωρLς 

όπλα και χωpLς Βοπθ~ματα, μe μόνο οδnιό τη διαLσθησ~ τους και 

βοnS~ματα μeρικ~ς πeριωρισμ~veς σe χώρο και χρόνο 

παρατπρ~σeις, μπόρεσαν όμως να κάνουν ότι καλάτeρο ~ταν 

δυνατό και να δώσουν eρμπνειsς, που, e&ν eLvαι κ&πως 

απλοικ~ς, δstxvouν πάντως ~να κριτικό και συνθετικό πνe6μα 

που δεν αφ~veι καμμLα παρατ~pηση αvαξιοποLnτπ. 

Οι αρχαιότεροι Ελληνeς φιλόσοφοι που ασχολ~θηκαν μe το 

φαιvόμ~vο του σ~ισμο~ και προσ~&8ησαν να αν~ροuν κάποια 

(585 - 528 η.χ.) και ο μα8ητ~ς του ο Ανα~αιόpας ο Κλαζομ~νιος 

(που μe τη σeιpά του υπ~ρfe Sάcκαλος του Ευριπtδης). 

ο Αναξιμdνπς στα σωζόμενα cποσπάσματα των ~ριων του 

11 Ο σεισμός ιCνsται από αλλοιώσεις τπς ιης, α ΤΤ ό 

Μeρικ~ς δeκαeτGeς αριότsρα, στις αρχ~ς του Ε π. χ. 
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αι.ώνι:χ, ο Αvας•χχόρας ση~1:::ι.ών:Ξι.: 11 Εμιτλ:~ι:::::τ•:ΧL ο α:~ρι:χς τrου 

eιναι eτrάνω στην χπ μ e εκeινον που eιvαι. κ~τω από αυτ~v και 

ι<ιΧvουν τη J'>Π να crαλ:=: ύ:Ξ L." 

Ενα τr eριπου αιώνα αρχότeρα ο ινωστός ΑSδηρGτης φιλόσοφος 

Οημόκρι.τος (460 - 351 π.Χ.) πpaSληματισθηκe και αυτός μe το 

φαινόμeνο του σeισμο6 και ~δωσ~ τπν ες~ιnση ότι π ιn eιvαι 

κeκορεσμ~νn ατrό vepό, δexόuevn δe πρόσθετα όμβρια ύδατα 

κινeιται από αυτά, διότι διαταράσσεται η ισοpοπια της. 

Εκeιvος όμως που, ξεκινώντας από τις αντιλ~ψeις των 

τrαλαιοτ~ρων του, αναπτύσσει δι~Εοδικά το πρόβλημα μe 

παρατηρ~σεις και eρμηνe ι ες e ιναι ο uειάλος Αριστοτ~λης. 

Σ τ ι:χ " Μ :Ξ τ :Ξ ω ρ ο λ ο κ ι κ ·~ " ταυ :• χ ρ α μ μ ~ να π :Ξ ρ ί το u Ο ττ • Χ • 

αιώνος, καταχράφeι εκτενώς τις up - to - date ινώσeις της 

e ποχ~ς του en~vω στο πρόβλημα τwν σεισμών. 

Υπ~ρχeι ειδικό β ιβλίο που μας e~ιστορeί λeπτομepώς ο 

Αpιστοτ~λης τις ερμηνείες του, τις χνώσeι.ς του και τι.ς 

nαρατnρ~σeι.ς του ιι.α το σeι.σμό. Το λυπηρό όμως είναι ότι δεν 

υπάρχει eλλ ηνικ~ ~κδοσn του βιβλίου αυτού μe μετάφραση και 

σχόλια, αντιθ~τως uπ~ρχeι ~κδοσn της Οξφόρδης - με αρχαίο 

ι ::::::ίμ:::να ι::ι:χι ι:χ~ςολιι<f1 μ:::τι.Χφρι:χση. 
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1.4 το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙQΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
::::::::::::::::::::::::=::;::::::::::::::::.-:::::::.::::::::.:::::::.:;:::::::::::::;::::.:;::~:::::::::::::::.:::::::::::::::::-.;::.:.::;:::::=::;:.:::::.;::-.;.-.:.".::.:.::.::.:::::::::=::::::::= .. ==:::.:::::::::::::::.::::::.::: 

[6μφωνα μe νeότeρeς eπιατημονικ~ς μeλ~τeς οι σ eισ μοι όπου 

eιvι:χι ο μeιι:χλ6τepος κGνδuνος ~ ια τις κατασκeυ~ς μας και 

ε ιδικά ιια τις τοιχοποιιeς πο υ eιvαι πολ6 &καμπτeς και δ~ν 

μnopo6v να nαρακολοu8~σουν τη ς δον~σeις, με αnοτ~λeσμα να 

uπάpχeι πepιοpισμός στο 6ψος των κτιptων αυτών και ακόμη και 

στην δι&ταfη των όψεων των αvοιιμάτωv των κτιρtων από ψ~ρουσα 

τοιχαττοιtα. 

Οι σeισμοι eιναι βασικά τριών eιδων: 

α) τ Ε Κ Τ ΟΝ Ι Κ Ο Ι, προeρ χ όμeνοι αττό παραμορφώσεις του 

στeρsο6 φλοια6 της ~ης 

β) Ε r κ Α Τ Α κ Ρ Ι Μ Ν Η ε Ε Ω Σ ~ κ Α Τ Α π Τ Ω Γ Ε Ω r, 

προερχόμevοι από πτώσεις των πετρωμάτων της οραφ~ς μe~&λων 

φυσικών uττόχeιων σπηλαCων, εμφανιζόμενοι συν~Sως cre 

ι:χα β :Ξ CJ ΤΟ Χ(, 8 L f:: ι)( f:: α:ρ CJ τι ι-:: ·~ ::: δ .~φη 

χ) Η ΦΑ Ι Σ ΤΕ Ι Ο ΓΕΝ Η Σ ~ Η ΦΑ Ι Σ ΤΕ Ι Α Κ Ο Ι, 

προερχόμενοι από δράσεις ηοαιστetων. 

Οι σεισμοG Sιαχωριζοvται ~πtσπς σs~ 

α) Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α Κ Ο Υ Σ ~ Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Υ Σ, όσους 

δnλαδ~ χενvιο6νται σs Β~θος μιι-::ρότeρο από 60 Km από την 

:Ξ Η L φιΧν:Ξ ι α της ό!lς, TTOU :Ξ tναι ~=:αι οι π:Ξρ ισσότ:::pοι 

β) Ε Ν ο Ι Α 1'1 ΙΞ r. ο γ [! Α θ ο γ Σ:, όταν =~χουν =Ξστι•:ΧΚ•~ S·~θn 

ιJ(Τ! ό 60 f<m ::::ως 300 t<m. 

~) Μ Ε Γ Α n ο γ Β Α θ ο γ Σ ~ π n ο γ Τ Ω Ν Ι ο γ Σ 
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σεισμο6ς, μe εστιακά βάθη μειαλ6τeρα των 300 Km, που 

~Gνονται στα τμ~ματα των λιθοσwαιρικών πλακών που 

8uθtζονται στην ασθενόσφαιpα. 

Πp~πeι να σημειώσουμε ότι το 90% περtποu των επιφανειακών 

σεισμών εGναι τεκτοvικοt και οι Sλ~Βες που πpοκαλο6ν μπορει 

να φτάσουν τον 120 Βαθμό της κλtμακας MERCALLI. Οι 

εικατακρημν~σeως ( εικατακρημνισιιεvsις ) σεισμοt &tναι 

ΤΤ :Ξ p t ΤΤ Ου το "''Ί . .:.:.,. του συνόλου των ε τrιφανeιακών σεισμών 

φτωχότεροι σε eν~ρχeια προκαλο6ν Βλ~Βες ποu σπ~vια φτάνουν 

ηφαιστειο χε νetς σεισμοG uπολοιtζονται στο 7% των επιφανειακών 

σεισμών κc:ι οι βλάβες που προκαλο6ν σπ~νια υπερβαGνουν τον 80 

βα8μό της κλtμακας MERCALLI. 

Ο Γ&λ~ος σεισμολόιος Ντ~ Βαλλ~ρ μeλ~τησε 150.000 σeισμο6ς 

και βρ~κe ότι το 94% εf αυτών ~ταν τεκτονικοt. 

Ας ασχολn8ο6μs συνεπώς με το τρόπο ι~νeσης των τεκτονικών 

σ:Ξ ι σ μών. 

Εtναι σ~μeρα ινωστό ότι ολόκληρη n ιn nεριλαμβ~νeται ατrό 

~να σκληρό eπιστρωμα από πετρώματα το οποιο λdιeται 

λ ι 8 ό σ φ α ι p α. Εχει uπολοιιστeι ότι το δ6σκαμπτο αυτό 

στρώμα ~χ~ι μ~σο πλ~τος 80 Km. Η λιθόσφαιρα δεν aιναι συveχ~ 

ι:: ι:χ ι eννιαtα αλλ~ χwρCζsται σε Sι~φοpα τμ~ματα που λ~~ονται 

λ ι 8 ο σ w α ι p ι κ ~ ς π \ & κ e ς. Αμ1σως κάτω από τη 

λιθόσφαιρα το υλικό etναι παχόρευστο και σχηματCζει ~να 

στρώμα που λ~ιεται α σ 8 e ν ό α w α ι ρ α. Μ~αα στην 
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αcrθeνόσφαιρα, Sημιουριούνται p ~ ύματα μεταφοράς, αν~λοια μe τα 

ρεύματα της ατμόσφαιρας, λόιω της κινησ~ς του αυτ~ς, δυνάμεων 

κυρίως οριζοντίων, eψαπτομeνικών ως προς το πυθμ~να της 

>. ι θόσφαι ρας. 

nόιω τnς ε πίδρασης αυτών τ~ν δυνάμεων, τα διάφορα τμ~ματα 

της λιθόσφαιρας, οι λι8οσφαιρι κ~ ς πλ~κeς δηλαδ~, αναικάζοντα ι 

σe μία σχeτικ~ μεταξύ τους κίνηση. 

Αλλού οι >.ιθι:~σφι:χιριι·::~ς πλι):ι :::: ς συιι.::λίvουν, ι:χλλού 

αποκλCνουν και αλλού κινούνται eφαπτομενικά μεταξύ τους. Εται 

οι λιθοσφαιpικdς πλ~κες μeτατοnίζονται πάρα πολύ αριά 

( Ο,5 - 8.0 cm το χρόνο ) και συικρούονται μεταξύ τους. Σε 

ορισμ~νeς n epιoxJς δε Βυ8ίζοvτ~ι μ~σα στην ασ8eνόσφαιρα σe 

διάφορα Βάθη που μπορούν να φS~οουν και τα 700 Km. 

Αnοτ~λεομα όλων αυτών των ~ιν~σeων και συικρούσεwν των 

λιθοσφαιpικών πλακών eίνα ι η ef&σκηση π~νω στη λιθόσφαιρα 

τεραστίων δuν&μeων και ~' σαν ιuνeπeι& τους, παραμόρφωση 

των π ετρ ωμάτων της, κατά κύριο λόχω κοντά στις eπιφάνeιeς 

eπαφ~ς τους. Εται συικεντρώνονιαι μειάλα ποσά eν1ριeιας 

παραμόρφωσης των π eτp ωμάτων μ~ οα στα πετρώματα που βpCσκονται 

κοντ~ στα όρια των λιSοσφαιρικώv πλακών και αναπτΟσσονται 

μ ει &λες τάσεις, διαρκώς αυfανόμeνeς. Οταν σε κάποιο σημeιο οι 

τάσεις αυτ~ς uπeρβούν την αντοχ~ του υλικού της λιθόσφαιρας 

στο σημείο αυτό, ε π~pχeται ρηχμ~τwση του πετρώματος ( σπάζουν 

τα 11 κλ::: ίθρα "), δημι,ουρ ι;c:ιυμ:~νου τοu ο ::: ι α μ ι ~:: ο ύ 

ρ ~ χ μ α τος, 5nλα5~ μιάς επ ιφ~νe ιας, που χωρGζe ι το 
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π~τρωμα σε δόο μ~ρη. Κατά το σπάσιμο των πετρωμάτων οι δόο 

πλeuρ~ς του ρ~ιματος κινοόνται εως ότου σταθeροποιηθοΟν cre 

μGα v~α 8Jση ισοpροπGας. Επeιδ~ οι eπιφ~νeιeς των ρηιμάτων 

δεν eιναι ομαλ~ς, αναπτ6σσονται ισχuρ~ς δυνάμεις τριS~ς που 

αναικάζουν τα υλικά σημeGα των πλευρών του p~ιματος να 

ταλαντώνονται. Τελικά δηλαδ~ η δυναμικ~ eνdριeια παραμόρφωσης 

που περικλeGeται στα πετρώματα της πspιοχ~ς του ρ~ιματος 

σημεGων του ρ~ιματος. Η ταλάντ~ση αυτ~, μeταδιδομ~νη στα 

χeιτονικ~ υλικά σημeLα, διαδGδεται μ~σα στη Γη και αποτελeG 

το σ e ι σ μ ι κ ό κ 6 μ α. 

Τα σεισμικά αυτά σ~ματα φθάνουν ως στην eπιφάνeια της Γης 

και δημιοuρχο6ν το φαινόμενο που ονομ~ζουμe α ε ι σ μ ό. 

Οι σeισμοG λοιπόν ιεvνιο6νται μ~σα στην λιθόσφαιρα και 

κυρGως στις eπιφ~νeιeς εnαφ~ς των λιθοσφαιρικών πλακών. ΕGναι 

αυτοι που λ~ιονται τ e κ τ ο ν ι κ ο ι σ e ι σ μ ο ι. 

[~μφωνα με την eτ~σια Γεω~οιικ~ eπιθεώρησητωv Η.Π.Α. 

( 1976) 

κινnτ~ τμ~ματα της λιθόσφαιρας (πλάκες). Υπάρχουν 7 μeιάλeς 

,~ -- 1 .... :χ•, 12 •tικρότeο, ες ..... Τα ηφαιστeια και οι σeισμοL π Λ'λΚ::: ~.:> 1 ~ 

5 ιvονται συν~Sως στα όρια αυτών των πλακών .... και οweLλονται 

11 

Το σημeιο του p~χματος απ' όπου αρχGζeι η παραχωχ~ του 

πρώτου σ~ισμικοό κ6ματος λ~~εται e α τ L α ~ 

υπ ό κ e ν τ ρ ο του σ e ι α μ ο ~, eνώ το σημeGο της 
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eπιφάveιας της Γης ακριβώς πάνω από την eστια λ~ιeται 

e π ι κ e v τ p ο τοu σ e ι σ ~ ο Ο. Η απόσταση μeταξ6 τους 

λ~ιeται e σ τ ι α κ ό 8 ά 8 ο ς. Αvάλοια μe το εστιακό βάθος 

διακρGνονται οι creιcrμot στα et~η που αναφ~pαμε πιο πάνω 

(eπιφανeιακοι, eνδιάμeσοu βάθους, μeιάλοu 8ά8οuς). 

θα πρ~πeι να σημ ε ιωθeι ότι στις παρuφ~ς των λιθοσφαιρικώv 

πλακών παpατηρο~νται συχνοt σeιαμοι αλλά ιeνικά eιvαι μικρ~ς 

~ντασης λό~ω της eυκολιας διάσπασης των σuvδεόμeνων 

πeτρωμάτων (π.χ. ρ~ιμα Ιονιου Πe λάιοuς όπου συναντώνται n 

πλάκα της Αφρικ~ς με την πλάκ α της Εuρασιας). Οι σeισμοι 

Στο σώμα των πλακών eμφανιζονται σπανιως σeισμοι αλλά 

αυτοι οι σπ~νιοι σeισμοι e tvαι μeιάλης ~ντασης λόιω μeιάλης 

σuικ~νρwσnς τάσεων και μeιάλης αντtστασnς (π.χ. Αιιαtο 

Π~λαιος - Θ~ρα ~και ο τeλeuταιος της Ν. ΙταλGας), οι σeισμοt 

ι:χ uτο t λ ;j 1> οντι:>: ι 11 
:::; νδ ΟΤ:Ξ 1.ιαχ ι ~::Ο G 11 

Επtσης στα ηφαtστια, όσο περνά ο χρόνος και κλetνοuν οι 

οδοt διαφuχ~ς των αεptων και του μά;ματος, παρατηροΟνται 

ισχυρότεροι σeισμοt λόιw μeιαλ ~τeρης αντιστασης. 

Σαν αιτια ιdννησης των σει σ μών αναφ~ρονται: 

α) e σ ω ι e ν ~ φυσικά αtτια~ όπως το πεδtο βαρότητας, 

η ~κλuσn θερμότητας που παράιeται από την διάσπαση 

ραSιeveριών στοιχetωv που 8ρGσκονται στο eσωτeρικό 

τnς Γης, οι σuστολοδιαστροφjς της Γnς καθώς και 

μnχαvικ~ς δυνάμεις προeρχό~eνeς από την περιστροφ~ της 
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κ.λ.π. καL 

8) e ~ ω i e ν ~ αιτια~ όπως Sροχ~ς, άνsμοι~ χιόνια, 

διαφορdς · Sαpομsτρικώv πιdσ ~ ωv, διαστpικJς επιρpοdς κ.λ.π. 

Τα efωιeν~ αιτια θα πp~πeι μάλλον να 8eωρη8ο6ν σαν 

παράχοντeς επισπeuσης και οχι σαν αιτια δημιουριιας των 

σεισμών. Οηλαδ~ μια ~κλeιψη σeλ~νης ~ ~να βαρομeτρικό 

sλ~χιστο μπορο6ν να sπισπs(ισουν και όχι να δημιουρχ~αουν 

αυτόνομα σeισμό. 
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2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 
:::::::;::::::;:;.;;:::::::=-.:::=:.::::.:::,::.::::::::.:=:::;::::;:::.::::::::::~:=::~:.:::::-~:::.:::::::::::::::::: 

Τοιχοποιtα καλeGται κυpGωg οι οικοδομικ~ς κατασκευ~ς που 

προκ~πτοuν από την ~ντeχνη τοπο8~τnσn φυσικών ~ τeχνnτών 

λG8ων μετά ~ &νeu συνδετικού κονι~ματος, στον όρο αυτό 

πeριλαμS~νονται και κατασκeu~ς τοGχων δια την δι~στρωcrn eντός 

τύπων (καλοuπGωv) κοvιαμ~των, τα οποια λιθαGνονται αρχότeρα. 

Οι τοGχοι διακμGνονται, αναλόχως του σκοπού τους cre: 

α) Φ1ροvτας φοpτLα 

S) Οιαχωριστικο~ς 

δ) Εις τοLχους προστασGας (πepιφρά~eως) και 

:Ξ) Σ:Ξ τaιχους :~:ιSιΙ<<~ΙV ::~ρχων (α\ · τιcπ::ηρί.ξ:::ως η ::Ξπ:::;νδtισ:~:ως) 

ΕμeGς 8α ασχολη8ούμe μe τις πρώτες τρeGς κατη~ορGeς, μe 

την φ ~ ρ ο υ σ α τοιχοποιtα eπG το nλ~στων και το πως 

επηρe~ζeται αuτ~ με τις S~o επcμeνeς κατπ~ορGeς. 

Οι τοιχοποιteς αναλόιως τω\ υλικών, eκ των οποGων 

κατασκeυ~ζονται τις χωρGζουμe σe : 

Λ •· ,.. ... · ·c·-;:_=χΎnτούς λ tθοι.,ς β) ι ιιtΙο.;:;ομ:::<Ξ> μ:Ξ: 
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ι) Χυτ~ς τοιχοποιιeς και 

5) Ειδικ~ς τοιχοποιιeς. 

Κατά αρχ~ς ο πηλός χpnαιμοποι~Βnκe ιια την σ~νδeσn μeταf6 

των λC8ων (φυσικών~ τεχνικών), αλλ& και ιια να 

κατασκευάζονται τeχνnτοι λC8οι και χυτ~ς τοιχοnοιιeς. 

Αριότepα χρησιμοποι~θηκαν αnτοι πλCν8οι και κονιάματα που 

πepιeιχαν ασS~στη, eνώ κατ~ τη, νεώτερη eπoxn μe την χρ~ση 

των τσιμ~ντwν eπeτα~χ8ησαν ισχ~ρότeρα σuνδGτικ& κονιάματα 

1 λιθοδομών και κατασκευάστηκαν ~g αυτών άλλοι τeχνnτοι λC8οι. 

1 

1 
J 
1 

1 

1 

1 



1 
1 nrooaOMEΣ ΑΠΟ ~ΥΣΙΚΟΥΣ nΙθΟΥΣ 

1 Οι λιSοδομ~ς από φuσικο~ς λGθου~, οι ονομαζόμενοι 

1 
ορuκτοL, προ~ρχονται σuv~θwς από ε~όρu~η και τεχνητό 

τεμαχισμό πeτρωμ~τωv. Σπανιώτeρα ιLνeται χρ~ση σuλλeκτών 

1 
λt8wv, δηλαS~ προ~pχονται από φυσικό τεμαχισμό neτρωμάτων. 

1 
Ως α ρ χ ο ι λL8οι χαρακτnρtζοvται ορuκτοL λG8οι~ οι 

onotoι δeν ~χουν vnοστ~ καμμtα ~ πeξeριααtα. Οσοι λLθσι 

1 
uποστο6ν κ~ποια εneξeριασαLα κα\ο6vται η μ ι ξ ε α το ι, 

~νώ όσοι κατόπιν πλ~ροuς eπe~eρ&ασLας ~αμβάvουv κανοvικ& 

ι σχ~ματα ονομ~ζονται ξεστοG λL8οι . ΑυτοG που ~χουν μ ορφ~ 
πλάκας με φυσικ~ διάτα~η των πeτρωμ~των απ'όποu πpο~ρχονται 

καλο6νται n λ α κ ο ε ο S e L ς. Κροκάλες οvομ&ζονται 

συλ λ εκτοt λt8οι απεστροικυλευμ~~οι λόιω τριβ~ς εκ ψυσικ~ς 

σuρσsως των υπό του ~Sατaς. 

ρόσωnο , λC ~ου 
CvομασCα επι αιανειων 

Κροκάλη 
r:;::;J 

Πλακοειδής 

ο 

Είδη λC-θων Σχ • . 

- 2 . .::) -

·' 



Τnν μειαλύτeρn eπιψ~νeια, μe την οποtα ο λGθος εδρ~ζeται 

,.,;ι:χλο (ιμ ;;:: ::t .S ρ α αυτού .. ΠρόσωΤί Ο λ:i~ι::.:: την :Ξπιφ ι5<ν ::: ια~, μ ::; την 

οποGα δημιουpιeGται η όψη της ~οιχοδομ~ς. rαν κ e φα λ ~ 

χαρακτηρtζουμe την σχετικώς eκ των στενών πλ ε υρών του ε νώ την 

μικρότερη ονομάζουμε ουρά. 

Οι λG8οι προ~ρχονται από eπιψαvειακ~ πετρώματα ειναι 

ακατ~λληλοι ιια την δόμηση, διότι αυχν~ δeν stναι ομοιοιeνούς 

ιστού. Και οι λίθοι που προ~ρχονται από μαλακά πετρώματα, οι 

οποGοι και μe eλαψρ& κρούση 8p~ύονται, et ναι ακατάλληλοι. 

Αντι8~τως λG8οι από συνeκτικ~ πετρώματα, οι οποGοι όταν 

Θραύωντι:χι, δtνουν τραχ::Gα:, =Ξττιr .=~δοuς ::: τrιφαν:::Gας, :Ξ ίναι 

κατάλληλοι διότι οι επιφάνειες αυτ~ς παρ~χουν καλ~ σύνδ εσ η 

1-::αι =~ δραση. 

~ι8οι από οπ~ς, ρωιμdς, κeν~ σπαχχώδη, πρ~πeι να 

αποκλeCωvται προπάντος χια εζω~eρικούς τοιχους κτιρGων, διότι 

eκτός του ότι eιναι συν~Sως υδ p οπeρατοι, όταν SιαSραχο~ν και 

ι:χι·::ολοuε~1']αη rται:Ξτός:, ο Sημιουp;ςΊ\θ;:=(,ς ::::ντι]ς των ρωιμι.Jν π•5<ιος 

etναι δυατόν να τους 8ρυμματισn. 

•:χ ) ε (. §. .. TJ !fιΥ.s.ι~ .. !< ~ι ν .?~-ι:~l~.Υ 

Ετreιδ~ η ποικιλCα των χpησ ι, μοnοιουμ~νων φυσικών λG~ων χια 

s 0 ι< ι μ ,~ ς , ~:; ι:χ τ. ι:χ σ ι< ::;; υ :~ ς ι :; ι:χ ι. ::: ι δ ι. ι-:: ι:ι τ ::;: ρ α ι ι α λ ι 8 ο δ ο μ =~ ς ::;: (. να ι 

μ~~άλη, 8α ~ξeτ~σουμe eδώ τους σπουδαιότeρους. 

ο πλ~οv ev χρ~σeι φυσικός λ ίθος χια λιθοδομ~ς ειναι ο 

ασ8eστόλι8ος. Υπ~ρχ ει σε αφ8ον:α στη χώρα μας, ~χει σαν κ~ρια 

συστατικά τον ασΒ~στη (CaC03). Ο ασβεστόλιθος ε μφαvC.ζεται με 

διάφορους χρωματισμο~ς αναλόκως των προσμG~ewν του. Ο ιστός 
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1 

του εtναι αραιός eώς σuμπαι~ς ~ πορώδης. Ο ασβεστόλιθος ο 

χρnσιμοποιο6μeνος ιια την παραχω1~ αριών λtθων ~ αριών υλικών 

ιια κονι&ματα πp~πeι να stναι οuμπαιο6ς ιστο6. 

Ο πορώδους ιστο6~ οι οποtοι εtναι eυκατdριαστοι 

χρnσιμοποιο6νται ιια την κατασ~~υ~ ημιξeστών (αικwν~ρι) ~ 

ς::: στών λ t8ων. 

Αγ κωvάο ι. 

Σvμι...:.άσχαλο 
Γλ uοι:ίι:> ι 

Παοc:γκώνι. 

Σχ.2. Γωνtα λι8οδομ~ς σe ι~~τοψη μe ονομασtα ημtfeστων λt8ων. 

rτπν Αττικ~ υπάρχουν πολλών αποχρώσεων συμπαιεtς 

ασβeστόλι8οι, από τους οποtους σπουδα ιότepn ιια την παραιωι~ 

δομικών υλικών etναι των τ~ων λατομetων πepιοχ~ς 

τουρ ι::οΒουν tωv. 

Οι πορώδeις (nouptα) ασΒeστόλι8οι ~χουν κtτρινπ n τeφρ~ 

απόχρwσn, συν~θει~ δε πορώδεις ασβεστόλιθοι στην Αττικ~ εtναι 

ιοu Πειραιά, Καπανδpιτtου Μeιάpων, Χαpβατtου και Βάρης. 

Πορώδεις μαλακοt ασ6eστόλι8οι εtναι και οι άλλοτε 

αποκλειστικώς χρnσιμοποιο6μeνeς πλάκες ιια eπtστρωσn Sωματιωv 
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η καλο~μeνn κοινώς μαλτεζόπλακ~ς. 

Αλλοι φuσικοι λC8οι ιια λιθοδομ~ς eιναι οι ψ α μ μ ι τε ς 

reωλοιικώς πpο~κvψαν από φυαικ~ συικόλλnση λεπτότατων 

συντριμμάτων σκληρών πετpωμ~τωv. Το χρώμα τους ποικιλaι και 

δυνατόν να eιναι λευκό, κίτρινο, φαιόν~ eρvθρόφα ιον, 

πρασινότaφpον. Από αuτο~ς κυριως παράιονται ημιξeστοι λGθοι. 

ΑρχοL λLSοι παpάιονται και από τους δ ο λ ο μ ι τ e ς • ο 

σχιστόλιθος χρnσιμοποιeιται ιια την κατασκeυ~ λιθοδομών 

(Sιακοσμnτικών συν~θως). Σhμeρα, ιLνeται συχνά χρ~ση και ιια 

' "' 'r.:' " "' ρ •"('J'" eπιστρωσeις ~~ωc~ ι~ ν χώρων οικοδομών, πeζοδρομιων, 

rνωστότeροι σχιστόλιθοι είνα ι οι προeλe6σeως T~vou και 

Γf :;;: τι:χλ (,ων. 

Ονομ~ζουμ~ κονια τα cre κατ~σταση κόνεως uλικ~ τα οποια 

όταν uποστοόν ορισμ~νn eπεξeρι~σια, παρουσιάζουν 

σuικολλnτικ~ς ιδιότπτeς. Η π~ξ η των κονίων οφeLλeται συν~Sως 

σe χημικ~ς αντιδράσεις. Η eσΒeσμ~ν η &σΒεστος, όταν ~λ8η σe 

c - (~ιι·ι ~c3ιJ •.'χν•,7_1ρι:χ~.ο<.: τ·dlι •:Χ~~>ο<--.~ • .ι.1 , •. ::το uι<::ι\::Ό:::. ,,.1 - ' · ,. - - _ 
::: ττι:χιρι ,, ..• 

ανθρακικό ασS~στιο κατ~ την κατώτsρη χnμικ~ αντLδραση: 

• ·'ηρ·ό το οποιο etναι και το ~.·υ'ριο ό·ιισ~ι.·χτιι~ό 
Sηλ. cr::: σωμα σι·=.Λ ~ ~ . 

,, :χσr.:ι, .::στό>.ιθων. 
·των ' 1-•·-

ι:-: (,ti ri _ι-::ο~~:χLι .~των λ ι. θα5 ομι~1ν 
e: ) ·------~ 

Το s ιδος τns λι8οδομ~ς ρυθμGζeι ~αι το ειδος του 



αερικά κονιάματα eGναι τα ασβεστοκονιάματα. Αnοτeλο6νται από 

πολτό εσβeσμ~νπς ααβ~στου, άμμο και ~δωρ. Προς ενGσχυσπ των 

ασβεστοκονιαμάτων και ταχ~τeρπ πhξη χtνeται αhμeρα προσ8~κπ 

σe αυτό μe τσιμdvτο. Τα κονι&ματα αυτ& ονομάζουμε 

ασβeστοτσιμεvτοκονιάματα n eνισχuμ~να ασβεστοκονι~ματα. 

την καταcrκεu~ λιθοδομών αve~άpτητα του eGδouς του 

χρησιμοποιημdνοu κονιάματος τα εξ~ς : 

α) Τα κονιάματα 1χοuν αντοχ~ μικρότερη από τις κονGες, εκ 

των οποGων συντG8εται~ λό~ω αραιώσεως τnς κονGας. 

β) Αυτά που αποτeλο~ν το σuχκολλητικό μ~σο σωμάτων 

(φυσικών ~ τeχνnτώv λGSωv) ~χουν περισσότeρες φορ~ς μικρότερη 

αντοχ~ από αυτά, ~ι• αυτό οι αρμοG που σχπματGζονται μeτα[6 

τους και καταλαμβάνονται υπό του κονιάματος, πρiπει να εGνα ι 

μικpοG (nρ&ιμα που e πιτuχχ~νεται euκο λώτερα , όταν το κονLαμα 

εLναL λεπτόκοκκο). 

!) Σuστ~λλοvται oe μικρότερο 8αSμό κατά την π~fη των από 

τις κovGeς που neρι~xouv. 

Ειvαι προφαν~ς ότι χ ια να nροκ6wη ~να κανονικό μLχμα και 

κια να οuικολληSο~ν απολ~τwς μeτα~6 τους τα κοκκια του 

αSρανο6ς υλικο6 8α πp~neι η ποσότητα της κονCας να εGvαι 

τόση, ώστe να πεpLSάλλονται uπ'αυτ~ν όλα τα κοκκια και να 

συμπληρώνουν τα μeταf6 τους κεv~. Τότε θα ~χουμε ~να απολ6τως 

κανονικό κονGαμα. 



Ειδικώτepα οι αvαλοκtες κατ'όικο άμμου και αcrβ~στου των 

ασβ~στοκονιαμ~των καθορtζονται αναλόι~ς της σημασtας του 

~ριοu και των επιδιωκόμενο σκοπό. Οι αuνηθεις αναλοκLeς 

1:2 (0.42m~ πολτο6 ασΒ~στου, 0.84m 3 άμμου ανα m3κονιάματος) 

1:2.5 (0.36m 3 ιrολτο6 ασβ~στοu, 0.90m3 &μμοu ανα m3κοvιάματος) 

(0.32m 3 πολτοό ασβ~στοu, 0.96m3 ~μμοu ι:χνα m3κονιάματος) 

μe προσθ~κη 6δατος πeρL τα 0.20 ταυ m3 ανα κυβικό κονιάματος. 

Οι αναλοιLeς των τσιμevτοκονιαμ&των eπtσης etvαι: 

1 : 1 (900 Ι<g τα ι μ:~ vτc:iu 0.74m 3 6:μ μου αvι:χ rn 3 ι.::ονι,ι:\cματος) 

:ι. ~ 4 ( :;;50 r:::g τ:σιμ:~ντου 1 . 12m 3 6:μμου ι:Χ V ι:χ ιη3 Ι< αν ι ι:Χ μ ι:χτος) 

1 ι:::- (275 r<g τσ ι μ:;~ νταυ 1 10Π\3 ι5:μ μc:ιυ ι:χνα ιη::!!: κον ι ι):μ ι:Χτος) : '-' . 

Η ποσότητα του 6δατος ρu8μtζεται τόση, ώστε το μLιμα να 

sιναι πλαστικό και eυκατ~ρχαστο. 

Τα σuν~θn ασΒeστοτσιμevτοκοvι&ματα αποτeλο6νται από 1 

μ~ρος ασβ~στου, 2.5 άμμου με πpocr8~κn από 150 eως το πολ6 

200Kg τσιμ~ντοu στο m~ ~τοιμοu κονιάματος (150Kg τσιμ~vτοu, 

0 . 29m 3 πολτο6 ασβdστau, 0.90m3 ~μμου ανα m κονι~ματος). 

:;: ) Ι<ι:χνόv:::ι::- όοιι"'σ=:::ωc~ τnc:: ι11:;jr1ουσα· .. \.Οt,ΎΟΠοι ίι;χc:-_______ ,.:;ι --- c !.J --·--:J --~ _ι;.-~ .. --------·~ --~---........... ;;;ι 

Η δόμηση λιθοδομών από φuσι κο 6ς (~ τeχvικο6ς) λtSouς 

αρχίζει σχεδόν nάντοτ~ από Sασι κ ά σημεία των τοιχwν~ 5ηλ. από 

τα άκρα, τις χωνίες ~ τις παpαστ~δeς ανοιιμάτων και στη 

σuν~χεια προχωρεί προς το κυρίως σώμα τοu. 

Τα \Gθινα τεμάχια παρουσιάζουν την μeχαλ6τeρη αντοχ~ σe 

δυνάμεις 8λLψ6ως. Για αυτό πp~n ~ ι να τοποθsτο6vται όοο το 
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δυνατόν αε 8~αeις που παρουσιάζουν μόνο αυτό το eGδος της 

καταπόνησης. Εχeι δια11ιcrτω8~ ότι όσο το 6ψας τοu λLΒινου 

τeμαχLου αυ~&νeι, τόσο euκολώτepα Sραύeται. Την μεχαλύτερn 

αντοχ~ παροuσι~ζeι~ όταν ~χeι μορφ~ κύβου πeριποu. Από αυτό 

σuνeπάιεται ότι τα λLθινα τεμάχ ι α Sev nρ~πeι να ~χουν ύψος 

1.ι ~:Ε (ία λ ύτ::::ρ ο του n λ (χ τος τcι υς. '. 

Καλύτερη σύνδεση μeτα~ύ των τeμαχGων eπιτuιχάνeται, όταν 

συμπλ~κeται κά8e τeμ&χιο μe τα παρακeLμeνα σε όσο το δυνατόν 

μeιαλύτepη ~κταση κατά την ~ννοwα του μ~κους του τοLχου αλλ~ 

και του πλ~τους. Σημασια δηλαδ~ ~χει n μορψ~ των τeμαχLων, 

διότι εξ αυτ~ς εξαρτάται n προσαρμοι~ ενός τeμαχLου προς τα 

Το κονιάμα εξ &λλου, το οποCο ειvαι η συικολλnτικ~ ύλη, 

αποτeλeL βασικό στοιχeLο συναρμοι~ς στις λιθοδομ~ς, στις 

οποLeς οι λL8οι Sev eLvαι κανονικού σχ~ματος, ενώ ο ρόλος του 

πeριορLζeται π οuδεμtα σημασGα σχεδόν ~χeι στις λι8οδομ1ς 

συνισταμ~νες από κανονικοό σχ~ματος λG8ou. 

Για να αναζητ~οοuμe τους κανόνες~ κατά τους οποLους 

πρ~πει να χGvεται η δόμηση, πp~πει να μελeτ~αοuμε τις 

eσωτeρικ1ς δυνάμεις οι onoteς αναπτόσσοvται eντός μLας 

λιθοδομ~ς~ όταν αυτ~ φοpτισθ~. 

Ας uποθ~σουμe ότι ~χουμε ~να τμ~μα λι8οδομ~ς, ως φαGνeται 

στο crχ~μα, επL του onoLou eνεριεt συικeκριμ~νο φοpτGο Ρ. Το 

λtθινο τεμάχιο α, το οποGο ~χει κάτωθεν του κενό και eπι του 

oπoGou εφαρμόζεται το φοpτGο Ρ, 8α 8pαucr8~, eπeιδ~ αυτό 



αντ~χeι κvρtως σε 8\Cψη και όχ ι σe κάμψη. 

ΕπGσης πp~πει η τοιχοποιια να eιvαι αυστηρ~ κ~Seτπ και 

καθόλου επικλινeις διότι εάν συμβ~ αυτό η δόvαμη Ρ, ανα-

λόεται σε 560 δuvάμης Ρχ (κάθε τ η) και Ρψ (οριζόντια) και λόιω 

τnς οριζόντι ας δuv~μ e ως θα eκτραπει ο τοιχος. 

Σ
• -e .. χ •.. ).: Το λGθινο τeμ&χιο α 8pα 6s ται διότι δεν e5p~ζeτα ι 

κα8'όλη την eπιφανeιά του. 

Ας δοόμe τώρα πως καταν~με ~αι η Sόναμη σα μtα λιθοδομ~ 

κατασκευασμ~νη από παρακeCμeνος απλώς λCθους. Οπως φαtveται 

στο σχ~μα 4 όλη η δόναμη διαβιβ~ζeται πρός το ~δαφος μόνο δια 

του τμ~ματος Α, το οποιο λόιω uπερφορτώσeως e ιναι δυνατόν να 

\.H!ΩXWpf] crη . 

'Υ 

ο~ 

~~ 
ο ψι/ . 

Σχ.4.: Σχπματικ~ μορφn δeικvόο uσ? πως διαβιΒ~ζeται η δ6ναμη 

Ρ, όταν Sev eμπλ~κον~αι οι λCθοι. 

""'Ί'-t• - ·.~ .. ~, -... 



Εχοντας uπ'ό~ιv λοιπόν τα ~κτεθdντα σχ~ματα μπορο6μe να 

5ιαπιοτώσουμe τους e~~ς 

ι~ 
11.ι 

L:=JCU u:==u 
[J[j] 
u lJ 
[i]OJ 
π= J] 

~::ανcιν::: ς δ όμ ηcτης. 

y- J ---' 
ΔrσνσLι~ d'wd. Lιsιυ5 uatd, 7ό.AO, t:0 -Πr::ix05 
~, -rΌ;χ σμ 6τm --.<Cf>Aox-11 \..J ονο -r'ΥΊ--:> 
ctUJν-ιA~ 4 

rx.5.: Σχηματικ~ μορφ~ της κατ(VΟμ~ς της δυνάμewς Ρ, όταν 
διακόπτωvται κατακορ6φω~ και εναλλάξ σε μtα μόνο ζώνη 
οι λίθοι. 

α) Οι επιφάνειες, δια των οποtων εδρ&ζονται οι λG8οι, 

πρ~πeι να είναι κάθετοι προς την διeάθuνση των επεvερχουσών 

επC της τοιχοποιGας δυνάμεων. Ευνόητο είναι ότι πpοκειμ~νου 

nepι συνηθών λιθοδομών, στις οποGες οι δυνάμε ι ς εtνα ι 

κατακόρυφες, οι επιφ~νειες nρ~πει να είναι οριζόντιες. 

Σχ.6.: Κατανομ~ της δυνάμεως Ρ, όταν οι λίθοι eμnλ~κωνται 
Ι! λ r1ρ ως. 
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β) Οι eπιφάνεια, δια των οποιωv εφάπτονται μeταξ6 των οι 

λG8οι, πp~πει να Sιακόπτωvται e ναλλάr από στρώση σε στρώση. 

χ) Οeν πρ~πeι να υπάρχουν κε νά μeταf6 των λGSων, αλλ~ 

πρ~π ~ ι να πeριSάλλωνται καθ'όλ ~ς της εντός δομnς πλ ε υράς των 

UTr ό Ι< <Jν Cαμα. 

δ) Τα λG8ινα τεμάχια rrp~πeι να ~χουν μορφn, η οποια να 

eπιτρ~πeι την όσο το δυνατόν καλ6τερη rrροσαρμοι~ με τα 

rr αρ αι ::ε ι μ :Ξ να. 

lΈΧΝΗΤΟ Ι (Ί Ι ΘΟ Ι 
.... _, __ ,,, .... _,.._ ............. -...... _ .. , ............ , __ 
,_, __ .... _,_ -·-.. --... ·-··---

λιθοδομών ακόμη και όπου αφ8ονο 6v οι φuσικοL λCθοι, λόιw των 

πολλών πλεονεκτημάτων που ~xou · και τα κuριώτeρα eCvαι: 

α) ΕνιαCeς ιδιότητες του uλικο~. 

8) Μeιdθη και σχnματα των τeμαχ Lων που eζηπuρeτο6ν καλ6τερα 

την κατασκeu~ τοLχwν κατά δι~φορα π~χπ μe πλ~pη eφαρμοι~ 

των κανόνων δόμπσεwς. 

ι) Euxep~ς χειρισμός κατ~ την Εόμηση καθώς και εuκολCα κατά 

την μ ::: ταφοριχ. 

S) Δυνατότητα κατασκeu~ς τoGxw · μικρότερου πάχους με συν~πeια 

την α6ζnσπ του eμβαδο6 των ωφ~ λιμwν χώρων και μεLωση της 

δ •:χ τr 6: ν η ς • 

e) Qυνατότnτα μeLwcrnς των νeκρών φορτGων μe την δημιοuριGα 

κevών στο σώμα του τeχνιτο~ ~ Lθou ~ της κατασκευ~ς τους από 

ελαφρά αδραν~ υλικά. 



* .f. ι ε; η λ ι θαδ ο μ '~-'1- ι:χ π 6 3:::: χ νη το ΙJ<~ λ (, 80 \!.S..1. 

Υπάρχουν διαφόρων eLδων τεχνητών λtθων~ μe τους onoLouς 

ιGνeται λιθοδομ~ς. Οι πepισσότ~ροι σε χρ~σn τeχνnτοι λ(,θοι 

eιναι οι ωμόπλινθοι. οι οπτόπλινθοι και οι τσιμεντόλιθοι. 

t1:Ξ την χpr'Jση αuτC.:ιν rτου f)τιJ<\' ττολλόυς ι:χι.ών:;:ς το ατοιχ:Ξ (,ο 

που χινόταν οι κατασκeυ~ς σε α;ροτικά και euτeλr'J κτCσματα και 

συvn8ως σε περιοχ~ς, όπου δεν υπnρχαv φυσικοι λt8οι. 

Σχεδόν π~ντοτε ~ταν χeιροποιnτη και συνεπώς οι διαστ~σeις 

Seν r'Jταν σταθερ~ς. Οι ωμόπλινθοι κατασκeu&ζονται από πηλό. 

λCιπ άμμο και νερό. Η άμμος προστιθeται χια τnv μειωσn της 

σuστολr'Jς κατά την φuσικr'J ~ύραvιη~ συχνότατα δε προστι8eται 

και άχυρο ~ια αύgηση της αντοχ~ς (ειδος οπλισμού). 

* * Ω.rι Ί.9J!..:'λ. ι ν θα §_α μ ::~ .s 

Οι οπτόπλινθοι εινα ι οι περισσότερο σe xpr'Jσn τeχνnτοι 

λG8οι. Οιακμιvονται σe σuμπαιεις και δι&τρnτοuς. 

Οι συμnαιsις ~χουν από τη ι ια r'J και από τις δύο ~δρες 

::::r::β.~θuvαη (σr::{χφ:;:r;) f1 βαθ::::ι=~<; ραβδι~σ:Ξ:ις ιια την ι::αλ ύτ :::ρη 

σuχκόλληση με το κονιαμα δομr'Jσεως. 

Για την σωστn δόμηση των πcραστάδων, ιωνιών και των 

Sιασταuρώσeων των τοιχων uπ~ρχοuν ορισμ~νοι κανόνες 

απαpι:χβ tι:xσ"CCJL: 

α) Να μην σuμπtπτοuν κατακόρυφοι αρμοι οπτοπλιν8οδομώv σε δ~ο 

διαδοχικ~ς στρώσεις. 



Β) Να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατό ολόκληροι οπτόπλινθοι 

t::αι τα τυχCJν χρπσ1.μοττοιa(ιμ::: ·ι.:χ τμf]μιχτα αυτών~ να :::; Gνι:χι όσο 

το 6 υνατό ~ι:::: ι ι:χλ ύτ::: ρ ων δ ι αστ·~· σ:Ξ ων. 

ι) Κατά τις σuναντf]σeις των τοGχων να eναλλάσωνται οι 

στρώcreις των πλGνθωv. 

* * * {Ί ι_~g_β qJ.1 {s !~χ π c1 .IQ~ μ :;:: '{]-;ό λ ι ~~9 

rυχνότατα σf]μepα κατασκeu~!ονται τοGχοι από 

τσιμεντόλιθους. Οι τσιμeντόλι8cι ~χουν συv~θως μορφ~ 

op8oιwvιou παραλλnλeπιπ~δοu. Q~vατόν να etναι πλ~ρπς, να 

dxouν κενά~ να eGναι eιδικ~ς μορφ~ς. Πλ~ρης χρησιμοποιούνται 

σuv~Sως και ως ιωνιόλιθοι. Πλεονεκτούν οι τσιμεντόλιθοι από 

τις οτττοπλινθοδομ~ς κατ& τα ef~ς: 

α) Qυνατότnτα να κατασκευαστούν και στα epιοτά~ιο. 

β) Γtνονται σe διαστ&σεις μeιαλύτeρπς των οπτοπλGν8ων με 

συν~πeια ταχύτερη δόμηση. 

* * * * fΊ ι 8 ο 5 ο μ '~ s !:χ ττ C) ~::: λ α .. Y!.fLfl~LS :r :Ξ: λ~il.l9 ύ c,; -~ (, t°!,9.J.Ι ς • 

Οι eλαφροG τeχνπτοt λtθοι (σuν~8wς από κtcrσnpn~ 

κισσηρόπλινθοι) eGναι φυσικά eλαφρότeροι των τσιμeντολtθων 

αλλ~ και μικρότeρης αντοχ~ς και χια αυτό το λόιω δεν 

χρησιμοποιούνται ιια φ~ροuσα τοιχοποιGα αλλ& μόνο ιια τα 

φeρόμeνα τμ~ματα της κατασκeu~ς. 

***** Μικτοι τοιχοποιG~ 
Μικτοι ονομάζονταL οι τοιχcποιGeς, που αποτελούνται από 

δ~ο (~ περισσότερα) eGδη τοGχων, των oπotwv η δόμηση χtνeται 

συν~θως ταυτόχρονα. 

-- ~~7 --



Οι τοιχοποιtες αυτο6 του εtδους ~tνονται χια λό~ους 

οικονομtας ~ eμφανtcreως. 

Μικτ~ς τοιχοποιLeς υπάρχουν τριών eιδών: 

α) Κατ~ μ~κος. 

β) Το πάχος. 

ι) Το 6ψος των τοtχων. 

Η δόμηση των τοLχων αυτών χινeται χια κάθε εLδος 

τοιχοποιtας κατά τους πeριχραφ~ντας ~δn τρόπους. Επeιδ~ 

συνtσταται από δ6ο (~περισσότερα) eLδn δομ~ς~ δεν ctναι 

φυσικά να 1rροκ6ψeι ενιαtα αντοχ~ και προπάντος eνιαLeς 

αντιδράσεις στις wορτtσεις που 8α δεχτο6ν. 

Προς αντιμετώπιση του Sασικο6 αυτο6 μειονeκτ~ματος 

eπιδιώκ~ται η όσο το δυνατό π\ημ~στερα ο6νδeσn, εμπλοκ~ και 

eνοποGηση των διαδόρων εGδων τοGχων~ εκ των οποtwν συνtσταται 

n τοιχοποιtα. 

Αυτό eπιτuιχάνeται: 

α) Με ειδικο6ς σιδeρ~vιοuς σuνδ·!σμους (τζιv~τα) ~ μe την 

κατασκeυ~ συνδετικών ζωνών κατ~αποστ&σεις και κατά 6~ος 

του. 

S) Για δόμηση κάθε eGSouς τotxou της μικτ~ς τοιχοποιtας cr~ 

ικανοποιητικό καταuκεuαοτικό πάχος και με την χp~ση 

κονιαμάτων μe cr6ν8eσn κατάλληλη, ώστε να 5ημιουρχnθο6ν 

ομοιόμορφοι στατικ~ς ιδιότητ~ς στα διάφορα eGδη δομ~ς, που 

αποτeλο6ν το μικτό τοGχος. 

ι) Η δημιουριGα αρμών διαστολ~ς σe τοGχους μ~χάλου μ~κους eις 

τους onoLouς n 5ιαφοpά των ι5ιοτ~των (θερμικών, στατικών 
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κ.λ.π.) των τμημ~των, που τους αποτελο~ν εGναι μει~λη λόχω 

των μeχάλων διαστάσεων. 

σva 

Τρόποι σuνδ~οeως μικτ~ς τοιχοποιGας. 
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ΜΟΡΦΗ ΒΛΑΒΗΣ 

Λοξές (χι.αστι) ρ ηγματώσει.ς 
από λοξό εφελΗuσμό 

Καταχόρuφες ρωγμέ ς εφελκυσμού 
στην περιοχή έδρα~ης στέγης 

Καταιιόρuφες ρωγμ{ς εφελχuσμού 
χοvτά στι.ς γωνιες 

Κατακόρυφες ρωγμές εφελχuσμού 
στο μέσο περιποu τοu τοι.χοu 

Ρηγματώσει.ς και. α~οκολλήσει.ς 
γωνι.ών (ακμών) 

Καταχόρuφες,ορι.ζόvτι.ες,λοξές 
ρηγματώσει.ς 

- /. ο -· 

Το~ι.χές Ηa~ι.ςήσcι.ς 



.ΕΗΊΙΙ<ΕΓ. _1<::,ι;;_τr.~η<ΕΥΓ:Ξ}~ 1.ι:: φ:~ρουσ::::ς τοιχοττοι ί::ς. 

Ειδικ~ς κατασκeυ~ς μe φ~ροJσeς τοιχοττοιteς αττοτeλο6ν οι 

εκκλησίες και οι καπνοδόχοι. 

0 \, Π •:Χ λ ι :~ ς :Ξ f:: Ι< λ η Ο (, :Ξ ς - ~( ν ll μ · . (, ι:χ , α λ λ ι): Ι·:: α ι Ο ι ν :Ξ ό Τ :Ξ p :Ξ ς Η Ο U 

~χουν τόςα, θόλους και τρούλου~, δεν δια8dτουν ούτε ισχυρ1ς 

οριζόντι:::ς :Ξττιψι)(ν:::ι:::ς ιια το ",~):~σιμο" των τοίχων, ούτ:Ξ 

διαζώματα ~ συνδετικ~ς δοκούς. Για το λόιο αυτό παρατηρούνται 

ρηιματώσeις, που ~εχωρίζοuν τα eπί μ~ρους κατακόρυφα φ~pοντα 

στοιχεtα (πεσσούς) και διασπού~ την λeιτουpιία του ενιαίου 

φορ '~•:χ. 

Η λeπτομeρ~στeρn ερμηνεία και αντιμετώπιση των Βλαβών 

αυτών είναι δύσκολη λόιω των πολύπλοκων συστημάτων και των 

διαφόρων μετατροπών και eπeμβ&αεων που συν~θως ~χουν ιtνeι 

στις κατασκeυ~ς αυτJς. 

Οι uwηλ~ς πλινθόκτιστες καπνοδόχοι είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητες. Η Jντονη ρηιμ&τωσ~ τους σe κάποια θJσn δnμιοupιεί 

ι:S:μ8ρωση ι::αι ι::α8ιστ6: το σύστημα "μηχι:χνισμό" :t:τοιμο να 

καταρρεύσει χωρtς άλλn αντίσταση. 

Οι Βλάβες τταpουσιάζονται στο ανώτερο τμ~μα των 

καπνοδόχων, πράιμα που δείχνει ότι οι ανώτερες μοpφ~ς 

ταλαντώσsις ~χουν ουσιαστικ~ συμμeτοχ~ στην επιπόνηση 

κσι συνεπώς ο στατικός uττολοχιuμός των κατασκευών αυτών δεν 

παρdχeι των απαιτο6μeνη ασφάλe~α. 
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~:. 2 ~<Τ Ιf=Ί f~ 1'1Ε ΦΕr:·οΝΤ (.) ΟF'ΓΑΝ Ι ΠΙΟ ΑΠΟ ΤΟ Ι χοπο Ι J: Α 

Η ~νώση μας ~ια την συμπεριφορά των κτί,p(ων από 

τοιχοποιια - και ιδ(ως όταν uποβάλλωνται σε σεισμό - eιναι 

ανeπαρκ~ς, μολονότι η τοί,χοποιια e(ναι ~να από τα αρχαιότερα 

5 ομ ι ~~·χ 11 υΧ ι Ι·::6; " 

Εnιnλ~ον, ~ταν - και eν μ~ pe ι eιvαι ακόμη - διαδeδομ~vn η 

άποψη, και μsταξ6 των μηχανικών ~ ότι η τοιχοποιLα etναι υλικό 

ακατάλληλο ιια την κατασκeυ~ αντισεισμικών κτιρ(ων. 

Εtvαι αλ~θeια ότι, κατά τnv δι&ρκεια των σεισμών των 

τeλeυταLων δεκαετιών, τα κτtρι α από φ~ρουοα τοιχοποιtα 

υπdστnσαν συχνά σοβαρ~ς βλάβες ~ και κατ~ρρeυσαν, eνισχ6οντας 

την ~eνικ~ δυσπιστια ~ια την αvτισeισμικ~ ικανότητα της 

τοιχοποι, ιι:χς. 

Παρόλα αυτά, προσeκτικώτeρ η e~~ταση των κατασκευών που 

uπ~στησαν σοβαρ~ς β\άβeς αποκα~6πτει τις πρα~ματικ~ς αιτteς 

ιης τρωτότnτας τους, οι οποteς ε ιvαι οι ~ξ~ς: 

* απουσια οποιασδ~ποτe μ ε\~τnς 

* κακ~ ποιότητα υλικών 
* αποuσ(α ~στw και στοιχειώδους συντnρ~σeωv παλιών κατασκευών 
* προσ8~κeς κατ' eπ~κταση η κα86wος από φ~pοuσα τοιχοποιtα ~ 

και από οπλισμ~νο σκυρόδεμα ~e αποτ~λeομα την μeταβολ~ του 

στατικοΟ οχ~ματος της κατασκtυ~ς. 

Ε~άλλου~ τα λιθόκτιστα και πλινθόκτιστα κτtρια που 

κατασκ~uάστηκαν στην Κόρινθο μ ετά τον σεισμό του 1928, καθώς 

- i.'. ,., -.... 



και στην Μαιvnσια και στα νησι~ του Ιονιου μeτ& τους σεισμο6ς 

της δeκαeτGας του 50 ~δeιξαv ιk ανοποιητικ~ αντισeισ μικ~ 

συμπεριφορά. Ειναι σημαντικό δ~ ότι όλα αυτ~ τα οικοδομ~ματα 

οφεGλουv την ικανοποιητικ~ αντισεισμικ~ συμneριψορά τους όχι 

σe λeπτομeρεις και ακριβεCς μεθόδους υπολοιισμο6~ αλλά σε 

κανόνες ορ8~ς συλλ~wεως και καλ~ς δομ~σεως. 

Το κ6ριο εμπόδιο ιια την κ~τασκeυ~ αντισεισμικών κτιρtων 

από τοιχοποιια etναι η ψα8υρότrτα του υλικο6. Πpάιματι, οι 

~οπλοι τοιχοι παρουσιάζουν σημcντικ~ μεGωσn της αποκρισeώς 

τους, όταν η μετατόπιση που τους επιβάλλεται ~eπερ~σ n την 

μετατόπιση που αvτιστοιχει στη\ αντοχ~ του τoGxou ( μικp~ 

π~αστικότητα ). Η ιδιότητα αυττ , της άοπλης τοιχοποιιας 

~πι8άλλει σημαντικό περιορισμό στο πλ~Sος των ορόφων που 

μnορο6ν να καταcrκeυασ8ο6ν σε σεισμοιeνεtς πepιοχ~ς: λόιω της 

μικρ~ς πλαστικότητας της τοιχοποιGας n σεισμικ~ δ6ναμη 

υπολοιισμο6 θα ~ταν πολό μειάλ ~ και θα απαιτο6νταν μειάλα 

πάχη τοιχων ιια να την παραλάβ cυν. 

Η wαθυρότητα της τοιχοποιLος αGρeται μ e δΟο τρόπους: 

* Με κ α τ α α κ ε υ α σ τ ι κ ~ ς μ ε θ ό δ ο u ς~ οι 

onoCeς ~χουν αποδeιχθet πολό αποτε~εσ ματικ ~ς, χωpGς όμως να 

eLμαστe ακόμη σε θ~ση να nοσcτικοποι~σοuμe την συμ8ολ~ 

τους: προσS~κη διαζωμάτων οπλισμ~νοu σκuροδ~ματος στις 

στάθμες των ορόφων, πpοσeκτικ~ εμπλοκ~ των δομικών μονάδων 

στις χωνCeς των τοtχων, καλ~ αχκ6ρωσn τnς στ~χnς σe διάζωμα 

οπλισμ~νου σκuροδ~ματος κ.λ.n. 

*Με την eισαχωχ~ της οπλισμ~vnς ταιχοποιCας. 
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Οπλιcrμ~νη τοιχοποιGα εGvαι α u τ~ που διαΒ~τeι οπλισμό 

από ράβδους χ~λυβα αe οριζόντ ια ή σe κατακόρυφη διeύθυνση ~ 

και ατις δύο. Ο οριζόντιος οπλισμός τοπο8eτειται σuvή8ως 

στοuς οριζόντιους αρμο6ς κοv ι~ματος, evώ ο κατακόρυφος στις 

κατακόpuφeς οπ~ς των δομικών μον~δων~ οι οποιeς χτGζονται 

~τσι, ώστe οι οπdς αuτ~ς να cχ ηματGζουν ~vαν κατακόρυφο 

11 σω>,r~να 11 r· :: ατ6:Χληλης c1ταθ:::ρ1'1ς διατομής. 

Η οτrλιαμ::~νη τοιχοποι, ια :::: Gναι :~να 11 υλιr<ό 11 μ:"; ΟΤΗιαντι1<6: 

μeκαλότepπ αντοχή από την ~οπλη τοιχοποιGα και 8eαματικ& 

μ::"~αλl.ιτ:::ρη rτλαστιr.:;ότητ•χ αr·::ό~ιη ι·:αι χια μικρι:J: τrοσaστ6: οττλισμαύ!, 

μττορeC δε να χρησιμοποιη8~ χια την ασφαλή κατασκeuή ακόμη και 

nολuόροφων αντισeισμικών κτιριωv. 

Τις δύο τeλeuταGeς SeκαeτG ε ς e κτeλούvται σe πολλiς 

χώρες eκτεταιμdνα epeυvnτκ& πpοχρ&μματα, που αφορούν την 

σuμπeριφορά των κτιρGων από τοιχοποιGα υπ ό διάφορες eντάσeις . 

Η ινώση που σuικeντρώθηκe /χει ~δη αποτuπωθ~ σe μeρικο~ς 

από τους πιό σάιχρονους κανονι σμούς που puθμCζοuν τον 

σχεδιασμό και την κατασκsu~ κτιρGων από τοιχοποιία, τόσο σe 

σaισμοιeveις~ όσο και σs μη σe~σμοιeνsGς πeριοχ~ς. Οι 

κατασκeu~ς από τοιχοπσιια αποτε λοόν σημαντικό ποσοστό του 

συνό~οu των νeοκατασκeuαζόμeνωv κτιριων σe πολλ~ς χώρsς, 

μεpικ~ς από τις οnοGες είναι ι δ ιαιτ~pως σειαμο~ενεLς 

(Ν.ΖηλανδGα~ ΗΠΑ, Βαλκανικ~ς χώρες κ.λ.π.). 

Πιστε~ουμ~ ότι και στην Ελ ~ άδα τα κτGρια από φ~ρουσα 

τcΗ χ απ cιι, ί ι:χ θα μ ττ αρ ο uσαν να αττ οτ:Ξ λα uv =~να σ n μι:χντ ι ι·:: ό ττ οσ ο<:π::1) 

των νeοοικοδομούμeνων κτιρίων~ 
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* ΕGvαι δυνατόν, χωρGς ιδιαGτeρα uψηλ~ς τeχνολοιικ~ς 

απαιτ~σeις να κατασκeuάζουue μ~χρι τριώροφα κτGρια από 

~οπλn και πsvταόροφα από οπλισμ~νη τοιχοποιGα. Τα 

πeρισσότeρα κτGpια δe, κupGως στις sπαρχιακ~ς nόλeις και 

στα χwρι~, δeν ~χουν πeρισοότεροuς από π~ντe ορόφους. 

*Η τοιχοnοιGα εnιτρ~neι ταχ~τητα κατασκεu~ς και χαμηλότερο 

κόστος από τις καταακeu~ς οπλισμ~νοu σκuροδ~ματος. 

Επιπλ~ον, eGναι δυνατόν στο π&χος του τoGxou να 

eξασφαλGζοuμe και επαρκ~ θερμομόνωση μe τπν xp~an 

κατάλληλων το68λων. 

* Οπως ειvαι ινωστό, η συμπepιψορά των καταοκeuών από 

σπλισμ~νο σκupόδeμα κατά τη δι~pκeια του σεισμο6, eξαpτ~ται 

σημαντικά από τη οuμπepιφοp~ των κόμβων. Ετσι, χια την 

efαοφάλισn ικαvοποιnτικ~ς αντισeισμικ~ς σuμπeριφορ&ς, 

απαιτο6νται συχv& πepGπλοκeς κατασκευαστικ~ς λeπτομ~ρeιες 

και πολ6 πpοσεκτικ~ σκuροδ~τηση. Σe μικp~ς πόλεις και χωριά 

(6ποu η χρ~σn τοu οπλισμ~νοu σκupοδ4ματος ~χει σχεδόν 

ιενικeuθ~ τα τeλeuταια χρόνια), σuχν& 5εν υπάρχει το 

κατάλληλο eιδικeuμ~νο προσωπικό και οι απαιτ~σeις καλ~ς 

κατασκeu~ς στα euαGσθπτα σημeGα του σκeλeτο~ οπλισμ~νaυ 

σκυpοδ~ματος δεν ικανοποιοΟνται. Κατά τον τελευταιο μeιάλο 

σεισμό των Αλκυοvιδωv το 1981~ εtδαμe πολλ~ς καινο~ριιeς 

κατασκeu~ς από οπλισμ~νο σκυρόδεμα (κuρGως ολιιοροφ~ς και 

σe χωριά) να ~χουν πάθει σημαντικ~ς 8λά8ες: απουσtα 

σuν5eτ~ρων~ μικρά μhκπ αικυρώσeως, κακ~ σκυροθ~τησn ~ταν 

μeρικ~ς από τις αυvη8~στeρeς αιτtες. 

ΑντG8sτα~ η ικανοποιητικ~ αντισeισμικ~ συμπεριwορ~ των 



κτιριων από τοιχοποιια δev εfαpτάτα ι από πspCπλοκες και 

56σκολeς στην κατασκευ~ λenτομ~ρειες κόμSων. 

Πpοσφ~pοvται, ε πομ~νως, ιδCως ιια τις πepιοχ~ς όπου και η 

αvαικαGα ~ια καταακεu~ς οπλισμ~νοu σκυροδ~ματος~ 

τeχvολοιικ~ ινώση δεν un~pxeι και η επCβλεωπ eκ μ~ρους τοu 

Πολιτικο6 Μηχανικο6 εLναι δυακολώτερη. 

* Τ~λος, υπάρχει και ~νας άλ~ος λόιοs χια τον οποLο 8α ~πρeπe 

11 

λόιος Sev et vαι καθόλου μικρ~ς σημασGας: τα κτLpια από 

τοιχοποιGα - και μάλιστα όταν n τοιχοποιGα e Lναι eμφαν~ς 

προσφ:Ξρουν ι,S ιαιτ:tρως ::: υχ•~:ρ ι οτο αισθnτι, ι·::ό ι:χποτ::f: λ:Ξσμα. 

Επιβάλλουν αρχιτεκτονικό σχe5ιαομό αλλοιώτικο από εκeLνον 

των κτιρtων οπλιαμdνου σκυροδ~ματος, πλησι~ζοuν τnv μορφh 

των παραδοσι,ακών κτιρLωv που ταLριαζαν μe το περιβάλλον 

τους. Και, etναι σκόπιμο να eπιτρ~ψουμe~ τουλ&χιστοv στις 

eπαpχιακ~ς πόλεις και τα χωρι& μας να διατηρ~σουv (~ να 

ζανααποκτ~σουν) το χρώμα τους και να μη μοι~ζοuν μe 

UUVOkKGες της ΑS~vας. 

- 46 ···-



EIQH ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
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Η τοιχοποιία των κτιρίων μ π ορεί να είναι από 

φuσικοάς λt8οuς, από ωμόπλιν8οuς, από οπτόπλινθους ~ 

τσ ι,μ::=ντόΧιθους. 

Οι πιο πάνω τοιχοποιίες μποpοάν να eίναι πολλών eιδών 

ανάλο~α μe τn μορψ~ και το eιδος των ιδιων των λt8wv, ~ τπv 

ποιότητα του κονι&ματος ~ τον τρόπο δόμησης του τοtχου και 

σάvδεσnς των μεταξά τοιχων. 

2.3 .1 ΚτGρια μe φ~ροντα ορχαv ι αμό λιθοδομ~ 

Αυτ& eί ναι τα πιό δια5eδομ f να παλιά κτGρια στη χώρα μας. 

Γeνικό χαρακτηριστικό ειναι n κ ατασκeu~ προσθηκών στα κτtρια 

αυτ& eίτe καθ' όwος etτε κατ• 1 κταση. Επtσης η χρ~ση τους σe 

αρκeτό ποσοστό Jxeι αλλάξει κυρ tως στα κiντρα των 

αναπτυσσόμ ε νων περιοχών. 

Εφόσον τηροΟνται οι κανόνες της καλ~ς δόμησης και ~φόσον 

καλ~ σeισμικ~ σuμπeριφορ&. Exouv βρεθεί αρκετά παλι& κτίρια 

ηλιι-::ίας 100 200 eτών σe καλ~ κατάσταση, ~χοντας β~βαια 

Η nιο κοιv~ eπισκeυΑ ~ κα~ evίcrx υcrη dναντι μe~~οντικώv 

σεισμών ~ταν η τοπaθ~τηση σιδsρ~vιωv eλκυστ~pων ειτe υπό 

μορφ~ πepιμeτρικο6 σuνδ e τ~ρα etτe υπό την μοpφ~ eνός 

eχκ~ροιοu σuνδeτ~ρα ιια τη σ6νδ εση δ6ο παρ~λ~ηλων τοtχωv ~ 

μιας κωνGας. Οι eλκυστ~ρsς αuτοL βptσκονται στη στάθμη των 



πατωμάτων των ορόφων~ της στ~ιη~, των πρεκιών κ.λ.π. Πολλά 

από αuτ~ τα eπισκευασμ~vα κτGρια σuμπεριφ~pθηκαν αρκετά 

ικανοποιητικά και στους πρόσφατους σeισμο6ς. Τ~τοιοι 

eλκυστ~ρeς dxouv βρsθsL και σε θόλους~ και τρο6λοuς 

εκκλησιών που και eκεL η nαpouσLα τους ~ταν 8sτικ~. 

Ο τρόπος κατασκεu~ς και σ6νδeσης ~ αχκ~ρωσης της ατ~ιης 

και ο τρόπος θεμeλLωσnς παLζeι σημαντικό ρόλο. Οποu eLxε 

e~ασφαλLσει Sιαφραιματικ~ λeιτουpχLα eLτε της στtιnς ~ 

κάποιου πατώματος ~ και τnς θεμ~·λLωσης ακόμα, οι ζημι~ς ~ταν 

μeιωμ~veς. Το tδιο ισχ~eι και ιια το 8~μα της α~κ~pωσης καθ' 

6~ος και οριζοντLως της στ~ιnς με τους τοLχοuς και των τοtχωv 

με το σώμα της ΒεμeλLωσης εφόσον η τeλsuταLα χLνeται με ~λλο 

υλικό~ τρότrο δόμησης (π.χ. οπλισμ~νο σκυρόδεμα). Πολλ~ς από 

τις παλι~ς ξ6λινeς στiιeς και π~τώματα αντικαταστ~8ηκαν 

αpχότερα από πλάκeς οπλισμ~νου cκυpοδfματος. Παρ& το 

μeιον~κτημα του αυξημ~vου Β&ροu~ η eπιpρο~ των πλακών αυτών 

uπnpξe Sετικh στη σεισμικ~ οuμπ~ριφορ& των κατασκeuών. 

Τα διαχωριστικ& των παλιών λιθοδομών ~ταν κυρCwς μnακδατι 

(eλαφρ~ ξ6λινα με σοβά), βασικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 

διαχωριστικών την ~λλeιwη καλ~ς σ~νδεσης π&vω και κάτω όπως 

και πλeupικ&. Οι ζημι~ς από τους σeισμο6ς στα διαχωριστικ& 

αυτά uπ~ρ~αν δυσανάλοκα μeχάλeς. 

Πολ6 σημαντικό ρόλο στnν όλη απόκλιση αυτών των 

κατασκευών παCζει η ποιότητα και η διαμόρφωση του eδ~ψοuς 

8εμeλLωσης. Οταν αuτ& τα κτGpια ~χουν κτιστει σe nλαχι~ς η 
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εμφάνιση διαφορικών κα8ιζ~σewν καθώς και το διαφορετικό ό~ος 

τοLχων sπιδpά δυσμeνώς. ΕπGσnς δuσμev~ eπGδρασn ~χει σe 

8eμeλιωσnς και ο υψηλός uδροφόpος ορLζοντας. 

ΕCναι α[ιοσημεLωτο το ότι ιeτά από δι~φορους 

καταστρsπτικοός creισμοός στη XQpα μας e φαρμόστπκαν κρατικά 

προιρ~μματα eπανοικησης. Στις nepι πτώσ eις όπου χια αυτό το 

σκοπό χτGστηκαν λιθοδομ~ς μονώροφος κατοικGeς η συμπ~ριφορά 

των κατοικιών αυτών σε νεώτeροuς σ~ιαμο~ς υπ~ρgε πολ6 καλ~. 

Μ~λιστα, αν και πολ6 συχνά στοv αρχικό πυρ~να ~ιιναν αριότepα 

από τους ιδιοκτ~τe ς προσθ~κες και επεκτάσεις ενός το πολ6 

ορόφου euκάμnτων και μάλλον κα1' hς ποιότητας κατασκ ευών, n 

πολ6 καλ~ ποιότητα του αpχικο~ πυp~να δι~σωσe το όλο σ6στημα 

όπως η.χ. nαρατηρ~θηκε μ eτ& τους σεισμοός θεοσαλονικn~ το 

1978. Κατά κανόνα οι κατοικLες των κρατικών προιραμμάτων 

κτGζονται σε περιοχ~ς που eπιλ~ιονται μe βασικό κριτ~ριο τnν 

καλ~ ποιότητα του eδάφaυς, και π&ντα από τα κ~ντρα των 

οικισμών. 

Σe ~λλeς όμως πepιπτώσ eις οι προd8~ι~ες ~χουν xLveι ~ατά 

διάφορους ~λλοuς τρόπους. Στα κ~ντpα των παλιών οικισμών στα 

οποCα παρατnρeGται αν&πτuξη τη\ τeλ~υταGα δeκαπeνταετCα συχν& 

χρeι~στηκe να ιtνeι αλλαι~ χρ~cnς, η.χ. από κατοικLα σε 

κατ~στημα και να προστe8ο6ν όροφοι. Ενας από τους πιό συχνά 

eφαρμοζόμeνους τρόπους eC ναι μ~ τη χρησιμοποιηση, συν~8ως, 

υποστηλωμάτωv από οπλισμ~νο σκυρόδεμα τα οποGα διαπeρνο~ν το 
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υπάρχον κτGριο μ~χpι τα θeμ~λι α . Με αυτόν τον τρόπο 

πpοστι8οvται αρκeτοL όροφοι. Η Gδια~ eόκαμπτη, κατασκeu~ 

eπ ε κτsGνe ται και στον ακάλυπτο χώρο όπου un~pxeι η φυσικ~ και 

πολ e οδομικ~ δυνατότητα. Για τη ν δημιοupιLα ue~&λων ανοιιμ~των 

όσοι τοιχοι eνοχλο~ν κατeδαφGζονται ε νώ στα άκρα τους 

τοποθs το~νται uποοτηλώματα από οπλισμ~νο σκυρόδεμα h 

μεταλλικά. Σε μeρικ~ς πeριπτώσ ε ις μ ε ταβιβάζονται κατακόρυφα 

φορτGα στους πeριμeτρικο~ς τοι χοuς από τις πλ&κeς τπs 

προσθ~κης. Κατ~ κανόνα σχεδόν δ εν ~χουν npoστeSeι τοιχώματα 

ακαμ~Gας στην υπάρχουσα καταcrκ ε u~, με αποτ{λεσμα τα crεισμικ~ 

φοpτtα ολόκληρης τπς κατασκeυ~ ς να παραλαμβ~νοvται από την 

~δη αποδ e κατισμ~νη τοιχοποιGα. Το αποτ~ λ e σμα e tναι οι 

ινωστ~ς iντονες ρη~ματώσeις ~ ~ αι καταpρe6σeις της υπ~ρχοuσας 

κupιωs λιθοSομ~ς παρ~ το ιεχονός ότι ~ιχαν ~ιvει οι 

ι)( ΤΙ ι:Χ p α (,τη τ Ο ι ()( ν τ ι CJ ::: L σ μ ι., f:: Ο (, U ΤΙ Ο λ Ο ~ ι σ μ Ο (, Ι< ι:χ \, 11 δ η λ t:J a :::; ι ς Ο:Χ V τ ()Χ fι ς 

υπ&pχοvτος 11 
••• Οι τιιό 8eαματι κ ~ς ζημι~ς αυτο6 του τΟποu 

παρατηρ~8ηκαv κατ& σeιρ~ στην Η χουμeνίτσα (1979), στον Αλμυρό 

(1980)~ στα Μ~ιαρα (1981), στα Κ~ντρα της eπαpχίας 

θ~ σσαλονίκης - Χαλκιδικfις (1978 ) και.Κοριv8tας - Βοιωτίας 

(1981). 

Οι πιο συχν& απαντώμeνες κακοτeχνίeς των λι8όδμητών 

κτιρίων που υπ~στησαν ζημι,~ς α π ό τους σeισμοΟς ~ταν από~ 

* Κακfι ποιότητα e ρκασGας δόμησ n ς των τοίχων (δόο αveζ~ρτnτeς 

ό~e ις, κακfι σ~νδεση στις zωv ι eς των τοGχων). 

* Χρ~οη κακfις ποιότητας λίθων ~ αι κονιαμ~τος (στμοχχυλοί, 

κονtαμα χωpLς συνδετικό υλικό). 

* Ακατ&λληλη θ~ση~ Sι&ταςη και αντοχ~ οριζοντίων σuνδeτfιpιων 



Scιι<ών (ι:1:Ξν6(ζ). 

* Προβλ~ματα eδάφους θ~μeλtωοης όπως π.χ. κeκλι..μ~νο ~δαφος μe 

θeμaλtωσn του π~νω τμ~ματος ~πς οι.κοδομ~ς στο σκληρό ~δαφος 

t::α ι, του t::ι.Χτω ατα κορύματα, δ • , αφορι,ι-:::Ξς ι-::αθι..'(,t1σ::"ι.ς, ύιτι:χpξη 

μόνιμης pο~ς vepoύ από το αώ μ ατος των 8eμελtωv κ.λ.n. 

Τ~λος πρ~πeι να αναφeρθet ~ δώ ότι uιτ~ρfαν ιτεριnτώσeι..ς 

όπως στους σεισμούς της Τριχων C δας (1975) όιτου λι..Sόδμητα 

Ι·::τ tp ι α θ::: μ:Ξ >. \, ω~ι:~ να σ :Ξ μ:Ξ ~ •Χλο \J y; 6:χους μαλαΙ·::ι): :Ξ δ ι):φη 5 :Ξ V :~ ΤΤ ι:Χθαν 

:Ξrιαφf\ς μαλι:ΧΙ<Ού :Ξδάφους μ::; τον 1.JΠQt::::; tμ:Ξ:VΟ βpι):χο f\ ι:ΧΙ::~Jμη ι::α\, 

παρόμοι,α κτtpι.α 8εμeλι.ωμ~να στο βράχο (Delibasis and Carydis 

1977) ~παθαν μeκαλύτeρες ζημι,~ ς . 

Οι. κατnιοptες των λι..8ο5ομώ ι φαtνοvται.. στα παρακάτω 

σχ f1 μ•:χτ•:χ: 
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ΛlθΟ.ΔΟΜΗ - ΑΡΓΟΛΙθΟΔΟΜΗ 

ΚΡΟΚΑΛΟΛΙθΟΔΟΜΗ 



Η w~pouσα τοιχοποιGα των κτ~pGων ~uτών eGναι από 

ωμοπλιveοuς. Στην ιδια κατπιορGα πeριλαμβ&νοvται και κτGpια 

με ξ6λινο σκελετό ο οποGος οuμπληρώνeται μe ωμόπλιν8οuς ~ με 

το υλικό των ωμοπλGνθωv. Τα κτGρια αυτά eGναι μονώροφα~ 

διώροφα. Σε σπ&νιες πeριπτώσsις un~pxouν και υπόχeια τα οποGα 

eGvαι από λιθοδομ~. Η στ~ιπ και τα πατώματα eGναι Ε~λιvα. 

ΠλGθινα κτGρια 5ev ~χουν κατασκsuαστeι στn χώρα μας τα 

τeλauταια 30 χρόνια. Υπάρχουν όμως πepιοχ~ς όπου η 

πλειονότητα των κτιρGων πριν από μερικ~ χρόνια ~ταν πλG8ινα. 

Τ~τοια κτGρια μπορεG καveGς να Βρει nαvτο6 όπως n.x. στη 

θεσσαλοvGκη, στην Αθ~να, στου Zωxp&wou, στο Μαρο6σι κ.λ.π. 

[τις περιπτώσεις όπου τJτοια κτGpια εGχαv καλ~ σuvτ~ρηση 

και υχρομόνωση, ~δειξαv πολ6 κα\~ συμπeριφοp~ στους σεισμο6ςp 

όπως σε πολλ~ς περιπτώσεις στην Αττικ~ και στη πεpιοχ~ του 

Κι&τοu (1981) n στη περιοχ~ των λιμνών nαχκαδά και Βόλ6ης 

(1978):, ~ιι:χτ(, ατrcιρραφοtιv μ:::ι;άλη ::;:v:~pι::::ι,α:, rι δομr1 :;Ξχ:::ι μ:::~;άλn 

ομαιοχ~veια, υπάρχει μeιάλη σuικόλλησπ των πλCvθωv μeταξό 

τους, τα αvοιχματα στους τοCχους eCvαι μικpά, evώ τα πάχn 

των τοGχων eCvαι σχετικώς μeι~λα. 

Επeιδ~ τα κτGρια αυτά eGvαι αρκετά παλιά~ πολλά απ• αυτά 

~χουν 8ρε8eG στα κ~ντpο των οικισμών και, λόιω ανάπτυξης, 

1xouv αλλάfeι χp~ση αρκsτ~ς φοpJς. Σε πολλά απ• αυτά Jχouv 

ιtveι προσS~κες ορόφων με άλλα πιό σ~ιχρονα υλικά όπως και σε 

άλλα ~χουν αφαιpe8eC τοCχοι πο~\~ς φοp~ς σημαντικών 
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διαστ~σeωv. Εαν σ' αuτ~ς τις eπeμβ~σεις πpοσ8~σει καveGς και 

την κακ~ σuντ~pηση και ~λ~ειwπ uδατοστeχαvότηταs όπως και το 

ότι χωpGς οuσιαστικ~ eπισκευ~ ~χουν δοκιμαστει δ6ο και τρεις 

φορ~ς στους σeισμο6ς μnopeG να 5ικαιολοχ~σeι τις εκτεταιμ~νe~ 

ζημι~ς και καταpε6σeις τ~τοιων κτιρGων στην πepιoxh Αλμupο~ 

(1980), Κι&τοu (1981). 

Πρ~πeι να σnμειωSeG ότι σωcτ~ eπισκeυ~ τ~τοιων κτιptων 

ο~μερα θeωρeGται αv~φικτη . 

Δόμn<Ρn ώμοπΛινΟοdομnς 
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Τοιχοποί·ιΌ τeχνnτφν λι'όων. 
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Κα~cύnι ωμ~nΛwdou 



ι::ιπτοrτ λ (,νθο\.ιι~· -----·------"" 

Εtναι κuptως μονώροφα~ διώροφα. Yπ&pxouv πeριπτώοεις 

όπως στα Ιόνια νησιά (Κ~pκυρα) που φτ&νουν τους π~ντε ~ και 

~ξι ορόφους. Επeιδn δeν ~χουν αναψερθeG σε τ~τοια πολυόροφα 

κτtpια ζημι~ς από σeιuμο6ς, &λ Χωστe η σeισμικ~ ~vταση εκει 

~ταν μικρ~, αναφ~pόμαστe στα χαμηλ& κτGpι~ που υπάpχαuν στην 

ιJπόλι:ι1,rτΓ1 IΞλλι~δα .. 

Τα παλαιότερα κτtpια eιναι σuμπαχ~ το6Βλα ενώ τα κτtρια 

με διάτρητα το~βλα etναι νeώτs μα . 

Στην πρώτη πeptnτwσn τα κτ ~ρ ια ~χουν σeνά~ από ~6λινα 

μsταλλικ& δοκ&ρια σ~ δι&φοpeς 8~σeις. Τα πατώματα και οι 

οτ~ιsς etvαι [6λιveς και τα διαχωριστικ~ μπαιδατt. Στην 

δe6τepη πeptπτωσn και στα vεώτ.~ρα κτtpια που ~χουν 

κατασκeuαστeι με συμπαι~ το6βλα τα σsνάζ~ τα πατώματα, n 

θ~μeλGωσn και η στ~ιn ~το δώμ~ etναι σuv~Sως από οπλισμdνο 

σ~::υρόδ:::.: μα. 

n το δώμα στα κτtpια που ~χουν κατασκeuαστet από συμπαιn 

το6βλα, μnoρeC ν~ πει κανeCς μ ε τά τους πρόσφατους σeισμο~ς 

ότι n σuμπeριφοp& τους ~ταν σαφώς καλλtτερη από αuτ~ των -

ο~ιχρονωv κτιptwν που ~χουν καταοκeυαστeC από Sι~τρnτα 

Η ποιότητα των διάτρητων το~Βλων eCvαι χeιρότeρη από αuτ~ 

~Xel σαν αποτ~λsσμα την καταοκsυ~ χαμηλότepης ποιότητας 
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Στα κτtρι,,α όπου n πλ&κα της οροφ~ς ~της στ~~πς etναι,, από 

οπλι,,σμ~vο σκupόδeμα υπάρχει,, η απαραίτητη πρόσφυση μeταξ~ της 

πλ&κας αυτ~ς και της τοιχοποιίας στην onotα στηρtζeται. [την 

πeρtπτωcrη όμως ποu η π\ιν8οδομ~ eδpάζeται n&vw σε entneδn 

και πολλ~ς φορ~ς λeCα - eπι,,φάνeι,,α μιας πλ~κας ~ σeνάζ από 

οπλισμ~νο σκυρόδεμα ~χει,, παpατηρηSeί πο~λ~ς φοp~ς ολίσ8ηcrn 

και πeριστpοφ~ των τοίχων και,, ολόκληρου του κτιριοu ως 

στερeοΟ σώματος π~νω στην εν λόχω επιφάνεια του 

σκupοδ~ματος, όπως π.χ. σuv~βn στι,,ς καινο6pιιeς κατοικ~ς στην 

Lκλ&βαιvα (1983) . Σ' αυτ~ς τι,,ς περιπτώσ~ι,,ς παρατηρ~θηκαν 

μeτακιvhσeις του κτιρίου ως προς τη βάση του της τάfeως των 

20cm ενώ οι μeτακι,,νhσeις των ecωτepικών διαχωριστικών ~ταν 

της τάξεως των 50cm. Τα διαχωpιστικ~ αuτά ~ταν δρομικοί 

τοίχοι χωρίς στ~pι,,ξη στο π&νω μ~ρος τοuς. 
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Τα κτtρια αυτά εLναι τα πιό σόκχρονα. Γενικά η ποιότητα 

των τσιμεντόλιθων και ~ων αντιστοιχων τοιχοποιιών εLναι 

χαμηλ~ και n χρ~ση τους πeριοptζeται ae δeuτερeuο~σης 

σημασιας οικοδομικ& jρια, με e~αιpeσn, πιθανότατα, την 

πepCπτωση των αuθαιρ~τwν οπότs και χρησιμοnοιο~νται ιια την 

αvJιeρσn τπς κόριας κατοικLας. 

Γuν~Sως eLvαι μονώροφα μe ~ 6λινη στ~ιπ ~ πλ&κα οροφ~ς. 

Η συμπεριφορά ό~ων των &λλων κτιpιων μe φ~ροντα οριανισμό 

από τοιχοποιGα. Εχeι παρατηρη8ε L όμως σe πολ6 λLκeς 

περιπτώσεις σe πeριοχ~ς με μe ~~ λη σeισμικ~ ~vτασn (Κι~το 

Κόρινθο 1981, Βόλος 1980) ότι η σeιομικ~ uuμπeριφορ& τ~τοιωv 

ελάχιστα σe αριθμό στις πεpιοχ~ς που πλ~ιnκαν κατά τους 

τeλeυταLοuς σeισμο~ς - ειχαν δομηθεί, μe καλ~ς ποιότητας 

τσιμeντολL8οuς μe eιδικ~ κeν& σ τα οποια eτοποθeτeιτο 

οριζοvτLως και κατακοράφως σιδnροπλισμός μe ταιμsντοκοvιαμα ~ 

μι, ι·::ρ ασ t:: up όδ ::: μι:χ. 
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2.4 ΜΕΑΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Ω Ι ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΑΠΟ ΨΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 
__ ,,,,, ...... -.................................. _.,._ .... , .... -.... -·-··-·-·-····· .......... _ .. _, ----·---· ... ··------·· .. --------

Η μελ~τη της συμπεριφοράς ~ων Sιόροφwν κτιρGwν από 

φ~ροuσα τοιχοποιGα σe σeισμό ατ~Seιζe την ιδιαιτ~ρως μeιάλn 

σημι:χσ ια της ορθtlς μορφt:1σ:::ως το 1.J ψ :~pοντος op οανισμού 0 ι,α την 

::;: Ει:χσ φι~ λ ι cr η της αντ ι, σ :::: ι. cr 1.ι ι ι :: ότη τιχς των · ι-:: ατ•:χσ ι< ::;: υών .. Η •:Χν•~ λ υσ η 

των "ζnμιt:ιν που υn:iστησαν f::ι:χτ•Χ τους σ:::ι.σμο(ις των τ:::λ;;::υ··r·:χGwν 

δeκατι,ών τα κτιpια αnό τοιχοπο\Gα ~δειfe ότι τα κτGρια μe 

κανονικn, σuμμeτρικtl κάτοw11, ό:αν οι τοGχοι tΙταν συνδeδeμ~νοι 

μeτα~ύ τους στη στάθμη των ορόφων μe δι,αζώματα, 

συμnεpιφ~pθηκαν ικανοποιητι,κά, ακόμη και όταν δεν εGχε ιινει 

καν~νας ιδι,αGτeρος αντισeι,σμι,κός υπολο~ισμός. Γι' αυτόν τον 

λόιο n τt'Jρηση των ακόλουθων κανόνων eGναι ι,Sιαιτ~ρως 

σημι:χντι,ι-::ή: 

* Το Ι·=: τGριο ττρ:~ΙΤ=Ξι ν•:χ ::: Gναι, ι·=:α ··: ·~ το δυνατόν .<l.J:.:.bUJ:::τρι.t::ό :Ξν 

κάτοweι. ΕGναι eπιθυμητό και, τα αvοGχματα να εGvαι 

σuμμeτρικά διατeταχμ~νι:χ στην κάτοψη. Me το τpόnο αυτό 

αποφeύχεται η επι,ρροή της στp4 ~εwς ~όιω σει,σμο6 και η 

σuχκ~ντρωση SλαΒών σe οpι,σμJνες κρGσιμες πeριοχ~ς της 

f:: ι:χτ α t~ =Ξ υ fμ; • 

προτιμώνται. Εξοχ~ς και, eσοχ J ς ev κατόψeι, eiναι, ανεκτ~ς 

όταν δev unepSαGνouν το 25% ~ης αντιστοιχης δι,αοτ&σεwς του 

t::τ ι,ρ ιου. 



Οταν π χp~ση του κτιpGου ~ π καλ6τeρη εκμετάλλευση του 

ιππ~δοu eπιβ~λλοuν την μόρφωcη μη συμμετρικών κατόωεων, 

τότe eGναι αναικα(,ος? χωρισμός τους σe κανονικ~ς μορψ~ς, 

οuμμeτρικ& τμf)ματα, μ~σω αρμών. 

Χωρισμός του κτιρGου σε τμήματα συvισταται να ιGνεται και 

στην περGπτωση κανονικών και συμμετρικών, αλλ~ πολ6 μακρών 

~::ατόω:: ων. 

*Το f::τ(,οιο σuν(,σταται V(X :Ξ(,νι:χι 1::ατι); το blJνατό ι:χrτλό, χωρ(,ς 

πολλά προe~~χοντα διακοσμητιk&, χωρις μeιάλοuς προβόλους. 

Τα διακοσμητικά αυτο6 του e(,δοuς, όταν υπ~ρχουν, πp~πει να 

eGναι οnλισμ~να και καλ~ αικυρωμ~να στα ψ~ροντα στοιχeια 

Ίη ς Ι< ι:Χτασ Κ::Ξ \Jf) <,;; • 

* Η ι :Ξ νι t:: ή απ α (,τη α η Q.ΙιΖ.~1~ ς Ι·:: α]:'ι). να μ ό ς ι:χ f:: α 1.ι !;ιL_ι ~)~ ::;: γ Ι< 1:χτόω:Ξ ι ~::•:Χι 

καθ6wος του κτιpιοu, ισχ~ει και στη πeριπτωση των κτιριων 

από τοιχοττοι C•:x. 

* _Μιι·::τ•Χ σuστ!J.1:.ι..2<-ι;·α,, στα aττοία τ·~ φ:~ροντα στοιχ>Ξ ία; να :Ξ ιvαι ι·=:αι 

από τοιχοποιtα και από απλισμ~νο σκυρόδεμα καλό etναι να 

αποφe6ιονται. Οταν η χρήση μεμοvωμ~νων από οπλισμiνο 

σκυρόδεμα δεν μnopet να αποφευχθή (ιια λόχους π.χ. 

λeιτουριικο6ς) τότe κατ& τον αντισεισμικό υπολοιισμό θα 

SeωρeGται ότι το σ6νολο του ceισμικο6 ψοpτ(,ου αvα~αμβάvεται 

από τnν τοιχοποι(,α. 

* Το G.1i..Q.L..:l,lT αο f:: ::; ι ς ως π Q o..s την ·~~νϊ.:p_λ!') Ι·:: ι:Χ ι την δ ι, α1~ π ρ :~ rτ :Ξ ι 

να διατάσσωνται εν κατόωει κοι κατά τις δ~ο διeu86νσeις ιια 

να αvαλαuΒ&νοuν το σεισμικό ~ορτtο. 

* Τα § ·~rτ..:;:Ε~~ των ορ cιφων ττ ρ =~ π ::; ι \ α ::; ίνα ι, ::::; παρ Ι<ώς .~.ο::ι:χμ π τα στο 

οριζόντιο eττGπsδο (ε~ασψάλισπ διαφpαιματικ~ς ~ειτουpιGας)~ 
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~τσι ώστε να καταv~μουν τα οpιζόvτια φοpτια λόιω σεισμού 

στα κατακόρυφα φ~ροντα στοιχsια αv&λοια μ& τπv ακαμψGα 

τους. Για το λόιο αu~~' τα δ~πeδα πp~πeι να eιvαι πλάκeς 

από οπλισμ~νο σκυρόδεμα ~ ξύλινα δ&πeδα καταλλ~~ως 

::; v ι σχ u~ι:~ V•:X. 

* Το lT ι:Χ .X9.S-....::t· ω Υ. .... .Ε.!.:.~ιρ 6 v τ <.~.:!~Eill,~~t:-L δ :Ξ: γ μ 11 ο ρ '"' G v •:Χ :Ξi G v α ι, ~ι ι Ι< ρ cι τ :Ξ ρ ο 

από 200 mm χια τοιχοuς από τJ6βλα και 400 mm ιια 

λιθοSομJς. Το μ~χιστο &vοικμα ενός τoGxou μετα~~ δ6ο 

eικ~ρσιων τοιχων e~αρτάται βsβαGως από το πάχος του, από το 

μ~ιε8ος των κατακορ~φων φοpτGων τα οποtα S~χeται, καθώς και 

από τhν αντοχ~ του σe κάμψη κ&θeτα στο enCneδo του λόιω 

σ :Ξ ι σ ~ι ο ύ • 

Π&ντως, κατ~ τnν μόρφωση του φ~pοντος οριανισμού συvιστ~ται 

η ιJ(Π <JtT ταc.τ η μ :s._:1αξ (ι_ φ:;#. ρ OV.IJ:!~.9 C Χ.~..Υ από •Χ<:JΠ λ η το ι Χ c:JϊT Οι G ι:χ να 

μην uπερβαGνει τα 6.0 m οε πsριοχ~ς uwnλ~ς σεισμικότητας 

και τα 10.Ο m σe πeριοχ~ς χαuπλ~ς σεισμικότητας. Στην 

πeρGπτwση οπλισμ~νης τοιχοποιtας οι τοtχοι μποροόν να 

απ~χοuv μ~χρι 8.0 m σε ζώveς υwnλ~ς σeισμικότnτας και 

15.Ο m σε ζώνες χαμηλ~ς σaισμικότητας. 

* ΚτGpια από ~οπλn τοιχοnοιGα καλόν εGvαι να μην uπeρβαtvouv 
τα 9 m όψος (3 όpbφοι) cr~ ζώνeς χαμπλ~ς σεισμικότητας. Το 

πλ~8ος των ορόφων πeριορtζeται σε 2 και 1 ~ια ζώνeς μ~σης 

και uψnλ~ς σεισμικότητας αντιστοιχως. 

ΚτCρια από οπλισμ1νη τοιχοπο ι tα δεν πρ~πει να uπepβαLvouv 

τους 5 ορόφους (συνολικό ~ψος 18 m) σε ζώνες χαμnλ~ς 

σeισμικότnτας. Το μ~χιστο πλ~8ος ορόφων ιLveται 4 και 3 σε 

ζώνες μ1σης και u~ηλ~ς σεισμικότητας αντιστοCχως. 



αvτοχ~ των κτιpιων από τοιχο~ οιια ~ χeι αποδειχθ~ nολ~ 

σημαντικός. Συχνότατα, οι n ep ιox~ς από τις οποιaς αρχCζeι η .. · 
ρηιμ&τωση κατ& την Sι~ρκeια του σεισμο6, etvαι οι περιοχ~ς 

χΟρω από τα ανοG5ματα. ΕGναι σκόπιμο να τηpοόνται οι 

ακόλουθες οδπιteς σe ότι αψοp ~ τα αvοικματα: 

1. Τα ανοGιματα crυνιστ~ται να διατ~σοwνται στις πeριοχ~ς 

που δJχοvται τα μικρότερα κατακόρυφα ψορτGα και μακρι~ 

από τις περιοχ~ς όπου δρουν σuικeντpωμ~vα φορτGα. 

2. Τα ανοGχματα πρ~πει να δι ατ&σσωνται συμμετρικ& ε ν 

κατόweι και να μην αλλ~ζοuν 8~crn από όροφο σe όροφο. 

Gδιο οριζόντιο aπGπεδο. 

4. Τα ανοιχματα δεν πρ~nει να διακόπτουν τα διαζώματα. 

5. Το συνολικό μnκος των ανο ί, χμάτων evός τοGχου Seν πρ~πει 

να unεpBαGveι το μισό του μnκους του τοιχοu. 

Οταν κια λόχους λeιτουριικότnτας οι Sιαστ~σεις των 

ανοιχμ&τωv χtνονται με;αλ6τερeς από τις συνιστώμενες, 

απαιτetται eνCσχυσn της π eριμ~τροu των ανοιχμ~των μe την 

τοποθ~τnσn οπλισμο~ ~ Sιαζωμ~τωv από οπλισμ~νο ακupόδeμα. 

αποuσια τους σs πολλά παλι& ο ικοδομ~ματα ~ταν η κΟρια αιτια 

αποκολλ~σsων ακόμη και καταρ pe 6σeων τοGχων ~ και ολόκληρων 

τμημάτων της οικοδομnς. Ο ρό λ ος των διαζωμάτων eGναι 

πολλαπλός: συνδ~ουν τους τοG χ οuς μεταf6 τους και eμποδGζοuν 
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την αποκόλλnσ~ τους στις σuvδiσeις τους. Μεταφdρουν τα 

οριζόντια σεισμικά φορτια από τα οριζόντια διαφράχματα 

στους τοιχοuς. 

Συνδυαζόμενα U6 κατακόρυφα διαζώματα αυξάνουν σημαντικά τnν 

Διαζώματα οπλισμ~νοu σκuροδ~ματος eGναι αναχκαιο να 

κατασκeu~ζωvται στην στ&8μn όλων των ορόφων, κ~τω από τn 

στdχn και στην κορuφn της 8aμελιώσeως. 

Ενδι~μeσα διαζώματα κατασκευάζονται όταv το ~ψος τοu ορόφου 

υπepβαινει τα 4.0 m. 

* Τό μ~κος των προβόλων δεν nρ~πeι να uπεp8αtvn το 1.20 m, 

απαιοpe6eται δe n ~δραση φερόντων τοιχων cre προβόλους. 
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Για τnν e~ασφ&λιση ικαvοπο ι ητικ~ς αvτισeLσμικ~ς .. 

μόρφωση του φ~ροντα ορ5αvισμο6 κτιpLωv από τοιχοποιια. 

Η eπισταμ~νη αν~λuσπ των α ι τιών των ΒλαΒών που 

εμφανLστηκαv κατ~ τους σeισμο~ς των τeλeuταιωv 30 - 40 ~των 

σε τ~τοια κτLρια, κατ~δeιξαν ότ ι ιια σuν~8η κτLρια, μe 

πepLnou κανονικ~ - σuμμeτμικ~ τ ις πepισσότeρeς φορ~ς κ&το~n, 

όταν οι φ~ροντeς τοGχοι ~ταν αυνδeδeμ~νοι μeταξΟ τους στην 

στ~θμη των Sαπ~δων και της οροφ~ς, eιτe με διαζώματα eGτe μe 

πepιπτώσeις κατά τις οποιeς δev etχαν σuνταχseι αναλuτικοι 

Οι παρακάτω κανόνες και ιe ν ικJς συστάαeις πρ~πeι να 

λαμβ~vονται uπόwη, κατά την μόρ φωση του φ~ροντα οριανισμα6: 

κατ& το δυνατό, να eιvαι 

η eπιρρο~ της crτ~weως λό~ω 

σeισμο6 και συνεπώς n σuικ~ντρωση Βλαβών σε ορισμ~νeς 

κρGσιμeς πeριοχ~ς. 

Γuμμeτρικ~ς, απλ ~ς ορθοκωνLκ~ς - eπι8υμητ~ς κατό~eις. 

--· -, ο -· 



β) Οι απλdς, τετpα~ωνικdς n ορ8οιωvικ~ς κατόψeις eGναι 

nροτιμώτe ρ e ς~ καθ'όσον συμπ e ρι φ~ ροvται καλ6τe ρα, όταν 

υπόκειται σ e σeισμικ~ς Sρ~σeις. ΕGναι ανe κτdς e fox ~ ς και .. 
eσοχ~ς στο κτCpιο, εν κάτο~eι, όταν το β~θος eσοχ~ς δ e v 

υπ e pβαCνeι το 25% τη ς αντCστοι χ ης διάστασης της πλeυρ&ς του 

κτιρGου .. 

Ο λόχος των πλευρών του κτιρtοu δeν μπop e G να υπepβαGνeι 

το l_/B ""' 3 .. 5 

"• . . ...:., ___ . -. =- ... 
···---'-

· --:""'». 
:·-....:.,-: - ;-...... -· -:-' -... - . 

Ί . ... -.. -. .::..--:··· 
'..:. 

-:;- ιq r ·.....; 
• -~ 1 -.. . _-:-.-,.: 

-... . ...._ 

~zl-.,.-.. -... -.. -_-: ~-~--::-:..-· · ·---·-·: :'"'---.--.. -~-·~-.::~~ .. -::;?. 

2-~~~~ 
~->Β/iι 
~:.· ,_!_ 

.i- _ ... 

;""---~ 
.~ 

--~\ 

τ 
Β 

l 

Επιμ~κεις μη συμμετpικ~ς - ανε πι8~μητες κατόweις. 
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κ) Αρχιτεκτονικο( λόιοι, ε (τ e n χρ~ση του κτιρ(οu 

αναικα(ος ο διαχωρισμό~_του, σ e eπ( μiροuς τμ~ματα, κανονικ~ς 

μορφ~ς, μe αρμο6ς κατάλληλου π~~τους. 
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Οιαχωρισμός του κτιpGοu σe eπιμ~ροuς σuμμeτρικά ορ8οιωνικ~ 

τμ t1 ματα. 

Ελ&χιστο πλάτος αρμοό < 30 mm (ιια 2-όροφα) 

+ 10 mm (ιια κάθε επιπλ~ον όροφο) 

Κτιριοδομικός Κανονισμός: 50 + Η/2000 (Η = μ~ιιστο 6ψος 
σ ::: ιηm ) • 

,•, 
,.. 



δ) Σuvιστ~ται το κτCριο, στα σ6vολο του, και κατά το 

δ υvι:χτ~ιv V•:X :Ξ (,ναι ατι λ ό. Δη λ αδ f1 :• δ :::1 ον να ι:χιr αφ:Ξ ύ ι cιντα ι, τ•:Χ 

υττ::~ρβc:ιλι.ι.::.:χ δι.ι:χ~::αcrμ'ήτι.ι<•Χ σ τ οι..χε (,ι:χ 11ου τrρο:Ξ~~:~χουν 

(κορνίζες - μαpκLζeς) και οι μειάλοu πλ~τους e~ώστeς~ σe 

πρόβολο. Οταν προΒλ~πονται τ~τοια στοι.χεLα από τπν 

αρχι..τeκτοvικ~ μeλ~τπ, Sα np~neι να eCvαι οττλισμ~να και 

να αχκυpώνονται ασφαλώς στα φ~pοντα στοιχεία ταυ κτι..ρGου 

(ττ.χ. 

e) Για την μeίωσn των επιδp&σeωv λόκω διαφορ~ς 8εpμοκpασLας 

και ερπυσμού των 5απ~5ων από οττλισμ~vο σκυρόδεμα, καθώς 

και. της διαφορικ~ς καθίζησης σe μειάλοuς μ~κοuς κτίρια~ 

αλλ~ και ιι..α να αnοφeuχ8ο6ν οι.. Suσμeνείς αλλnλeπιδρ~σεις 

(ανωSομ~ς - θeμελtωσης). λόιω Sι.αφοpeτικώv εδαφικών 

μeτακινnσeων (στη περίπτωση σεισμού), πρdττeι.. το συνολικό 

μ~~ιστο μ~κος της πλeuρ~ς του κτιρίου (L ΜΑΧ), eιτe του 

κάθε διακeκpιμ~νου τμ~ματος να eGναι: 

L ΜΑΧ 40m ιια περιοχ~ς μeι~λης σεισμικότητας (ΙΙΙ). 

l ΜΑΧ 50m ιια ττepιοχ~ς μετρGας - μικρ~ς σεισμικότητας 

Οι διαστάσεις αuτ~ς, στη πeρGπτωσπ μη συνεκτικών eδάφων 

και σ~ κακ~ς εδαφικ~ς σuνS~κ&ς, θα πρ~πsι.. να 

nepιορGζονται, εξαρτώμενες κ6pια από τα eδαφι..κ~ 

:χ. αρ ι:χ~:: τηρ ι.. σ τι 1-::{χ. 

στ) Για να επιτ6χοuμε ικανοποιητικ~ σuμπεριφορ~ του κτιρGοu, 

όταν υπόκειται σε σεισμικ~ καταπόvπσπ, θα πρ~πeι οι 

φ~ροντeς τοGχοι να εGναι ομοιόμορφα ισοκατανεμημ~νοι και 

κατ~ τις 560 διeυ86νσeις και σε αριθμό (επιφ~νeια) και 
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ως προς τη φ~ροuσα ικανότητα - αvτοχ~ ~ους, ώστa να 

παραλαμβ&νοuν τα σeισμικ& φορτCα και να αποφε6χονται ο ι 

~ ~· -~ ~ 
.... 

f 

. ···-- - ~ -·-- -4 
.. .. . .. 

-π 

~ i .. ,.,. 1'11!1 

1. ομοιόμορφα ισοκατανεμημ~νοι τοCχοι 

-

-

2. αvεπαpκ~ς δι&ταfη στη μGα κατε68uνση 

Qι~τα~η φερόντων τοGχων 
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ζ) Οι φ~pοντες τοιχοι πρ~πeι να eιναι ακλόνητα σuνδeδeμ~νοι 

με τις πλάκες των δαπ~δων. Τα δάπeδα των οροφών πp~πει 

~καμπτα στο οριζόντιο eπιπeδο), σ6τως ώστε να 

καταν~μονται τα οριζόντια φορτια λόιω σeισμο6, στα 

κατακόρυφα στοιχeια, ανάλοχα μe την ακαμωCα τους. Τα 

δ~π ε δα αυτ~ μnopeG να eCναι πλάκες οπλισμ~vοu 

σκuροδ~ματος ~ f6λινα με κατ~λληλη evGσxuσn. Η 

ε~ασψάλιση eπαpκο6ς ακαμψGας στο οριζόντιο ε πιneδο και 

στη στάθμη οροφ~ς κ~τω από κeραμοσκeπ~, xwpCς πλ~κα 

οπλισμ~vοu σκυροδ~ματος, e Gναι σοβαρό πρόβλημα κα ι 

αvτιμeτωπGζeται μe δι~wοpeς τeχvικiς (π6κνωση eχαρσιών, 

χιαστι crυνδ~σμοι~ τοποθ~τnση evτατ~ρwν, ~καμπτα 

δ ι, Ι<"'r\Jώμι:ΧΤΟ:: :ι ι-:: .. Λ.rr .. ) 
,,, Τ.\ 

-~'~Ζ--4, 

1 .. " "" 
1 

·---

·.- . L j 

ο_ 
~===..,J ~o 

- +~-- ~,ο· - -.. 
-------,- .---h-_ : . -------

αγκυρόβ ιδα 

.. .· . . . .ι 

1 
(1 
. \ 

' 

διάζωμα Ω.Σ. 

Αικ6ρωση ξ6λ ι νων δοκών δαπ~δοu σs δι~ζωμα οπλ. σκupοδJματος. 

75 -· 

"' 



lΊ-AL. g_ uΑίQλ/ 

J 
11_ - - --

. 
Ίl ι ε.Κ:ι4. 

_=--i.c __ -

-..... Ϊ ι .. ) ... 







-1 

Αό~nσn ακαμ~Gας ξό~ινοu 5απ~δου. 

n) Τα π~χn των φερόντων τοGχων πρ~πeι να eGναι κατ" 

::::λιχχι,στοv: 

ΜΙΝ TW = 200 mm ιι,α τeχνπτά λι8οσώματα (το68λα,ΒLΟCΚS) 

ΜΙΝ TW - 400 mm ιια φuσι κοός λtθους. 

Ειδικά ~ια ~οπλη τοιχοποιια ΜΙΝ TW = 300 mm. 

8) Για τα 5ι&φορα συστ~ματα, οι μ~ιιστsς αποστάσεις (l) 

μeταξ6 φeρ όντων τοGχωv εξαρτώνται και από τη 

σεισμικότητα της περιοχ~ς, όπου κατασκ:Ξu~ζονται~ εκτός 

- 79 -



από: * το π&χος των τoCxwv 
* το μ~ιeΒος των κατακόρυφων φορτGων τους 

* τnv αντοχ~ · σε κ~μψη κά8~τα στο επGπeδο λό~ω 

cr:;: ι.σμοίι. 

Στο πιvακα 1. δCνοvται οι αuvισταμ~veς μ~χιστες 

αποστάσεις μeταξίι φ~pοvτωv τοGχωv. 

Πιv.1. ruvιστώμeνeς μ~ιιστες απdστ~σeις μeταf6 φeρόντων 

τοGχων (L σe μ~τρα) 

-----··-·-----·--··--·· .. ---.. ·-------··-·-....... , ______ ,, __ , ... __ ,, ____ .. ,_ .... ,_ ....... -----·-·--
QOMHTIKO ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

--~ΥΠ:: __ , __ ,,, ___ . ~~~:~~~~~;·~·~~~i~~J~~-.. ·;:;·~~~ F' ;·~~ .. ( :~·~l ~~~·;~~~:·~·;;--,·~~~-:.·;--·= 
ΠnΙΝθΟQΟΜΗ/ 4.50 1 4 .. 50 4.50 
(Ί Ι θΟΟΟ/νΙΗ 

---·--.. -·-.. -·--·-·--···-·-~·--·---·----.. - .. ----··--·--.. "f""· --·-.. ·-····-·-··-·-···--.. - · - .... - ..... _,. __ , _________ _ 

~ιΟΠι"tΗ 

ΤΟΙΧΟΊΊΟΙ ΙΑ 

:ι.ο.οο 8 .. 00 6 .. 00 

ΟΙΑΖΩΜΑΤΙΚΗ/ 15.00 12.00 8.00 
0Πr1.ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ l 

·---.. -... ~-···· ..................... - .... , .... _,,,_ .... _,,_, __ ,_ ...... ·-·-·-.. ·-·-··-.... -···-··-· .. -· ... , .. ___ ,_, ........ ----·---·--·-· -----.. -·---· .. ----.. -

ι 

1 
t\./ ·- ι . - ~ 

ι LJ. 1 
ι~ ._ 

~ 

! 

1 ! 
1 



Π~pαν από τn χρnσιμοποtηση των άνω τιμών του πtvακα η 

ττ ρο t=: ύπ το υσ ι:χ ε; ι,, •:Χταf, η των το ί χ ων δ :::_y ;.~1r α λ..2\.fι<.Ι:Ξl...!::. α:ττ ό τσ uς 

απαιτούμeνοuς uπολοιισμούς. Καθοριστικοί παρ&ιοντeς .. 
είναι η φ~ρουσα αντοχ~ σε θλίψη λόχω κατακόρυφων φορτίων 

και η κ&μψη ε κτός των τοίχων. 

ι,,) Η καταvομ~ της ακαμψίας και σe κάτοψη, αλλ~ και καθ' 

ύωοs~ θα πρ~πeι να etναι κατά το δυνατό ομοιόμορφη. 

Εντονες αλλαι~ς τns ακαμ~ίας των ορόφων, λόχω μeταSολ~ς 

της κάτοψης e tτe του πeρι 5 ράμματος (eσοχdς, ERKER), 

οδηιούν σe συικ~ντρωσn των βλαβών στις κρίσιμες αuτ~ς 

π :::; p ι. αχ=~ ς .. 

Σχ.7. Καταvομ~ ακαμψιών κα8'~ωος του κτιptοu 
α. Επιθυμητ~ ομοιομορφία 

β. Qεν eνδeικνύsται 

r,. r:1παόορ::.::\;:::ται 

_ επ ι-&υμητή ; 
ομο ι. ο μορφ ιcr. __ .. 
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' / .. / / ,/ • / . /' , / /, / '/' / 

/ / / // / ,• 

δεν ενδεCκνυτα ι 

, 
απαγοοευεται. 

κ) Το μ~~ιστο 6ψος (Η) και ο αριθμός ορόφων (η) των κτιρGων 
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α11ό τοιχοποιια, efαρτ&ται αποκ~ειστικά από το δομητικό 

σ~στημα και την ζώνη σeισ μ ικότnτας τnς πeριοχ~ς. Το 

δ~π e δο του ισοιeGοu. Εαν το δ~neδο του ισοιeGοu eιναι 

υπeρυψωμ~νο π~ραv του 1.50m από το περιβάλλον ~δαφος, 

τότe πp~πeι να ληφ8eG υπόwη και το υπeρuwωμ~νο uπόχeιο 

στον προσδιορισμό του μ~χιστου ~ψοuς και του αpι8μο~ των 

ορόφων. 

Στον ΠGνακα 2. δGδοvται τα μ~ιιστα σuνιστώμeνα ~wπ 

(Η σε m) και ο αριθμός των eπιτρεπομ~νων ορόφων (η) 

αν~λοια μe τη ζώνη σεισμι κότητας. 

Ειδικώς χια τα κτGρια από λι8οδομ~, ακόμα και σe ζώνη 

χαμηλ~ς σεισμικότητας (1) σuvGσταται να πeριορGζονται σε 

(2) ορόφους μe μdιιατο ~ψος Η = 6.00m. 

κα) Η eμπειpια ~χει αποδeGξeι, ότι ο ρόλος του μeχ~8οuς και 

της 8~σewς των ανοι!μάτων, στην αvτοχ~ και την ακαμψGα 

των π~σσωv των κτιpGωv απ ό τοιχοποιια, eιναι πολ6 

σημαντικός. Συν~Sως οι διάφορες pnιματώσεις, αpχGζουν 

στις πeριοχ~ς ιόpω από τα αvοιιματα, sιτe κατ~ την 

καθιζ~σeις, φαινόμενο θόλου). Συνεπώς eιναι σκόπιμο να 

τηρο6νται οι παpακ&τω σuστάσeις, σ~ ότι αφορ~ τις 

5ιαστ&σeις και την 8~ση των ανοιχμ~των (Σχ.8). 

* Πp~πeι να διατάσσονται συμμετρικά στη κ~τοωη και να 

μην μετακιvο6vται από όροφο σe όροφο, eξασφαλGζοντας 

ομοιόμορφη κατανομ~ της ακαμωιας και της αvτοχ~ς και 

στις 560 διeu86νσης τοu κτιpGου. 



*θα πρ~πeι να προβλ~πονται αvοGιματα σe eκetνouς τους 

φ~pοντeς τοtχοuς, οι οπcιοι υπόκειται σε χαμηλ~ ~ντασn 

από τα κατακόρυφα φοpτια (η.χ. λιιότepα ανοG~ματα σe 

Ι·::>:: ντρ ι Ι·::ούς ΤΟ tχους fι Ι·::άτω ι)(Τf(~ τrροβι~λους). 

Η:::.~6 .. Οιn 
η==2 όρ" 

Η 

ΔΗ > 1 .50π1 

Αν ΔΗ > 1 .. 50m τότe H=9 .. 00m, η=3 όροφοι 
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Πιν.2. Σuνιστώμ~να ~ψη (Η σ ~ m) και αριθμός ορόφων (n) 

CιΟΙ"ΙΗΤ Ι Ι<Ο 

ΣΥΣΤΗΙ1ι::~ 

ZQNH ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 
-------·-·-------·---1·---.. ------··------------- --.. ---·--------···-----
ΧΑ ΜΗ() Η (Ι) [ ΜΕΤΡΙΑ (!Ι) ΥΨΗ()Η (ΙΙΙ) 

... _ .. , .. -_ ......... ----······-... -... ---····-.. ···· ....... --~···---- .. -·--·-·-.. -·-· .. ~··· ·;·· ...... -._ . ..._ ............. __ ................................... -..................... -.- .... - .. -··---· .. -· .. -·---
! 

Η η i' Η η Η η 

---·π (1 ι~-;.~{]-;;;;.7·----;.:-;ο ----;---1-·::-;;;;-----·---1-~~:~;;;-------~~ .. --
---·-·--~ζr (·) ~-;-~~~~-·--· .. ·--··-·--·---- ·-.. ··:~~·;~- .. -·-· .. -----~~-.. ·}·-.. 6 _ ... ~~;:~ ........... - .. -;-- --~:~ .... -,~~;-·--·-·---1-

....... ___ .. __ - .. -----··-····--·---·-····--·-· --~~ .. ~ ... ~------· .. ··--·-~-...... !. .. __ .... ~-.. ~·-~---·-··----·--~- __ :_· _-_-_ .... _ ... 
ΑΟΓf ()Η ΤΟ Ι ΧΟ!Π!Ι Ι Α 9. 00 ~~; 1 6. 00 2 ~~:. 00 1 

.. -... -....... _ ..... _, .. ______ .. ____ .................. _,,,, .............. ·-···-··------·-·-·---·-·· __ ., ....... ,,_,,,_,,.,, .. _, .... , .. ____ " ............ ,_ .. ____ ,., ...... ____ ,, ____ . 
() Ι Α Ζ ~-;~ιvΙΑ Ί. Ι Ι<Η 

ΟΠ(). ΤΟ Ι χ ο πα :ι: If.~ :ιεJ .. οο 5 1 14. 00 

1 -·----·· .. ·----·----·---.. --... ·--·-·-·-----·--· .. --------·----··· .. --.-.... ·--·----···--

4 :ι 1 • οο 

Ειδικώς ιια κτιpια από λιθοSομ~, ακόμα και σe ζώνη (Ι) 

χαμηλ~ς σsισμικότητας~ σuνtσταται να nepιοptζονται σe 560 

ορόφους με μdιιστο 6ψος H=6.00m . 

.. ~. 
·-· 

ι· 
ι 

..... ~~· 
-----· - ·ι j --- ~ ~ - -- - . . -- -

1 . 1 

1 1 

1 

ι . 1 1 

1 

Ιι (l. 
---- __ _.. __ -;:::'ι......--...ι...------:~--------~~----....J...L..----.1--------....t..-----------L.....l.._... 

Bl Β!1. Β3 
t 

β1 \12 1 . 
' ' t 

Σ:χ • 8. 

L1 

FΞ11 ιτρ:;πόμeν:::ς 

t t i 
t Lq_ 

αποστ6:σ:: ις ι:χvο ι ι; μ6:τωv. 



Για κ&θε τοιχο πρ~πει να ισχ6οuν: 

Σ:Βι < 0.50 Lι.. 

Wl > ο . :ω π1 .. ·· 1ι:~-:1 ΠΗΤΙ χ ι ιJ( σ=Ξ ι σ μι ι-::ότητι:χ 1 Ι Ι ··. 
' 

W2 > 0.50 ΜΙ /\1 (n1 ,n2) < 1.0) (fl(!) Χ ι.. α σ::: ι σ μι ι·:: ότητα Ι 
' 

Ι Ι 
' 
Ι Ι Ι 

(..J3 .... 
·' ο. ~;;ο r~2 < 150 ΠΗΤΙ χ ι α σ:::: ι.. α μ ι ~:: ci τη τ •:J< Ι Ι Ι 

ΣΑW > 0.04 ΧΑ σ:Ξ ~::6:θ::: δ ι :Ξ (J'ΞJ υ ν σ η (Α ·-- :Ξ !.ιβαδC)V ιο::ι:χτόιν::: ως) 

Στην πeριπτωση κατ& την οποια, οι διαστάσεις των 

ανοιχμάτων uπeρβαLνοuν τις διαστάσεις τις οποGeς 

αναφ~ρονται.. παραπάνω σε ποαοστό > 30%, τότε απαι..τειται 

να κατασκευάζονται διαζώματα οπλισμ~νοu σκupοδ~ματος 

τοπο8ετειται οπλισμός χόρω από αυτά τα ανοGχματα. 

* Πρdπeι να τοπο8eτο6νται εκtός των περιοχών, οι οποteς 

καταπονο6νται άμεσα με σuι κe ντρωμ~να φορτια (η.χ. 

στηρCξεις δοκών, etτε υπερ ~e tμeν~ κατακόρυφα διαζώματα, 

τα οποια κατασκευάζονται σ~ν~Swς στις χωνιeς και στις 

8~σεις cruνδ~crewς των εικαρσιων τοtχων). 

* Ολα τα πρ~κια πρ~πeι να βρGσκονται στην Gδια στάθμη. 

* Το συνολικό μ~κος των ανοι&μάτων σe κάθε τοιχο, Seν 

eπιτρdπeται να uπeρβαGνeι το ~μιση του σuνολικο6 μ~κοuς 

του .. ,οιχοu. 

* Η ελάχιστη επιφάνεια τnς δ~ατομ~ς των φερόντων τοtχων, 
σε κάθε όροφο, πρdπeι να u1eρBαGveι το 4% του εμβαδο6 

της κατό~eως, σε κάθε διe68uνση. 

ι<S) ΓΤρ:~rι:::: ι τα δ ιο:'ζc~μι:χτα να ε; ιαΤ•Χσσοvται στη στιj:8μη των 

δαπ~δων όλων των ορόφων και στη στ~ωη όλων των φερόντων 

και μη τοtχων (κάτω από τη στ~χη και στη στ~ψη των 

8eμeλGων). Η παροuσtα τους ~ χeι αποδeιχθeι σωτ~ρια eνώ 
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αντGθετα σe πολλ~ παραδοσιακ& ~ παλι~ κτιpια, όπου δeν 

~χουν κατασκευασθeι διαζώματα οπλισμ~νοu σκuρaδ~ματος 

αποτ~λeσαv την κ6ρ ι~ αLτ(α αποκολλ~σeως ακόμη και 

καταρε6σeως το(χωv ~ και ολοκλ~ρων τμημάτων. 

Τα διαζώματα αντιπροσωπe6οuν ~ να πλαισιακό σ6στημα στο 

οριζόντιο επιπeδο το οποιο: 

Μeταφ~peι τα οριζόντια σεισμικά wορτtα από τα οριζόντια 

διαφρ~χματα (πλ~κeς, πατώματα) στους φ~pοvτeς τοιχοuς. 

Συνδ~eι ικανοποιητικ& τους φ~ροντeς τοιχους και 

eμ ποδ(ζeι την αποκόλληση των eχκαpσιωv τοιχwν στις 

χωνGες των σuνδ~σεων. 

Σε συνδυασμό μ~ κατακόρυφα διαζώματα στις σuνδjσeις 

eχκαpσιωv τοGχων και στις χωvιeς του κτιρGου 

(εvδaχομ~νως και eκατ~μω8eν μeχ~λων ανοιιμ~των), 

συμβάλλουν σπμαντικ& στην αό~ηση της αντοχ~ς κα ι της 

Για την efασφ&λιση eπαρκο6ς σ6vδeσπς μeτα~6 eικρασι ωv 

ψepόvτwv τοιχων καθώς και τοιχωv ακαμ~ιας, πρ~nει οι 

5~ο τοιχοι να ~χουν κατασκeυασθει από υλικά μe αvάλοχn 

συμπ~pιφορά σ e παραμορφώσεις, να ~χουν κτιστeι 

ταυτόχρονα και να εGνα ι eπαpκώς σuνδεδeμ~vοι με 

φοuρκ~τες οπλισμο6 και ράβδους αχκυρώσeως, οι οποιeς 

αvαvαλαμS&vοuν τις eφeλκuστικ~ς τάσεις κατά μ~κος της 

σuνδ~σεως. 

ΕξασφαλCζοuν ομοιόμορφη κατανομ~ των φορτtων, στην 

περιπτωσn προκατασκeυασμ~vων στοιχsιωv πλακών των 

Sαn~δwν. Οταν το ά~ος του ορόφου uπερβαGνeι τα 4 μ~τρα, 
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Δώμα 

... 

Πλάκα opό<Dou1 
. ... 
1 

\ 

Δάπ.εδο 
, 

ισογειου 

Στη στέψη του στη&αCου 

Στη στά~μη του δώματος 

Για: Η 4.ΟΟΜ επιβάλλονται. 

δ ι.a:ζώμα:τa: 

Σε περι.οχές(ΙΙ) κa:~ (ΙΙΙ) 

όταν Η 3.ΟΟΜ 

Στι.ς στά~μες των δαπέδων 

·-

Πάνω από α:νοCγμ:ατο:(σει.σ.ΙΙΙ) 

Κάτω από ανοίγματα(σει.σ.ΙΙΙ) 

Στηv άνω στά~μη των~εμελίων 

Δ , r δ ζ , .-, '"' 
ιατα .. ,η ια ωμα των ~,.ι. κα-&'ύψος 



πρ~πeι να κατασκeυάζονται και eνδιάμecrα διαζώματα 

(crχ.9). Ειδικ~ cre ζώνeς σεισμικότητας (ΙΙ) και (ΙΙΙ) n 

κατακόρυφη απόστα~π μeτα~6 των δ~ο διαζωμ~των δεν 

uπeρβαtνeι τα 3 μ~τρα. 

κι) Μ~ιιστο μhκος προβόλων (L) cr~ σuν~χeια μe την πλ~κα 

δαπ~δου οπλισμ~νου σκuροδ~ματος (σχ.10,11): 

L>1.20m σe π eρ ιοχ~s μικρ~ς και μ~σης σεισμικότητα 

( Ι ~ Ι Ι ) . 

L>1.00m σe πeριοχdς μeιάλης σεισμικότητας (ΙΙΙ). 

L 0.50m ιια μαpκtζeς 

Αnαιοpeόeται η ~δρασn φερόντων τοιχων σε προΒόλαυς. 

κδ) Πάνω από κά8ε άνοιιμα, όταν δeν προβλ~πeται διάζωμα 

οπλισμ~ναυ σκuοδ~ματος, np~neι να κατασκευάζονται 

υπ~ρθuρα από οπλισμ~νο σκLρόδeμα (σχ. 12). 

Πλάτος uπeρθόρων Gcro προς το πάχος τοGχου. 

- Ελ~χιστο μ~κος ισο προς το πλάτος του ανοtιματος~ 

αυ~ημ~νο κατά το απαιτο~μeνο μ~κος eδράσeως 

e κατ~ρω8eν. 

Ελ~χιστο μ~κος εδράσεως μ~σα στον τοGχο 0.25m. 

Ελάχιστο οπλισμός 4Φ10 και συνδeτ~ρeς Φ6/250. 

Οι στ~κες πρ~πeι να εtναι επαρκώς σuν5e5eμ~νeς με τους 

τοιχους ε πG των οποGωv εδρ άζονται. Συνεπώς απαιτοόνται 

κατάλλ ηλες αικυρώσeις στο περιμετρικό διάζωμα 

οπλισμ~vου σκυροδjματος. 

Οι αψGδsς eξασφαλtζοuν, καλ6πτοντας κ6ρια 

λ ε ιτουp~ικοός σκοπο6ς, από αρχαιοτάτων χρόνων, την 

κάλυψη μικρών αλλά και μsιάλων ανοι~μάτων. 
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1 J 

f 

ΑΓ/.<..ΥΡΙΟ 

L~ l.<i.O 

1 

.. 
" 

\ ~ L.9.0 . 
1 
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i: Υλ t ΝΟ ΔΑ n ιΞ" ΔΟ 

ΔΙΑΖΩΙνΙΑ Ω.Σ. 

ΕΓΧΎΤΗ 

/ΠΛΑΚ.11 

'\,J 

-· 

L~ 1.20Μ σε περ.σεισ.Ι,ΙΙ 

L~1.00M σε περ.σει.σ.ΙΙΙ 

, , 
φεροvτω.ν τ:οι.χωv σε 

:τροβόλους . 

Σχ. lO . Πρόβολος σε συνέχεια με την πλάκα 
δαπέδου Ω.Σ. 

· ΔΙΑΖΩΙ•:ΑΤΑ Ω. Σ • 

ΜαρκCζα εvσωματωμtvη στο διάζωμα Ω.Σ. 



------
δι.άζωμα οοόφου δι,άζωμα ορόφου 

Ή . / Ή:;?' • -'/ "( :v,-_ '"C" "<: •·1· ····-·-
.' . . 

, . //·• /'":7""-', .. ,, .. ,,,,. ' .,. "/ ..... , .. 
_/ ,./ ... ·""'"" •• ' :. ~ ".- · 1. /,·: .. / .. . τ .-.~ ,; • ι 

·1 
Προκατασκευασμένο υπέρ~υρο ~πέ~3υρο Ω.Σ. χυτεuόuενο μαζC με 

το δι.άζωμα του ορόοου 

' . . 
. Υπέρ-3υρο Ω. Σ. χυτ:εuόμενο επι.τόπου 

Ι • 

ανοi..Χύ.α 

Υπέοθuοα - φοοτCα υπολογι.σμο~ 

-- 91 -

Ελάχι.στος oπλ:4Φ10(Sdcc: 

συνδετήρες: Q;.6/25·C 

,. ' 



Μια ενδεικτικ~ αντιστοιχια με τα σόχρονα φ~ροντα 

οτοιχεια ειναι: 

τοξωτ~ παρ~8uρα 
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ΟΙΑΣΤΑΣΙΟΑΟΓΗΣΗ κτ : ΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 

~.:;. • 1 -~1.rι Ι ΠΤ r ~:::Η _θf\llQ.~Jj ΤΟ Ι χ ο 110 Ι Ι θ~ 

Ολeς οι τοιχοποιι~ς υπόκει νται σuv~Swς cre θλιwη και, θα 

δώσουμ ε ιδιαιτeρο eνδιαφ~ρον σ τον καθορισμό της θλιπτικ~ τους 

Βασικοt παράχοντeς που επηρε&ζο uv την Sλιπτικ~ αvτοχ~ της 

Η αvτοχ~ και n χεωμeτρtα των ~ιθοσωμ~τωv. 

Η αvτοχ~ του κονιάματος. 

Το πάχος του αρμο6. 

Η uδροαποpροφητικότητα των λ ι 8οσωμάτωv. 

Το σ6στημα δομ~σeως. 

Qtδeται uυναρτ~ση της αντοχ~ς των λι8οσωμ&των και του 
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.. 

("1 

. . 

Γ·· 

. 1 

ΠCvα:κας 2 Χαραιιτηριq.τική αντοχή τοι.χοποιϊας σε -&λίψη γι.ο: 

λόγο πλευρών H/L = _ο, 60. 
- . -· . -· ..... ~ ... -- - ·--··- -, 

Χαρακτηρι.στικη 

-&λ ι πτ. αvτο χ1Ί Τύπος 
, 

Η.ον ιαμα:το ς 

λι-&οσ. 
2 

· FBC Κ N/rt.I~! Μ3 Ν., 11 , "- 1 

5,0 2,5 2,5 2,5 
7,0 3,2 3,2 3,4 

10,Ο 4' 1 4,2 4,4 
15, ο 5,0 5,3 6,0 
20,Ο 5,8 6,0 7,4 

- Ελάχιστη αντοχή -&λCψεως φυσικών λί{}ων 

. --·· -·· · ·-- .. -· 

Ομάδα Πετρώματα: 

Α Ασβεστόλι.~οι,τρα:βερτCvης~ηφα:ι.στει.α:κοι. 

Β 

c 

D 

· Ε 

τόφφο ι ••. 
Μαλακοί ψαμμίται. (μετ'αργιλικής συνδε

τικής ύλης και παρόμοια) 

ΣuμπαyεCς ασβεστόλι.~οι και δολομCται 

(περιλαμβανομένου ~αι του μαρμάρου), 

βασαλτική λάβα & παρόμοια 
ΧαλαζιακοC ψαμμCται, Γραοuβάκης κλπ. 

.Γρανίτης, ΣυηνCτης ... ΔισρCτης, Χαλα -

ζιακ6ς πορφυρCτης. Διαβάσης · κλπ .•.. 

· Ελαχίστη αντο

χή .eλCψεως σε 

ICG/CM2 

200 

300 

50C 
80C 

1200 

- Την ελάχιστη αντοχή {}λ(ψεως των τεχvητωv λC~ων κσλό ~α 

cCναι να την βρίσκουμε από τ~ εκάστοτε εργοστάσιο που προμη~ε

υώμαστε τουςοπτόπλιv-&ους η τους τσιμεvτόλι.~οuς . Αλλά σuvή-&ως 
.. 

η , μ_έσ'η αντοχή σε -Gλίφη ε ίvαι από 6 εως 8 ~~ΡΑ 
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- Τnν eλάχιστη αvτοχ~ θλιweως cων τεχνικών λιθων καλό θα 

eCναι να την βρtσκοuμe από το eκάστοτe sριοστάσιο που 

προμηθeυώμαστe τους q~τόπλιv3οuς ~ τους τσιμeντόλιθους. 

Αλλά σuν~θως η μ~σn αντοχ~ σ : 8λCψη eιναι από 6-8 ΜΡα. 

Για την κατασκeu~ φερόντων τοι < ων χρησιμοποιο6νται 

τσι μ εντοκονιάματα ~ ασβeστοτσιJeντοκονιάματα. Συνιστώμeν~ς 

συνδ~σe ι ς κονιαμάτων etνα ι οι π αpακ~τω: 

Πίνακας 3 . 

Τύπος Μέση 3λιπτικ~ αντοχ~ Σύν3εση κατ'όγκον 
, 28 ημερών (ΜΡα) Τσιμέντο Ασβέστης Αμμος κονια-

ματος 

20 1 ο i 
1 2 1/4 + 3 Μ1 4 

~Μ2 10 1 1 
+ 

1 φορές τον 
4 Ζ , 

Μ3 5 1 1 +11 
οyκο τσιμ.~ 

Ζ 4 
ασβεσ. 

·- - -

Οι Sλιπτικ~ς αντοχ~ς αναφ~ρονται σe κυβικ& δοκιμια πλeυρ~ς 

70mm δοκιμασ μ ~να σe ερgαστ~ρια. Οι eριαστπριακ~ς δοκιμ~ς 

πρ~πeι να δtνουν αvτοχ~ς κατά 2 0% τουλ~χιστον μe~αλ~τeρες από 

κονιάματος ιια φdρουσα τοιχοποwtα e tvαι 5 ΜΡα. 
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Οπως και ιια τις κατασκευdς από οπλιαμ~νο σκuρόδeμα. 

Από τuποποιημ~νeς δοκιμ~ς της τοιχοποιGας σe SλGψη, 

(παρόλο που 5eν ανι:χπαράιουv με ακρGΒεια την ~vταση όλων των 

πpαιματικώv nεριπτώσeων τnς πρ~~nς), παpατnp~Βπκε ότι: 

ι. Για ομοιόμορφο θλιπτικό φορτιο μόνο, n τοιχοποιια αστοχει 

με ταυτόχρονη δημιοuριCα eφeλκuατικών ρωκμών παρ~λλnλeς προς 

τον άξονα ψορτισsως και 

ιι. Η 8λιπτικ~ αντοχ~ της τοιχοποιιαs Fwc σuνδ~eται μe την 

8λιπτικ~ αντοχ~ του λι8οσώματος F~c και τη θλιπτικ~ αντοχ~ 

του κονι&ματος FMc μe τις παρα κ ~τω σχ~ςσeις: 

0.8 ι:χ) Γlf.•ι:: r .. ~· 1::ιr.:; .. 
-:~. F=- 1vic::: 

-· ο. 8 α) r.::-1~·c >· f:· 1~1c 

όπου α = Hw : Lw ο λόκος προς nλ~τοuς του τοιχου ~ 

Οι παp~ιοντeς που επηρεάζουν τη Sλιπτικ~ αντοχ~ των 

πpισμ&τωv από τοιχοποιια (πρισματικh 8λιπτικ~ αντοχ~ της 

τοιχοποιGας) κατατ~σονται σε δόο ομάδες 

ι) Στην πρώτη αv~κοuν οι παpάχοvτες που sπιρεάζοuν τον 

πραχuατικό μηχανισμό αστοχCας του πρtσματος, δηλαδ~ 

το etδος του λι8οσώματσ~, η ποιότητα του κονιάσματος, 

το πάχος του αρμο6 και η σuv&φeια. 
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ιι) Στην δeότερn αν~κουν οι παρά~οvτeς που sπιρe~ζουν την 

κατανομ~ των τάσ ε ων (στατικό μοvτ~ λο) του πρGσματος 

καθώς και ο τ6nος δομ~σ e ως . .. 

Η 8~ιπτικh αντοχ~ της τοιχοποιιας επnpe~ζε ται σημαντικ& 

από το etSoς του συvδετικοό υλικο6 μeταξ6 των λι8οcrωμ~των. 

της τοιχοποιtας μπopet να unep Se G την Sλιπτικ~ αντοχ~ του 

κόντρα πλακd, κ.λ.n. 

Αυτό συμβαGνει eπειδ~ το σuνδa τικό υλικό nαpeμnoδtζeι την 

nλsυρικ~ παραμόρφωση των τοόβλων, δημιουριώντας ~ται μια 

euνο~κ~ τριαξονικ~ εντατικ~ καταπόνιση στα τοάβλα. 

Θeωpο6μe dvα πρtσμα από τοόβλα και κονιάμα, που υποκ e ιται 

σ ε α[οvικ~ 8λιπτικ~ τ~crη σz. 

Οι πpοκ6πτουσeς πλeυpικ~ς τάσεις στο τοόβλο και στο 

... 
rx.1. Τάσεις σε στοιχsιο το ιχοποιtας λόχω e~ωτeρικ~ς 

θλιnτικ~ς εντάσεως. 
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Σe αυτά που ακολουθο~v, ο π ροσδιορισμός της θλιnτικ~ς 

αvτοχ~ς του πptσματος πpουnοθ~ τη eλαστικ~ συμπepιφορά των 

υλικών. 

Για την eντατικ~ κατ~σταση του πρtσματος οι sχκάρσιaς 

παpαμορφώσeις ιια το το6Βλο, κ <c τά τις διεu86νσeις χ και ψ 

αντtοτοιχα, eGναι: 

Sex - 1/Ε. * σ•χ + VD * ( O'z - σ~w ) ) 

eew - 1/Ee * crew + VB * (σz - Oew ) ) 

Ομοtως χια το κονtαμα: 

S Mx - 1/ΕΜ * 0Μχ + v,~ * ( G z + DMx ) ) 

e Μψ = 1/ΕΜ * DMw + VM * (σ z + GMx ) ) 

όπου: Ea και ΕΜ ειvαι τα μ~τpα ελαστικότητας ιια το τοόβλο 

και το κονtαμα αντGστοιχα. 

V8 και VM οι αvτιστοιχοι λόχοι POISON. 

Εσc - 400F&c 

EMc = 900FMc 

V = 0.5 - 0.1 ν Fc όπου Fc - αντοχ~ 8λGψeως. 

Οι e~κ~pσιeς παραμορφώσει ς εtναι tσες ιια το το6Βλο και 

Η ισοppοπtα απαιτet η ολικn eφeλκ uστικ~ πλeupικ~ 56ναμη 

ιια το το6Βλο να et μαι Gcrn με τ ην ολικ~ θλιπτικ~ πλeuρικ~ 

56ναμη χια το κονtαμα, και τις 560 διeu86νσeις χ και ψ 9 

δnλαδ~: 

0βχ * D * τ~ - 0Μκ * D * τΜ σ•χ - α * DMx 

0Dx * D * τm - σΜw * D * τΜ O~w - α * GM w 
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C>TT <JU: α -- Tr"I Te < 1 

Από τις e[ισώσεις παραuοpφώσ eων και τ&σeων προκ6πτει. 

•:Χ ( Vιvι - ίΞ\Vι·~· ) 
------------------- * CT Ζ ( 1 ) 

Ει:) < 1 

ΜeGωση της θλιπτικ~ς αντοχ ~ς λιθοσώματος λόιω eικάρσιας 

Η παρουσια της σ~~ μeιώνsι την τιμ~ της σz (azu) κια την . 
οποια παρατηρεGται 8λιπτικ~ αο τοχGα. Αν unoτe8eG ότι ιοχ6ει 

ιραμμικ~ σχJση μ ε ταξ~ εφeλκυστ ~ κών και θλ ιπτι κών τάσεων χια 

το λιθόσωμα (Σχ.2) τότε: 

Ozu <:Τ-.: 

-··-·---·- + -·- 1 ( 2 ) 

F :E.~C λ F:: 1~1\~) 

. --· 

. -·-- ι-.-- σ~v .. -

rx.2. Καμττ6λη αστο χ Gας λι8οσώματος ττοu 

υπόκειται σε διαfον ικ ~ θλG~η - εφελκυσμό 

σ~ = τάση eφeλκuσμο6, σ~ = τ~ση SλGwεως. 
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Για σzu - Fwc πpοκ~πτeι από (1) και (2). 

F= wc; 

------··- = 1 
ι=ec 

ι~ 1 + -------------~----------

Παpατ~pnσπ : Η σχ~ση (3) ισχ6eι ιια τις τιμ~ς F~c >/ Fwc, 

διότι μόνο τότe οι παραμορφώσ~ις των υλικών eCvαι τ~τοιeς 

ώστε το λι8όσωμα ΒρGσκeται υπό Sια~ονικό eφeλκυσμό. 

Παρατπρetται δe ότι ιια δεδομ~νο 6ψος λι8οσώματος, η 

θλιπτικ~ αντοχ~ της τοιχοποιCος μειώνεται eντυπωσιακ& μe την 

α~[ηση του πάχους του αρμο6. 

δόο σuμπερ&σματα: 

α) Η αvτοχ~ της τοιχοποιCας αuξ&νeι xp~xopα μe την αντοχ~ των 

λιθοσωμ&των~ μόνο όταν χρηαιμοποιο6μe ~να πολ6 ισχυρό 

κονtαμα. Αλλοιώς, n α6ξnσπ e (ναι Βραδ6τeρπ. 

β) Η α6ξηση της αντοχ~ς τπς τοιχοποιGας σuvαpτhσn της αντοχ~ς 

του κονι~ματος eCναι φανeρ~, χωpGς όμως να eGναι ~pαμμικ~. 

Για να διπλασι&σουμe την αvτοχh της τοιχοποι(ας πρ~nει 

πsρ(που να 5-πλασιάσουμε τnv αντοχ~ του κονι&ματος. 
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v , .. 
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,,,<_ ι: q 1-1 ... 
v , \\, ~ 

/ 

./ 
v 

=3-f Μ+ ~ 
~tic. 

ο 10 ~ο 30 4 0 50 60 70. 

a. v το -χ: h. ·:Λ ι ~ο 6ω L.o. w .s 

Σχ.3. θεωρnτικ~ 8λιnτικ~ αγτοχ~ τοιχοποιtας σuvαpτ~σn 
των αντοχών ~ι8οσώματος και κοvι~ματος. 
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3.2.1. Qιαιρ~μματα σ-e υπό αδιάστατη μοpφ~ μπορeG να 

eκφpαcrτeG από τη~ nαραβολ~~ 

σ 

( ·---- ) - ( ___ .. _ ) 
Fwc =Ξu 

Καμπ~λη του σχ.4 dxeι προκ~weι από την enefερκασGα 

πειραματικών αποτeλeσμάτων, με eu = 2.5 + 3.5%. 

"":" ":Ί ,.., 
... ) • ..;: ... k ~ 

6:, i=wc / 
/ 

/ / 
/ 

/ 

l~O 
0.6 

,. 

Ew l.O 1.6 ε~εu 

Σχ.4. Αδιαστατοποιημdνη καμπ~λπ τ&αeων

παραμορφώσεων τaιχοποιGας σε ΌλGψη, 

Γ:.•. ,.. . ·τ 1 L • • ι. ,.. "Γ" '. 1 ιι ,.ι. c .1 • .!.._!"1 "\:' ιι":Χ. \i' _ι_,_'.···.!...·')~.'. χ ι.·χ ο ι.·χ , ... • •• ,._ r] ~·.1 ι. CJ ·1·.· l;:,._l·~-'-'•_''..l../ ~~ v ;:; :Ξ ι (·:. -~-~Ξ .. :;.: . ...::..Υ...-::..:Ξ...... l u...:= Γ ...::.. \ • . .: ~u 

α) Μ~τρο eλαστικότητ~s 

Εr-ι ···· 900 F M C:: 

Για την τοιχοποιGα~ 

-· :1.03 ·-



Μdτρο eλαστικότητας υλικών: Ew = K*Ee 

8) Συντeλeστ~ς POISSON : ν - Ο,1+0,2 

Χ) Σuντe~eστ~ς eρπυσ μο6~ φ = 1.0+2.Ο 

Παραμοpwώσeις στιιμιαLeς: e~ = σ/Εw 

Παραμοpφώcreις χpόνιeς: e~= e 8 +φ.e~ 

όπου ε 6 = συστολ~ ξηράνσewς. 

ΠLνακας τιμών Κ, φ και es τοιχ·ποιLας 

..... ·-·-----··--·---
Ι<οv Lι:χμι:χ Ι< Ι< 

·---·-·-·----·-........... -·-·-

0 .. 4 0.4 

Mz~ Μ3 0.7 0.75 +-1 . • 10-4 0.6 1 . 50 -2 .. 10-- 4 

---·· -···---v---~-----·--_ι 
~~~ .. :~ α.~:. _ ...... ~~~~ λ ι νθο ι, .... ---·--·-····----------

θeωρο~με ~ναν μeμονωμ~νο τctxo από άοπλη τοιχοποιLα και 

χωρLς ανοLχματα (Σχ. 5). nαuΒ~~eται υπόψη μόνον π eχκάρσ ια 

eκκeντρότητα e w = ev/Bw = e/Bw· Η διαμ~κης eκκeντρότητα 

του τοίχου ι-::ατ•Χ την 5 ι:Ξ tιθuνση "χ 
11

• 

ΕςGτάζουμe διάφορ~ς φ&σeις της Sιατομ~ς του τoG,ou στη 

Βάση του, και χρησιμοποιώντας ~vωστi~ σχ~σeις της τεχνικ~ς 

συμπεριφοράς της τοιχοnο ιG ας. 
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... ~· 1 

.~:ι • .. ~ι • • 

α) ΙΨ1 ρηιμι:χτωμ:~νη δι..ι:χτομf~ (σχ •. ;) 

Μ Μ 

----- - ----- - -------------
ΙΞ .::r -w 

-- Ν 6Μ 

=Ξ φ:::; λ ι-:: ι..ιστι κf] CTw-..:.· = 
l.w Bw 

Στην οpιακf] κατ~σταση ρηιματώσ.:ως της τοιχοποιtας ι σχ6ουν: 

Ο'wτ ::::: Ο 

..... Ν 6Μ Ν Bw 
------ + -------- - ο Μ c:; fV: -- .,_ -· -· ·-· -- .,_ 

6 

S) Ρnιματwμ~νη 5ι..ατομf] (με ουδ ' τερα ζώνη) (σχ.7) 

1 Bw 
ιr wr.:: ::;. (---- - θ) lw - Ισοpροπtα δυν&μεων: Ν -

2 2 

21'1 
Uwc .... 

~;ι w e ( ( Bw/2) ·- e) 

2 Μ 

- Παραμορφώσεις: ::: c:.: -

Ew .. ~ .... • Ew Lw ((Bw/2) - e) 

1 :Ξ c:: 11 
- Καμπυλότητα: - --------------- - ----------------------

::;. ( ( Β,..,/ 2 ) e) 4.5 EwLw e((Bw/2)-e)~ 

Για την ορι..ακf] κατάσταση ατο:ztας από Sλtwη της ακpαGας Gνας 

με xptiσn της στατικf]ς Ι τάξeuς πpοκ~πτeι η ακόλουθη σχ~σπ: 
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O wc: -· 

= F wc: 

f\I = 

1 
\1w 

1· 

ε r-
c. - -

~ 

Bw 

e+ 

tε:(. 

5'wc 
. \).,; ί ~ '?,.,; + 3e- l +~\-1-'1-

Ν 

t 

l\I ~:;. 

( ------ )U - Fwc ((1~2) -Bw) 
Bwl-w 2 
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Μεμονωμένος τοCχος 
από άοπλη τοιχοποι~α , , 
χωρις ανοιγματα . 

' 
Μη-μηγματωμένη δια-
τομή της βάσεως του , 
το ιχοu 

Ρηγματωμένη διατομή 
της βάσεως του τοCχου 

Γραμμή κάμψεως του 
τοίχου με στατική ΙΙ 
τάξεως 
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./ '/ ~ ..:: .. 
/ / , , , , , // Διαγραμμα τασεωv -κ .f"Wc. 1 .. παραμο ρφώσεων fwυ-.:: ~(l+Φ) 

της το ι χοτcο ι ί:ας r ,,. 
Ε.νω Ε 'νJ 

ι) Αστοχια μ~ στατικ~ ΙΙ τ&ξεωs 

εκκεντρότητα e" = Hw ~ 300 (CIB), ~τσι να προκ~nτeι σuνο~ικ~ 

Μ u ηι::,) )\ ., 
e == + θ •.... 

Ν Ν 

Η οριακ~ εκκεντρότητα 5ινεται ως εξ~ς: 

l_IM - - 1 . 2 ------------

:ι 
:;Ξ ι •. , Ι"Ι - - 1.2 ------------

6 

•:XφCJ \J :; ::; -
Bw 

~J .... - ----------- --

6 ι Ι ιvι + υ ,.., ι., 
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:ι. + φ 

t~JHO\J~ Ul"ιU ··· 

:ι. ~51< 

[ε συνδιασμό μe τις παραπ&vω σχ~σeις και μετ~ την 

αρι8μητικ~ enefeριασtα καταλ~χ e ι στην ακόλουθη σχ~ση: 

1 1.+φ 

-· ο":;;: ----·-·-·- ··--·-·-·--·-------------········-·· .. ·-·--···-·-
6 f,.. .. 1 +(.() 1 

--·-··---- λ ~ 
:ι ~sι< σ. 5 .... ,= 1_ :ι ι··ι 

Hw 
ι~Jπ ου λ --

Bw 

χια ~να δeδομ~νο τοtχο από ~οπλn τοιχοnbιGα, κια τιμ~ς 
ε < e~ΣΜ θα eπ~ρχeται αστοχGα της μοpφhς. 

Oc:. 1 0.20 (1 + φ) 

........ --.. -- - :::.ϊ 

Γ ··w 6 Ι< 

Αυτό ισχ~eι στnv πepGnτωση αστοχGας της διατομ~ς στην 

aλαστικ~ φ~crn χια πολ6 μικp~ς εκκεvτ~ότητeς (e < 1/6). 

Τ~λσς χια τnν πeptπτωσn μη5eνικ~ς eκκeντρότnτας 

(e / Bw - 0) χpπσιμοποιο6μs τn χνωστ~ από ·τη Μnχαvικ~ σχ~ση 

π=z ΕΙ 

Νι..ι= -·----·--·- οπότe ~ια την πepGπτωση που eξeτάζου μe eGvαι: 

Η:.2 

σσ Ο.41< 1 

(-----) u - -----

! 08 -



• . , Λ 

. .:;. • -ι· • ΕΦΕnκvεΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 
.. ..... _. _____ .... ___ .. __ ,_, ____ ···--............. -...... .. 
... -.. - .... --- ------ - - ---

3.4.1. Γ:::νι ~:: 6: 

Η ε φ e λκυστικ~ αντοi~ δεν σ Jνιστά dνα σαφdς μηχανικό 

χαρακτηρ ι σ τικό της τοιχοποιCας. Στnv nραιματικότητα~ αvάλοια 

μ a την ιωνCα e μφανCσ e ως μιας εφe λκυστικ~ς pωιμ~ς, διαφορετικ~ 

θα e Gναι και n αντC σ ταση της το ι χ οποιCας σ• ε φe λκuσμό. 

Ο ~ατακόουφος ε φε λκυσμός oC ηιeC σe αποσ6νδεση του 

κονι άματος (Σχ .10) ~ φe λκυστικ~ ς αντοχ~ς του κονιάματος: 

( ζ= 2/:::::) 

σuνθ~κ ες συντnphσ ε ως. 

τοιχοποtας προ~ρχ e ται 

- etτe από την αντCσταση σ e ολCσθησπ μετα~6 κονιάματος και 

λιSοσώματος (Σχ.11α) 

- ~από την ε φe λκυστικ~ αντοχ~ του λι8οσώματος (Σχ.118). 

δ ε ν e tναι ινωστό το πως υπολοι C ζ e ται η εφελκυστικ~ αντοχ~ 

συναpτ~σ ε ι της ιwνtας. 

Τ~ λος, σ'όλeς αuτ~ς τις σκ ~ ~eις δεν ~χει υπ ε ισ~λθει ακόμα 

ο δυομ e ν~ ς ρόλος της eικάρσιας 8λιπτικ~ς τάσεως. 

Με αυτά τα δeδομ~να~ κάθε 8eωρCα διατμητικ~ς συμπεριφοράς 

αναμ ~ v ε τα ι ότι 8α μnορeι να n eο ιιρά~e ι την πραιματικότnτα με 
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Με την παραδοχή ότ\ eπ~pχεται αστοχGα στην τοιχοποιGα 

όταν η ι.:: ί.1 ρ ι ι:χ :;Ξ φ::: λ Ι< υσ τι Ι< fJ τ(χση ωΘάα :::: ι την '' ::;: φ:;:; λ ι< υcrτ ι ι< ή αvτc::ix t1 '' 

της τοιχοποιGας, πeιpάματα σe τοGχους από άοπλη τοιχοποιCα 

dδωσαv τα παρακ~τω αποτaλ~σματα = 

α) eφελκuστικn αvτοχn: Fwτ - 1.30 + 1.65 (1967) 

Fwτ - 1 . 80 + 2.5 (1970) 

8) eφeλκυστικ~ αντοχ~: Fwτ - 0 . 90 + 1.90 (1968) 

Fw~ - 1 . 80 + 3.70 (1970) ( C1 :Ξ Μf.:>ιχ ) 

Οι παραπάνω τιμ~ς της sφeλ κ uστικ~ς αντοχ~ς της 

τοιχοποιtας εGναι απλ~ εvδεικτικ~ς, καθόσον e~αpτώvται από τη 

ποιότητα του κον~άματος~ το κατακόρυφο θλιπτικό φοpτGο και το 

κpιτf]ριο 8ρα~σεως που χρησιμαπuιήθηκε ~ια την εΕαχωχf] τους. 

Σχ. 1. Ο. 

f t t· 
- --- -

1 , 1 11 
1 j/ 11 , , 1 

ι ιι===:Jι 1 

οι 1 1 ιο 
ι--I _J 1 l .__I _ __..l 

J. 

r - r-. F 
ί wt.. -J Ht 

11 1<αται-::όρv1~η 11 :::φ:::λκυστι ι-::ή ι:χvτσχ.f'~ της τcιι:χοπαι Gας. 

- j. 10 -



• ·' 

1 ~ -· 
J 

~· 
~ 

.ι.--

~c .ι,--...--.. 
+--

1 π ι ~· 
~ 

Σχ . 11 . ιv/η:χι:χv (, α μα ί 11 ορ ι {;όvτ ι ι:χς 11 
:;: φ::; λ Ι< UCJ τι Ι·::~'Jς ι:χv-ι:οχ t1ς 

της το 1, xorr οι ίσ:ς. 

./Q· 
l 

tν.1 τ ,-------

rx.12. Εφeλκυστικ~ αντοχ~ τnς τοιχοποιίας όταν η κ~pια 
εwsλκuστικ~ τάση sμψανίζsται υπό ιωvία 8. 
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3.5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ) 

~:::. 5. 1 ,. Γ :Ξ v \, 1::6: 

Στοur.,; τοtχοuς •Χ!Tc'J τοιχοποι Gι:χ 01.ιναvτώνται ~::ατ•:Χ ι::ι:χνόνι:>: 

ανοtχματα (πόρτeς, ιταρ~8uρα κ.~.π.), nou επηρεάζουν τnν όλη 

σuμπeριφορ~ της τοιχοποιtας, αν&λοχα με τη 8~ση και το 

Η ~ρeuνα της σuμπeριφοράς των τοιχοποιιών μs ανοtχματα 

e tναι πeριορισμ~νn και τα αποτeλ~σuατα της μη σu5κρtσιμα, 

e πeιδ~ αφορο~ν διαφορeτικ& uλικ~ και eξeτ~ζοuν διαφορετικά 

Μ~ταξό των ανοιιμάτων ~ νός τοιχώματος δημιουpχο6νται 

οριζόντιες και κατακόρυφες ζώνε ς . Οι οριζόντιες ζώνες 

/Jρ tσΚ(Jντι:χι στις στι~θμ:Ξ<; των π•:χτω μ·~των ι-::αι ονο~ιι:Χ'{;ονται ''?;c~)ν:::ς 

συνδ ::: τι~:: ών δοκών 11 • Οι ~::ι:χτσ:κcφυφ ::: ς "ζών:::ς μπορ:: t v•:x =Ξ: tναι 

D 

Σ:χ. 13. 
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Σχ . 14 

O.G 5~ ν iιs:. 

ι:=~=============-1/ ~~ v ~J. 
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Οταv οι οριζόντιες ζώνες ειvαι ισχuρ~ς (εGτe μe μεχ&λες 

διαοτάσeις, eGτe διαμορφωμ~νeς μe ανΒeκτικά υλικ&), οι 

περιοχ~ς διασταuρώσ e ως τους μe τις κατακόρυφες ζώνeς ιGνονται 

αν8eκτικdς και μπορούν να λeιτο υρχήσοuν σαν κόuΒοι, 

μεταΒιβ~ζοντας δυνάμεις από τα οριζόντια στα κατακόρυφα 

τμή~t•:χτι:χ του τοιχώματος. Τότ::;: ::!χ οuμ::;: "σuνδ:;;τιf:Ας δοκούς" f::ι:χι 

όλες οι κατακόρυφες ζώνες σuνeρχάζονται μ ε ταξύ τους και τα 

~ι:aταsύ των ορ6φων τμtηω;τι); τους λ::: ιτοuρ χούν σι:χν "π:~σσοι ιι 

( Σ:χ • 1. 4) • 

ΑντtSeτα, όταν οι συνδ~σeι ς των πατωμ~των eGvαι χαλαρ~ς ή 

όταν οι ζώνες των συνδετικών δ οκ ών aLναι αο8eν e Lς, Seν μπορeG 

να eξασφαλιστeG n σuνepιασCα όλων των κατακόρυφων ζωνών του 

τοιχώματος σe οριζόντιες eπιποvήσeις και μετακινήσεις. Τότε 

οι σuνδετικ~ς δοκοG ρnιuατώνονται και τα κατακόρυφα τμ~ματα 

κάμπτονται σε όλο το ύ~ος τους ~ ~eιτοuριώvτας σαν ανεξάρτητοι 

προΒόλοι πακτωμ~vοι στο Jδαφος. Τότε λ~μe ότι ~χουμε 

"λ::::ιτουp1~ Cα το(,χων" (Σ;χ. .. 14). 

ΕCναι φανερό ότι τα τοιχώμ ατα ενός κτιριου σuνepχάζονται 

καλ6τeρα όταν ~χουμi ισχυρ~ς σ uνδsτικ~ς δοκο6ς και σαφeCς 

ζώveς πεσσών. Αυτό eπιτυχχ~νeτ~ι μe τn σωστn crόνδεση των 

πατωμ~των και τη καvονικ~ δι&ταΕn των ανοιχμάτwv. Οταν τα 

ανοιιματα ~χουν ακανόνιστη δι&ταξη Sιακόπτeται n συν~χeια των 

ζωνών του τοιχώματος και υποΒι Β άζeται σημαντικά n χeνικ~ 

ι:χντοχ fι του. 
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Η μ:~Θοδος που χpησι,μοησι,:::ι-:ι:χι, c1uν1"1θως ιιι:χ τον υττολcι~ςισμό 

της ακαμψιας στο eπιπ&δο των μονώpοψων διατμητικών τοιχων~ 

eιvαι να 8eωρeCται ο τdιχος πακτωμ~νος στη Βάση του και 

eλe~θepoς ι') πακτωμ~νος στη κοpuφ~ και να λαμβάνονται υπόψη οι 

μετακιν~σeις από κάμψη και, από δι&τμηση. Η μ~θοδος αuτ~ 

(συμβατικ~ μ~θοδος) δGveι ακριΡ~ αποτελ~σματα χια τοtχους 

χωρCς ανοGιματα, eνώ δev eιvαι κατάλληλη ιια τοtχους μ 

1:ΧνΟ t ό ~\ ατι:χ. 

Από αναλυτικ~ απστeλ~σματα σe μονοωpόφοuς τοGχοuς από 

οπΧισμ~νο σκυρόδεμα τοιχοποιtα μe ~να συμμετρικό άνοιιμα, 

εφαρμόζοντας τη σuμβατικι') μ~θοLο των πeπερασμ~νων στοιχεGwν, 

πpο:~ι<υψ=Ξ: ότι η c:ιυμf3ι:χτιι::t1 μ:~8οδο<;~ 

α) δGνeι τιμ~ς των οριζοντGwν S uν~μεων σχe5ιασμο6 μeιαλ6τερaς 

ι:χπό τις πραχματικ~ς. 

β) δGνει λανθασμ~νn κατανομή δ~ατμητικών δuv~μewν στους 

τοιχους της κατασκeυ~ς. 

χ) δGνeι μικρότερες οριζόντιες μeτατοπGσeις. 

Τα nαραπ~vω σφ~~ματα μeιαλώνοV J μe την α6fηση του λόχου Hw/Lw 

ΤΤ•~Vω ι:ΧΤΤό την μον{χδα ::;:ττ:;: ιδf1 ι:χuS:ι: ' VO\JV Ο\, ΤΤ ιθανότητ::;:ς της 

~=:αμπι~::ι')ς αστοχtας~ π•:χρ·Χ~οντας τrου α~νο:ΞGται στη σu~ιSατιΗ:tΊ 

μ~θοδο. Το σψ~~μα μπορεG να φτ~σsι μ~χpι και 18% • 

Για την εξ~λeιwn των αφαΛμ&των δtvονται διοpθωτικοG 

συντ:::Λ:Ξcττ:iς που διαιρο(ιν Την αι::ι:χμ4ιία των Τοίχων ττου 

υπολοιίζεται λαμβάνοντας υπόwn τα αvοtιματα. 

- διορ8wτι,ι.::ός σuvτ::::Λ=ΞστtΊ<; ι;ια παρωΞιυρα: από 1.0 + 2.7 
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(μeιαλώνει όταν ~χeι > Hw/Lw μικρό λόιο ανοG~ματος). 

διορθωτικός σuντ~λeστ~ς χια ιόpτeς: από 1.0 + 1.8 

Από πeιpαματικ~ ~ρeυνα (Ε.Μ.Π. Κοκκινόποuλος, 1963) 

v 1 

Απαιτούμενο π&χος: tw - Κ -----
Lw r= W-τ: 

ΟeGκτης αντιστάσεως: D - λtwEw 

όπου V: η Sιατμnτική δύναμη. 

Fwτ: η eφeλκυστικ~ αvτοχ~ του σκuροδ~ματος. 

Ew: το μ~τρο eλαστικότnτα~ της τοιχοποιGας. 

[e περιπτώσεις που n απόσταση δuο ιeιτονικών ανοιιμάτων 

ενός τotxou εGναι πολύ μικρή (το πλάτος του τοGχου μeταξu των 

ανοιιμάτων δεν υπeρβαGνeι το τ~τραπλάσιο του πάχους του), το 

τμήμα του τοGχου μεταξύ των ο:νυιιμ·~των α ττ οτ:::λ:Ξ(. ττ::::οΌό. Γ.τn 

πeρGπτωσn αυτή η λu~πρότnτα του πeσσο6 ως προς τον άξονα χ-χ 

sGναι μeιαλ6τeρn από eκeLνn του τοLχου και μικρότερη από 

eκeGνn της μeμονwμ~νnς κολώvας. 

Το ::;ν:Ξp χι') u ιμος του π:;;;αcrοίJ ι:α8ορ ι~;:::ται παραι·::6:τw: 

α) Οπου uπάρχeι απλός περιορισμός στην οριζόντια μετακGνηση 

- l16 -



τοu τoGxou, το e νeριό 6ψος του σχπματιζόμeνου πeσσο6 e ιvαι 

Gσο μ e την απόσταση των στη p tgεων ατn B&crn και στn κοpuφ~ 

του τoCxou. 

β) Οταν e~ααφαλCζεται αufnμ~vn αντGcrταση στην οριζόντια 

μ e τακινπαn του τοιχοu, τότε το eνe ρι6 6ψος του 

πpοα6πτοντος πeσσο6 μnopet να λnφθsG Gcro μe 0.75 ψορ4ς την 

απόσταση των στπpGξεων συν 0 .25 φομ1ς το ~~ος του 

μ e ιαλ6τeροu ανοtιματος. 
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3. 6. ΟΙ ΑΤΙ'1ΗΤ Ι Ι<Η ΑΝΤΟΧΗ ΥΠΟ θ(Ί Ι 11 /-1 

3.6.1. Εισα?lωχf1 

φόρτιση διακριvονται οι παρακ~ ·:ω μορφ~ς Spα\Jσeως (Σχ.15). 

του λόχου Hw/lw (συνf]θως Hw/ Lw > 2.0). 

β) θρα6σn από ολισ8πσn του τοι ~ ου~ σαν στερeό σώμα ως πpος 

την βάση του. Συμβαινeι χια μικp~ς τιμ~ς του αυντελsστf] 

-rριβf]ς "μ". 

ό ) .C.ι~J:iil.::W.:11 .QQ ι:χ \J cι IJ.l. 11 οφ ι:χ τ n Ρ :Ξ J τ ι:χ ι σ :;: το ι χ ο υ ς μ =Ξ μ ι ~:: p :~ ς τ ι μ ,~ ~:; 

του λόιοu Hw/lw (cruvf]θως Hw/ Lw < 1.0). 

-- --
Cζ 

't Co οΟ 

-+ '?: ~ ~ 
-> 

ι 
--7 . 

Ί ι_ 1 

1 Hw 
1 

t- .. 

+ L\>J --+ 
α)ΚαμπτLκή ~ραύση β) Αστοχία 

,. 
ολίσ-θηση γ) ΔLα:τμητική ~ραύση απο 

Σχ.15. Μορφ~ς Ίρ α~σεως τοιχωv. 
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Ολα τα προπιο6μeνα προκ6πταυν από την δυναμικ~ καταπόνηση 

που δ~χeται η φiρουσα τοιχοποιια, από το φαινόμενο του 

σεισμο6. Γι αυτό όταν~ σeισμικότητα της περιοχ~s ειναι 

μeι~λη ~ όταν η efeταζόμeνn κατασκευ~ δεν eιναι απλ~ και 

μικρ~, eCναι απαραCτnτπ η διεξαιωι~ αντισeισμικο6 ελ~ιχου. 

Αφοά υπολοιισθο~ν τα στατικ~ και σεισμικά φορτtα πρ~πeι να 

ν, 'ν·.~.~ι ~ LΙ'Τ~•'ι,vι~•.ιο'c.~ ι:X\JΎ( .• JC. Πp~.ΤΤ>_~\, ν~ v'v-~ (, ,- ~ σ~ . U ι ~ΛJυ Uι • ~ - - - υ~ ~~αι μe μα μ~~CJQO~ 

που να eξασφαλ(ζeι τη οωστ~ κατανομ~ των σεισμικών δuνάμeων 

στα διάφορα φ~pοντα τοιχώματα. 

Μια τdτοια μ~θοδας ειναι αuτ~ που διατυπώθηκε από το 

καθnιnτ~ Α.Ροuσόποuλα και κατά την οποGα η κατανομ~ των 

οeισμικών δuν~μeων ιtνεται αν~~οια μe τις ακαμψ(,ες και τις 

μετακιν~σεις των φερόντων τοιχωμ~τωv. Στη συv~χεια 

υπολοιGζονται οι δυνάμεις και οι eντ~σει~ των πεσσών και των 

πρεκιών (συνδετικών δοκών) και eλ~ιχονται οι αναπτυσσόμενες 

σuστ~ματα και ιια αυτό το λόχο μπορει να eφαpμοσθeι σe κτtpια 

α) Οι ζώνες των συνδετικών δοκών (np~κια) πρ~πeι να eιναι 

D) -~v-- τιn~π~ι V•:X OU'lr~_!ov~ι:x• μ Τα ΤΙ α τ ώ μ ι:χ τ ι:χ ι< α ι cι ι α τ '= " == ':> ,c.J ·:: ·= ο • " 

τους τοιχους και να e~ασφα~Cζουν τη σuνep~ασια τους σs 

οριζόντιες eπιπον~σeις. 

Αν οι συvδ~σeις στις στάθμες των ορόφων εCναι χαλαρ~ς, οι 

τοtχοι ~eιτοuριο~ν ανεξάρτητα σαν πpοβόλοι αr1ό το ~Sαφος και 

-· J.:L't -· 



11 ι..ι~θοδοζ 5ev jιπορεG 1ιι:χ ~-=~ι:χpιιο· ιJ· τ··-= ι. -r~ ~, , - • • • ~τε ~α πρ~n ε ι οι τοιχοι 

να εξετασ το όν σαν πρόβολοι και να αvαζητη8ο6v άλλες μeθόδοι 

uπολοιισμο6, που να λα~βάνοuν uπ'όψη τη σuνεpιασια των 

ορόΦων. 

Οnως e ιναι ινωστό η μ~θοδος Α.Ρουσόποuλοu eξQτ~ζeι τις 

κ ινnσ e ις των sισκων των nατωμ~τwν και uπολοιιζeι τις 

~νστάαεις των κατακαρ6φωv oτoιxetwv τοu ορόφου μ~ βάση τις 

μeτακιv~σ ε ις των κεφαλών τους. 

Γι αυτό πpΔπει οι φ~ροuσες τοιχοποιCeς να ~χουν απλdς 

σuμμετρικ~ δι&τα~η. Τότε το Κ. Ε .Σ. και το Κ.8. των κατό~~ωv 

πλησιάζουν~ σχεδόν συμπιπτοuν και η επCδραση της στροφ~ς 

στις μετακιv~σeις eιναι αμελητ! α. Στις π ε ριπτώσεις αuτ~ς η 

κατανομ~ της τ~μνοuσας του σει α μο6 ιιvεται αvάλοχα με τις 

. 
ακαμwtες των τοιχωμάτων. Σε απ \ οόστερες ακόμη κατασκεu~ς 

μποpοόv να ιινοuν nιό xovSpoeι S etς παραδοχ~ς και οι σεισμικ~ς 

δυνάμeις να κατανe μηθοόν στα δ ι &φορα τοιχώματα~ αvάλοχα μe 

τιs ρan~ς α5p~νeιας h ακόμη αν&λοια μe τα eμβαS~ των 

διι:χτομC.:1v ταυς. 

Ο ~λeκχο~ των τ&σεων των π ε σσών ιtvεται με τους κνωστο~ς 
1 

τόπους της αντοχ~ς των υλικών. Ειδικώτeρα, κατ~ τον 

υπολοιισμό των τ&σeων eφελκuσμοό, nροτeCνeται να λαμβ&νeται 

un'όwn κατακόρ υφη προς τα πάνω σeισμικ~ συνιστώσα μe 

επιτάχυνση Ο.56~ οπότε τα κατα ~ όρυφα θλιπτικά φορτια των 

πεσσών μειώνονται στο μισό. 
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3.7. ΣΕΙΣΜΙΚΗ QΡΑΣΗ ΣΧΕQΙΑΣΜΟΥ 

C.111 ου: ι)(,,,,,.,.,,/G ι;χνιχ•ι::::νό•ι:ΞΥΓ1 , ,.:! "·σ·ι-τ1 ··ιτ 1 ••• ~ ... L. ,. ~ ,. . ·- " " ' == " ' •.λ Χ υ ν σ η ~'Ξ..Ξ.2i.!Ρ. o . .u.s 

(σει.σμολσιι.κά στοιχeGα πeριοχ~ς) ως προς ποσοστό της 

ΠΟfΙΕΞ: Ι Σ ι:χ,,, Ιό\ ·χ Ι G 

--·-··--·· .. --........... _ .. _. __ , ........... -.. -·-···--· .......... , ___ ........... ----·-.. ·-·-·--··--·-.. --... - .. _ .... . 

r.::·οΩοΣ ο .. :::ει 

()Αι~:· Ι Σ:f·i ο. ::~;7 

rrAτr.:·A 0.-:57 

Ι"ΙΥΤ Ι ()Η/\ΙΗ ο. ~:::ο 

.-·ι-~-; 11τ1 ···1 ι:;Ι -~. '·· \ .. ·:., ι- 0.26 

Ι<Α()Α/'1ι~Τf-~ ο. 2.ι~ 

HF'At:::fΊEIO () .. 2~: 

:ι: ΩΑ/\ΙΝ Ι l\IA 0.20 

ΑΘΗΝΑ ο. 17 

Ι<ΑΒΑι'Ίf.·i ο. 11 
.......... -........... _ ........ ---· ......... - .............. -............ ----- ... _ .......... , .. ,.,, ___ ,, __ ,. __ ,,_,_ .. _ .............. . 

α: Σuντε~εστ~ς δυναμι.κ~ς eνιcrχ6σεως (nεpGnou 2.50) 

S: Φασματικός συντελeστ~ς (αλλπλeπGδραση εδ&φοuς -

ι.;; σ: τα σ ~:: :Ξ υ 1'1 ς ) ( rr ::;: ρ (, π ο u 1 .. Ο ) 

Ι~ Γuντeλsστ~ς crrrοu5αιότητας (nε ρLπου = 1.0 - 1.5) 

Q: QεGκτπς σuμπeριφοράς : 1.5 χι.α άοπ~n τοιχοποιtα 
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μ: ο σuντeλεστnς κατά μnκος το~ οριζόντιου αρμο~ που 

εκφρ&ζeται ως συνάpτnσn της κατακόρυφης 8λιπτικ~ς τάσεως 

σ~ από την eμπeιρικn σχ~ση. 

μ -- 0.1.Ί 

Οι 5ιατμητικ~ς τάσεις που δρουν στα λιθοσώματα 

παρουσι~ζουv την μ~ιιστn τιμn τους κατ~ μ~κος του άξονα του 

τοιχου, evώ n κατακόρυφη 8λιπτ~κn τ~ση σ~ eGvαι πρακτικ& 

σταθsρ~ cre ό\α τα σημeGα. Ο σuvδιασμός αυτός των διατμητικώv 

και των θλιπτικών pωιμών στο λ~Sόσwμα. Οι ρωιμ~ς αuτ~ς 

εμφανtζονται αpχικ~ π ερι το κ~ντpο του τοιχου, όπου ο 

τιμf1 του .. 

Εvα απλοποιπ μ~νο κpιτnpιο 3ρα0σewς χια ~να λιθόσwμα υπό 

τις τ&σeις eιναι: 

··cu 1 

(1 - -----) (1 + ------) 
r= wc:: Fi::-,-.:.· 

* --------------------------
Fwr.,; 

---------- + .. ----·-""' 
F-" ~:ι c:: r= ""' τ 

3 ., 8 • ~~; ,. _Τ Cι:!!_ι ι·:: fl .t~λ ι Π ·τ: ι, !·:: fl .f.-ιρ ι'!(_(ισ !l !J τ:.!1 Κ (χτω -~ων G Ο: " 

(α) Ε~eτ~ζουμe τη πeρCπτωσn που χια μικρ~ς τιμ~ς της σο 

t n •ιsτά τη .οπιμ&τωσπ στη e π ~pχeται 8ρα0αn στπ πeριοχ Ι :, ~ 

θ:::~ση Α: 

- 12:; ..... 



Ισσοpοπια Suv~μaωv: 

Μ 

Εκκeντρότnτα e -
Ρ 

Lw 
2( -----

2 

VH w τ Bw Lw Hw 
- ----- - ------------- -

Ρ 

* Me eπε~~ριασια των S6o eξισώcrεωv προκ6πτeι 

- -------------- όπου α = Hw/L w 
" .. f-L ~ - wc 

τ 

Hw 
σο 

όπου V - eW οριζόντια [όναμη - σeισμικό συν. επι το 

Βάρος. 

(β) Θeωρο6μe την πeριπτωσn nou ιια ueι&λeς τιμ~ς σa, δεν ~χει 

pη;ματω8eG η π~ρ ι οχh Α αλ~~ ~χει επ~λθeι θλιπτικh Spα6ση 

στn θ~σn Β: 

Ρ Μ Ρ v Hw 

σο + - ------- + ------------
w w Bw Lw Bw Lw Ζ/ 6 

----------
6 α 
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3.9. ΕπG5ραση τοu σ e ισμο~ σ τη φ~ ροuσα τοιχοnοιGα. 
=::.::::::==::.:.:::.-:.::.::::::::::.::::::=:::.:..--:::::=::;:::::~::.-;.;;:;:::;;;:~~::::::::: ·::;--=::.::: ::;:;::::::~:;;;:;.::.-;::;::;::.:=::::;··-.................. - ........ ,.Ν,,.,_ ....... - ........... .. 

Στα σχ~ματα 17-19 φαGνοvτα ι οι βασικ~ς ρηιματώσ ε ις τοιχων 

πeσσών και σuνδ e τικών δοκών, nc u οφe t~ονται σ e κ~μwη ~ 

Sιάτμηση από οριζόντι ε ς S uν~μ eις που ασκο~νται προς μtα ~ S~o 

αντG82τe s μeταf6 τους δι e uθάνσ e ις. 

Τ~ σχ~ματα αυτά e tvαι χp~σι u α, e π e Lδ~ n Lκανότητα τοu 

μηχανι κο~ να διακρtνe ι τον τρ όπο λ e Lτoup~Lας ε νός τοιχώματος 

και να ~ pμηνe ~σ e ι αωστ& στη πρ c~ λεuσn και σnμασια των 

διαφόρ ων ρwιμών~ αποτe λο~ν τn βασικότe pn nρουnόθεση χια μια 

αωσττl σχεδ (.ι:χαrι •:Χ λλ•~: Ι·:: ι:χι :;: π ι.cτι.:::::: ι . f \ .. Ο σ ::: ιcr~ιός ::: Gναι.. η ' 1 •:χχ (.λ:::: ιος 

σ e α υτό του e Lδους τις καταcrκ eLd ς. 

·----------

---> 

------
,~, 

ΚΑΜΨΗ 

L 
c 

-- ·---- -----·---------

ΡΩΓΜΕΣ ΤΟΙΧΩΝ 
CI!-- - ·-

1 • 

Q . 
" 

\ 

' ,., , 1 

/ w···· .. ,. / . '· .. 
~// .· ... ;,:; ... 
// ·~ . . " · ... ,.: 

1 . 

.. ' 
,,: +;' ,t;"· 

• • ι, ·' 

• •ι'Ι .. 

. .. . • .... ·f~ 

.? ?'?' » 

ΔΙΑΤΙfJΗΣΗ 
. ... ~ ,, 
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' ' . . . .. - ... .. . ... - .. . - . .. . .. ~ ... -... ,. __ ... .. 
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Η διαζωματικ~ τοιχοποιια a ιναι eκεινο το σόστημα 

5ομfισeως, στο οποιο κατακόρυφα στο ιχeGα από οπλισμ~νο 

σι< υρ ιj,~i :::: μα ( Ι< ατα Ι·:: c'Jρ υφι:;: 5 ι. •:x:C ι~ι μ •:Χτ•:' ) :• ι< σ:τ 'ι:χΗ οο· τι):σ:::; ι ς ~:: α ι, 

συνδeSeμ~vα μεταfό τους μe οpι [6ντια στοιχeια από οπλισμ~νο 

σκυρόδεμα (οριζόντια διαζώματα), που πeρικλ~ιοuν την 

τ cι ι Χ ο π ο ι G ι:χ :ι :~ τ σ ι ώ ο τ ::: να ο χ η ~ω; -;:. G ζ" ο υ ν μ ι_. α " ~ ::: ~ι ι σ μ ::1 ν η 11 

Η λα ι σι. 1:Χ ι< τ'ι Ι< ι:χτασ Ι< :::; ufι • 

Τα οριζόντια διαζώματα προστιs~ται π~ντοτe~ τουλ~χιστον δe 

στις οτ&8μ eς των ορόφων του κτι~ιοu. Τα κατακόρυφα διαζώματα 

πpοστtθονται σe οικοδομ~ς που ~~~σκονται σe πeριοχdς μe~~λης 

crεισμικότnτας ~που eLναι θeμe λι ωμ~νeς σε κακό dδαφος. 

Τοπο8~τοόνται στις ιωνGες του κτιρGοu, στις ενώσεις φερόντων 

τοGχων, στα eλε όθeρα άκρα τotx~v ~ και στις κατακόρυφες 

παpει~ς των ανοιιμ~τωv. 

4. 1 Ι <ι:!,;.Υ_gv ::: r~_§_.!.:J1.\.?;J!.!1l..!:~.NY.. ι·ω: ι ·!.~~Ξ).Ι;::: },::1..QJL~!~~ 

Τα διαζώματα οριζόντια και κατακόρυφα, σκυροδετο6vται 

μeτ~ τη κατασκεu~ ό~ωv των τοGχων τοu uπόψη οpόφοu~ ει=τόs από 

eιSικ~ς περιπτώσεις που το eλε68epo 6ψος των ορόφων eιvαι 

μeιαλό όπου αnαιτeιται και εvδι~μeσο δι~ζwμα ~στη ιλώσα των 

~::1:χτι:χσ ι :::Ξ υι:χστι:ιν 11 cr:Ξ ν 1):'ζ 11 • 

- Ε~ασwαλCζεται καλ~τsρη σόνδεσn μeταf6 ανωδομ~ς και 

-· j :28 -



Β:Ξ λ τι, ~ιν:;;: -ι.'Ί:Χ \, η συμ11::;:ρι,φαp•>: των "λu(')ηpών" ·rc:ιίχων. 

Μaιώνeται, δραστι,κ~ ο κίv~ υvος α11οδιοpιανώσeως των 

Ελ~χιστeς διαστ~σει,ς ορι.;οντιων διαζωμ&των; πλ&τος Gσο 

προς το π&χος του τοίχου και, Οωος tσο προς το πάχος της 

πλ&κας και, κατ' eλ&χι,στο 150mm. 

200Χ200 11οι.ότnτα σκupοδ~~ατος (C15)-Fcκ =15 .00 MPa 

Κατακόρυφα διαδοχικ& Sι.αtώματα πpdnει, να διατ&σσονται 

- Ελ~χι.στος διαμ~κης οπλισ~ός: 4Ψ12 (8220) ~ 4Φ10 (8400) 

eξαρτώμeνος από τις δι.αcr1~σεις τοu κτι.ρίοu και τη ζώνη 

σeισμικότnτας (Πιν.1). 

- Απαιτσόμενο μhκος υπεpκ~~υωnς των ρα8δών οπλισμο6 60Φ. 

Το π~χοs του τοίχου δεν 6α είναι .μικρότερο από 240mm, 

ώστε ιια e[ωτεpι.κοός τοίχους, να δόvαται, να ενδωματω8εt 

και μόνωση στην eσωτερι.κ~ πλευρ& του διαζώματος, eίτe 

να επeνδu8eί με λι8οσώματα από την eξωτεpι,κ~ nλ~υρ~. 

Ο λόκος μετα~6 6wους ορό~~υ και, π~χους τοίχου Hw/tw δεν 

θα είναι μεχαλ~τ~ρος από 15. 

Qeν θα λαμβ&vονται υπό~η Jτο προσδιορισμό της διατομ~ς 

που παpαλαμβάve~ πλευρικά φορτια, οι τοιχοι που ~χουν 
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λό6ο διατμ~σeως Hw/Lw μe~αλ~τeρο από 2.50. 

4 • 2 • l~ ιι η ::s αν ι 1<1'1 .:Ι~ 6 ι, ο('(:~ ω r .. t 15:-cων .Δ :;:; >. ι< υσ-r:fι ρ ων ._ 

Κατασκeυh μe οριζόντια δια~ώ ματα μόνο. Τα οριζόντια 

διαζώματα σχηματGζοuν dνα οpιζοντιο πλαισιωτό σόστημα που 

α) από τα διαφp&ιματα (πατοματα) μeταφ~ρeι στους φ~ροντες 

τοt:χ.οuς τα οριζόντια φο~τ ια που οψεtλονται στο σεισμό. 

Q) σuνδdeι τους φdροντes τuιχοuς μeταξ~ τους. 

ι) στη πepιπτwση δαπ~5ων α~ό προκαταοκeυασμ~να στοι:χ.εια, 

efασφαλGζeι τn συνεριασια μeτα~6 των στοιχeCwν αυτών 

και μeχαλώνeι την ακαμψ ι~ των διαφρα~μάτων αυτών. 

Τα οριζόντια διαζώματα Sewρο~νται οριζόντιες συνεχεις 

δοκο(, μ~σα σe οριζόντιο eπtπeδο, στηριζόμενες στους 

eχκάρσιους τοιχους. Ελ~~χονται σε κάμ~η και τ~μνουσα μe τα 

Οριζόντια κατανeμημ~να φοpτtα, tσα μe το αSρανeιακό 

ιροοτιο των υπeοκ e tμενων το ιχ wν. Το αδρανειακό αυτό ψορτιο . . 
ι:χντισϊ."Οι:Χ, ::Ξ ί στ•:Χ f:;ι:>.:ται·::όpυφι;χ φοpτί. 1:Χ ΙΤΩU φ:~pOUV Οι το(,χοι. 
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αποτeλο6v τα οριζόντια και κατ~κόρuφα διαζώματα μαζt με τις 

θλιβόμeνeς ζώνες της τοιχοποιG ας. 

(Οριζόντιες δυνάμεις εGναι η π (λινSpομικ~ κGνηση και στις δ6ο 

διeυ86vσεις τοu σeισμο6 και το ~ αν~μου. Οι τ6nοι που θα 

διαζώματα δηλ. χια μeι~λπ σeιο 1 ικότητα - ζώνη ΙΙΙ) 

Υ ΤΤ Ο λ Ο~- ι, CT μ CΙ ς .f!.§. !S .. :i:~ Ι< ~> ί?..11.~ ~Ξ: ΤΤ (, ΤΙ ::;: δ ο • 

Me τι~ συvθ~κeς του σχ. κ ~ ι χρnσιμοττοιώντας e~ιοώσeις 

ισορροπtας των κόμ8ων του 5ικτJώματος, προκ6πτουv οι παρακ~τω 

·- v ... ~ 

F ν, 1.:: ••. ::; φι:χ Σ:V" 

όπου; Εκ: αδρανειακό φορτG ο Κ ορόφου 

\/,,~: ·ι:-=~ ~ι vo υσ ι:χ Ι< ορ όψο , ; 

Sκ~ δ6ναμn 8λι8όμενπ ~ διαιωνGου του Κ ορόφου 

Fν,κ: δράση στο οριζόντιο διάζωμα του Κ ορόφου 

ι:χ ) 

Ε~eτάζουμε τη 8λιβόμeνπ ισ η56ναμn τοιχοράSδο του σχ. ~ια 

οριζόντια μ ετατόπιση U του ορό ~οu uπό την eπtδραcrη της 



διατμπτικ~ ς δuν~μeως V. 

Οιατομ~ τοιχορ~Βδου: Aw = 3w t w 

όπα~: Bw το πάχος του τotxou. 

και: t w = ! 500 (Fwt Lw/Ew) 

Για 5ιαφορικ~ καθtζnσn CιS J το δικτύωμα τοu σχ 

αναπτ6σσ ε ται στn τοιχοp&βδο Sλ . πτικh δύναμη D τ~τοια ώστe: 

1) = Ew Aw :Ξ 

CJTTOU~ 

CιL ·- CJS η 1 .ι α 

Aw = Bw ·Ι:.: w 

θλιπτικ~ς δυνάμεως D δtνει~ 

D = 1500 Fwt Bw Cιe ημα 

μe Κ το πλ n8ος των υπeρκεLμeνωv ορόφων. 

(η αvισότη ~α οφe Lλ e ται στη παραμόρφωση 

των υττeρκ ~ L μ eνων ορόφων). 

( ι.ι ·.·-~.· ~.-. o ~ ό 1nouc_~, Η,: ~_• ωο, ο6•ι ε τυπικt1 Γι ι:χ :;(: νι:χ ι< τ . ρ ι ο . 1· .., ,. 

τρικwνικ~ καταvομ~ του σ ε ισμικο ύ ορόφου κα8Όwος του σχ. 

ι 1 •.. ·'•ιcιι\'CJ~ ανατnοπ~ς του κτιρLοu, πp~πeι οι 
Για να μην uπαρχeι ~· 0 - - ~ 

ι:: .ι... τW'-' ι-:.Ί:Χτ•"'~::αp ύrnωv 5 ι ι:: "ζ"ωμιΧΤWV Vι"Χ 
(ΧVΤιΩpι.λσ:: ι, ς ν -" Ψ 

ι ~:: ανοπ CJ ι ο ύv τη 

-· j 35 ... 



'~.\ 1<1-1:::: 1 

Fv < (--- ----- ) (..ιJ ·1;, 

.. :r ·-· L 2 

όπου: Wt το συνολικό φορτtο τοJ κτιρtοu. 

Η εκκεντρότητα που υπ~ρχει μεταξ~ κ~ντροu S~pouς και 

κ~ντροu διατμ~σeως δημιοuρχeG c η στρεπτικ~ ροπ~ Μτ• 

Εξετάζεται n επάνω στάθμη του ~ρ όφοu του crχ~ματος. 

Dιατμητικό φορτtο: Τ = ~/ζ e 
2Lw ιw· 

όπου: Εκ αδραveιακό φορτtο Κ οοόφοu 

e εκκεντρότητα μeτα~ά Κ.3. και κ~ντροu διατμ~crεως 

(1<.Ε.Σ) 

Το διατμnτικό φορτtο Τ nρο ~ αλet στα διαζώματα μtα 

ε φελκυστικ~ οριζόντια S6ναμη: 

f=·,., :::: Τ Hw F= 1-1 - Ε 1J>._~tl!::1 
2Lw 1-w .. 

και μtα eφeλκuστικ~ κατακόρυφο δ~ναμn; 

r=v -- Τ ι...., f\ FV -· !Ξι·<· {-' ι:::Χi 
') Lw ι....,. ·-
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' κα~απόνηση διαζωματ~κής τοι.χοποι.Cας • 
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ΤΊΑ F·Ε-Ιv\ΒΑΣΤ ]' \- ι ··Α ]' Γ\' 1 ·ι· ,-χ V'_[_ Ι ,- \"' ·ι· ]' ,- t\ • - - ' • :::.ι· ·: · ... : .... ι.= ..;:,..:::..:.:. :. ,. ,,,_ . ι .. ·: ι •• !::._ ..:.:..!= .'fEF·ovu~.Σ τοrχοπα1 ΙΕΣ ΓJΆ 

t:: Α()ΥΤIΞΓ.:·1-1 Al\IT Ι ΣΙΞ Ι Σ': Μ Ι Ι<Η Σ:ΥΙνΙΠIΞF' Ι ΦΟΙ=Ά. 

::=;.1. ~ 

Το πpόΒλημα των eneμβ~creων σe κατασκeυ~ς από οπλισμ~νο 

σκυρόδeμα και σε κατασκεu~ς απ ~ φ~pοuσα τοιχοnοιtα, 

παροucrι~ζeι τeρ~στιο κοινωνικό και οικονομικό eνδιαφ~ρον, 

δuσαν&λοχα μειαλ~τe pο από την δι αθ~σιμn ινώμn, πειρα και 

Ο τεχνικός, ιδιαGτeρα στη ~ώρα μας, συχνά καλetται να 

αντιμeτωπtσει το πρόβ~ημα καταοκeuών nou παρουσιάζουν Βλάβeς 

και χρeι~ζονται e πισκeu~ (σe crcB~ρ~ς ~ και βαρeι~ς βλ&Sες 

μ e τά από σ ε ισμό), όπου χια κ~π c ιο ~όχο χρειάζονται ενισχυση 

(ιια α~Εnσn αντοχ~ς~ ακαμwtας~ κ .λ.π.). 

rτα επό μενα ~tνeται μtα αu~οπτικ~ παρουσtασπ του 

D ι ~-~ rτ~--·ιS~CJ:_=wv σε N~pouσec τoιxonoιtec και ττρορλτηιατος των ~ .λ .., - _ 

··=-= πr1p :'-"•'"''"ouv τr1ν ·~ : πό~~λι.ση 1·ω:ι σuμrτ:::ρ ι,φο,cιά rrι:χρο:μ:Ξτρων rτou "'~ 

εrτιακeuασμ~νwν - eνισχ υμiνων τcιχοrτοιtων. Επιαημαtνεται ότι 

π~διο eφαρμοκ~ς των σuοτάσeων no u δινονται αμ~αwς μeτά, etν~ι 

οι φ~ροuσeς τοιχοπσι.teς (Seμeλ C ωcrn και ανω5ομ~ από λtSo ~ 

πλιν8οδομ~ς~ μsι&λου σχaτι.κ~ πιχους 200+300mm) δev 

- 139 -
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τοιχοnοιtα (όπως τόξα, αψLδeς, καμινάδες κ.λ.π.) ~Ί άλλων 

στοιχeιων των κατασκευών (όπως στ~ι~ς, πατώματα κ.λ.π.). 

Επtσης. οι συστάσεις αυτ~ς δeν αναφ~pονται σe eπeμβάσeις στον . . 

οnλισμ~νο σκυρόδεμα. 

:Ξ ~::τ (,μηση των ατrομeνόντων μ τιχι:χνι κών Χ•:Χp•:Χf·::τηρ ιστι ι-::C:ιν f}, 

ιeνικότερα, των πραχματικά διατιθeμ~νων μηχανικών 

χι:χρ ι;χ~:;τηρ ι στ ι f::ών f::ατι.Χ του χ:· όνου του ::: rτ •:Χν::: λ::'! ~ χου, :::; Ι·::τ (, ι.ι ηση 

των περιθωριων ασφαλeLας κ α. 

Αττ cι 1.1 :~ vc:ιvτι:χ χ •:χρ •:Χι·:: τη ρ ι στ ι ι< 6; ι:ω c:ι ι·φ (,<Η: ως ( Ι< υρ (,ως •:χν·rοχ fi , 

ακαμψ(,α αλλά και ττλαστικότπ τα, αν8eκτικότnτα σe δι~ρκεια 

ΙΞ ττ :~ ι&:χ ι:r τ1 -· 
Κά8ε εριαοCα ανι:χκατασκeunς , επισκeυnς, eνισχόσεως ~Ί 

ιeνικά κάθε eριασια διαφορrJnοιnσeως των μηχανικών 

χαρακτnpιστικώv της τοιχοπ ο ι(,ας, διαφοροποιnσεως της 

• ~ου cr~ι:χτικοό σ~~ματος κ.λ.π. 
συμπ:::pιφοpας~ .. .. " 

_Ανι:χ ι< ι:χτι:χσ ι·:: :Ξ ιιή 

δ ' σ ,..οι· - (,ου ( /·::ι:χθι:χ (,ρ :a ση f:;ι:χ ι 
Αντι t::ι:χτ6:στι:χcιn ομ ι f::ου ·.. ι .'= 

ιJ(νι)( f:: ατι:Χσ f:: :Ξ υfι ) 

- . 40 ·-



Ετr ισι-:::::: υr'\ 

Ατr Qf::ι:χτι).:ο τι:χσ n μη χ•:χν ~ ~::ών χι:χp Xf::·cnρ ι, α τι, r~ών ( s λαμ:~ νου 

στοιχ::: C.ou). 

Εν(,σχυση 

Βeλτtωση μηχανικών χαρακτπ1ιστικών (8λαμ~νοu ~ και 

ασ8ενο6ς ατοιχεC.οu) 

f:τr αναr:r/. :Ξ δ ι, ι:;ι;σ 1.ιός 

Επαν~λε~χος της κατασκεu~ς μετά τις επεμβάσεις (επισκeu~ς 

- ενιαχ~σeις) ν~α ανάλυση~ αναδιαcrτασιολό~nσn. 

5.3. ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

ι·::•:ι:·cι:χστ•Χσεως β}.ι:χμ:~νων f1 Γ=:•:χι αθ:::: ·ιών τοι,χοrτοι ιών ι·ω<ι ~ ια ·cov 

επανασχeδιασμό τους φαC.νονται σuνοτrτικ~ στο δι~~ραμα που 

- 1.41 -



Α Μ Ε · Σ Α 

(ΙΙΕΏΤΑ) 

ΜΕΤΡΑ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ____ .,.. _________ _ 

.· .. 

·- . 
ΑΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

.ΒΑΑΜΜΕΝΗ Η/ΚΑΙ 11 .Δ.Σ θΕΝΗΣ 11 

-Κl·,ΤΑΣΚΕΧΗ . 
" - -····-

..... -.... ...... ___ .. _ ·-· ·-· ·--·-·- .. 

Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ ΜΕΤ:ΡΗΣΕΙ~ κα: 1. 

ΔΟΚΙΙ'1ΕΣ ------
, ,. 

-a:ποτ:uπωση κα~a:σκεuης 

έλεγχος δι.a: -y.άξει.ς

δ. 1.α:-~;ομών 

-μετρ.ή σε ι. ςρω.yp.ώw-,- · -· ·-· 

βελών, με·τρ·Ίσε ι.ς 

α:ποκλ C σεω.ν 

-ποι.οτι.κοC ~\εγχο~ 

Β ΛΑ Β Ω 

-a:uτοΦ. C.a: 
-a:πογρa:cp,ή 

, . , ·. 
σωμα:1Τω.ν κοv ·~a:μα:των κλπ 

-δοκι.μa:στι.κέ ς φορτCσει.ς 

κa:ι. δuνa:μι.κ~ς δοκι.μές 

,. 

Α Α Α. Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

-κοστος 

-χρόνος 

-κο ι. νων ι.κο C, 
πολ ι.τι. κο C λ όγοι. 

-άλλq ι.λόγο ι. . 

ΑΙΤΙΑ J3.Λ.ΑΒΩΝ 

Τ . Ε Χ Ν Ι Κ Α 

: Χ. Ρ: Ι .. Τ Η Ρ · Ι . Α 

+uλι.κών 

.J..----![.:-: Π Α Ν Α Σ Χ Ε Δ Ι 'Α Σ Μ Ο Σ , . 

-σ6λληφη -δι.α:στα:σι.ολόγηση -άσκηση επι.βλέ~εώς ~' 

-a:ν~λυση -ει.δι.κοC έλεγχΌι. 

-λεπτομέρειες 
,. 

-α:νακα:τα:νομη 

--~-----------------------------------

.. 
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5.4.1. Γeνικ~~ αρχ~s 

ιια τά~η προσωρινών uποστnλώσeων - αντιστnρt~eων). 

Ελάφρυνση από φapτια που Jπορο6ν να απομακρυν8ο6ν ~ να 

μειωθο6ν (βαρeιά eπιστeιά1ματα ή στπ8αια, δάπεδα 

μsιάλου βάρους κ.λ.π.) 

- Χτισιμο κουφωμάτων (πόρτe;~ παρ~θυρα) που φτάνουν πολ6 

κοντ~ σe ιωνGeς της κατασ<ευ~ς (n.x. που 5ημιοupιο6ν 

ακραGοuς πeσσο6ς μ~κοuς μ ~ κρότepους από 1.00 m, 

τr::::ρ <.rrou). 

rε περιrrτώσeις ~ντονης αcrJμμετρtας ιeνικής διατά~eως 

(π.χ. μeιάλeς eκκeντρότπτaς κ~ντρου β~ροuς και κ~ντpου 

τeλeGwς διαφορ ε τικά χαρακ~nριστικ~ αποκλGcrεως~ να ειναι 

eνδeχόμενο να απαιτεGται 5ιακοπή συν~χeιας, στισιμο 

ν1ων τοιχων κ.~.π. 

re περιπτώσεις προ8λπματι<ής σuνeριασGας και 

συμπεριφορ~ς ταυ συνόλου, eιvαι ενδεχόμενο να χρQιαστeι 

και των δαπ~δων και καλή ( σωστ~ και συνεχής) στeρdωσή 

τους. 

- Ί- ι:χιτι:χ•-$_•'ϊ.Ί:Χ' rι κατασκ J u~ ισχυρών διαζωμάτων από 
L UVI tlως " ~ v " 

οπλισμ~νο σκυρόδεμα (στις στάθμ ~ ς δαπ~δων και στdιnς) και n 

λ ή η :_~ν' .'·χuι~f τους: οπλισμ~νοu σκυροδ~ματος v • J ι 



ζeυκτών στ~ιnς, μe σιδe p~ νιeς λ~μες και Sλnτρα 

- δι~τα[n χιαστι cr~νδ~σeω ι σ~ οριζόντιο cn και σε 

κατακόρυφο) εnιπe5ο ιια σ τ ~ ι e ς 

- evιaxuση χωνιών (σe κάτο~n) μ ε σuνδ~σμοuς κ~8eτους crτn 

δ ι χ οτό μ ο ~ ~:: • > •• τr • 

5. 4. 2. /Ξτι α:~~:ινδ '"' ι:τ η ~:χη α ~:: ο λ λ Υ) μ :1:~ :::: R ι<_ι:χο ο (,ων το(, :χ ων ~ 
:Ξ V [ ίJ Χ ι.Jc:r !) 

Η enισκ e υ~ - e νιcrxucrπ ε ικ αρ αGωv τοιχωv τrou ατrοκολλnθnκαν 

~ και που S e ιχνeι ότι θα ατrοκ ο λλnθn λόχο μη ~ντeχνnς 

eριαcrιας. Η cr6vδecrn ιινeται μ d μLα ατrό τις nαρακ~τω 

•:Χ) (Ί ι 8οσ ι.ιρ p αφt1 

1 

vεο 
Ι 

ti Οι VO 

- r::αθι:χLρ::::ση σu'ζυιών >.Gθων ~\ πλGνθων 
11

1
11 

ι-::ι:χι 
11 2 11 από Ι·::ι):θ:Ξ 

τοί χ ο 

\' ~-~ου ~.· ο•νο~ στο~ χεGοu ττροσθf\Ι<Τl . r " 

- .L 44 -
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π~ο~σιο τσιμeντοκονtαμα 

- επανάληψη της αφαιρdσeως - προσθ~κης κ~ae 500+1000mm, 

πeρtποu~ μ~σα - ~gω .. 
- συμπλήρωση κeνο~ αν~μeσα σ τους τοtχοuς με π~ο~σιο 

"Cσ ο μ :::: ντοι< ον t ι:χμι:χ 

·•• ι::6\>. uψη μ:::; t::οτ="' ταόσ tιρ μι:χ ή !"iETAl_ DEr.:·LOYE f::•:χ ι τ· ::: λ ι ι~ό 

:ΞΤΙ tχρ ι,σμι:χ. 

Μετά τη δι.άταfη των eλκυστ~pων ή της σιδeροκαταcrκeυ~ς, 

~tνe ται npο~νταση μe δuνακόκλει G ο, ~ια μtα eλe~χόμeνη 

ανόρθωση των τοtχωv και σ6σφι~η της κωνtας. 

- - - -- -- -----~----·--· ------ -----·-

εQ v. υ&·';:.~ρ~ ς. 
( q_ :J.L-uffvι Φu) " C ι δ \'\?C ~\.~'<-~'i\ 

C ~uν~. ΦW 1 500) 

κάτω α:πο τα δάπεδα 

ή· κα: ι, την σ-υ-έγη 

κα:-&'όλο το ύψος 
. ~ 

' r •. 
•' - " __ Ι' .... ... . _.,,.., •""'•·t , ..... ~~· 
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' - - . -- ~------

. .. · .~ -. . · , ί 20 .. 1, .. ,. • •• 

-.::_ ~ > > ·ο··:· · :.· ο .. ..-: '. ' ,, .. : . . 

.. . .--ί 

- καsαιρeσπ λG8wν ~ πλιv8ων 5~ρω από τη ρω~μ~, ~τσι ώστe 

να SημιοuριηSeι χ ώρος ιι ~ unοcrτn\ώματα . 

οτr Χι σ μό 4Φ :ι 4 :ι σ uvδ :Ξ τf1ρ :Ξ ς ΦΒ/250 ι· ::ι:χ ι ψοuρ /·:: :~ τ::: ς Φ8/500 , 

- τeλικό eπGχpισ μ α (σuv~8w~ ο π ~ιcrμ~ νο ) . 

- ~. 46 -
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- κα8αLρεσn λιθων ~ πλLνθω\ από τον κά8e τοιχο 

- πλ~ρωσn των κενών μe ιcrxL~ό και πηχτό τσιμeντοκaνGαμα, 

αφο~ τοποθeτnθο6ν τζινdτια ~ ανακατασκeu~ του τaLxou, 

αφο6 τοπα8~τη8ο6ν λάμ&ς, αν~ μεσα σε στρώσεις 

-ccι ι χωαωμι)<1:-ων 

οπ λ ι, cri.ι:Ξvo) • 

... 

ι---" 
4 
,· 

Ι. - . ... ... ~' 
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καSαLρaση των SλαμJνωv > Lθωv ~ πλtv8ων και. στις δ6ο 

nαρeι.~ς του τοιχοu 
: 

πλ~ρωσπ των κενών με ι.σ : upό και. πηχτό τσι.μ c ντοκονLαμα~ 

αφοό τοπο8eτηθο6ν τζιvd - ι.α, ή ανακατασκ e u~ τοu τοιχοu, 

αφο6 τοπο8eτη8ο6ν )..~μ eς~ αν~μεcrα σ ε στρώα ~ ι.ς 

ΟΠ λ ι. C1 μ :i VQ) • 

5 • 6 • f~ 'Ι (, QX Ι .. JίJΊ) (\ ;::: \\ ((Υ ki \'J"" ,-· --- .,,.;._:::, .. J .. _...:...::_.:;1 

της τοιχοnοιLας ή όταν αnοτeλ ~ Gται. eκτeταιμ~νη evGσxucrn~ 

~φαpμόζeται σuχν& η τeχνι.κή τ~ ν διπλών - αμφLnλeuρωv καταρχήν 

μανSόων onλι.crμ~vou crκυραδdματc ς. 

L::s π ::: α ι rr ···ω' CJ""' , ι·· c'- ,1 w~ 11 .:: ., , 'ο \J rτ ,jς ·ν,· α υς το ι χι::>δ ομ ι:Jν ή μι ι<ρ ών 
-r \. ·-~;:,):- )~ ':"J :t . •-()1,...Λ Ι' 

Ι . .... ..,..:χο ' ( ) •ιποrι ·.:."', Ι V•:X ,_;; φ""'Ρ' ·ιι')'l::>":::ται. ι:Χιtλόc~ "· '"'"' Ι<:::uων οι.ι<ονομι.f~ΟL λc:'Jιοι ,. r ι. ""'' -

μονόπλ~uρος μανδ6ας οπλι.σμ~νοL σκuροδ~ματος ( eσωτeρικά ή 

::: ςωτ:Ξ ρ ι. f::6:) • ---- ----·---

Φθ/250 ή Τ196 

+έyχ~το 100ΜΜ ή GUNITE 50ΜΜ 

ή 

+πε"t'ο:χτό τσι.μεντο1ιονCα:μα: 30·t50MM 

ΙΙφωλη~ςΙΙ 

ή ''a:, δ·ια:μ7tερε Cς στ:ινδέσε ις 

- :l 4θ -



αφαιρ e ση κονιάματ~ς cre S~ 3ος u ~ crα στους αρμο6ς 

ο λι κ~ αν~σuρcrη ~ υποατ6λwσπ - σ ρ~νωση της στ~ιnς, οπότε 

Σe π ε ριπτώσeις που n αν~συρ J n της στ~ιης κριve ται δ6σκολn 

σταSιακ~ καταακ e u~ του διαζωμάτ ~ς πρώτα στο μισό πάχος του 

ι::....ι--Τ i q ~ 
~~~~~~-t:~'t.o 

.ι:υν~~ΥL 

( Ι·::ι:χτ6;λ λ r1 λ η τι η C.1f.; '. :::ϊ Ψ1l ~ ι, ι;χ ι:χ ~ ~: : ύρ ωσ Γι cr τ :~ ο ΤΙ ς) C1 Ι ΑΖΩΜΑΤΑ r r 
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Σε πeριπτwση που ixeι διαπι στωSeι βλάβη των τοιχων από 

. 
δ ι •:Χ φ ο p ::;: τ ι 1< ::~ ς Ι< •:Χ 8 ι ζ' f) α :;;; ι ς 'f) 1·:: ι:χ ι c λ ι σ θ ιΊ σ :;:: ι ς λ ό <: ω σ :::: ι σ 1.ι ο u :• 

ενδ~χεται να πρ~nsι να μeλeτnsε·ι , εκτός από τις eπιακeu~ς 
• 1 

eνισχuσaις της ανwδομ~ς και η e κτ~λeση συμπληρωματικών ~ριων 

ιια την &ραπ των εδαφικών αυτών αιτιών. 

. 
Αμdσως μετά~ παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες δοκιμ~ς 

τeχνικdς (απλdς, αλλ~ και eιδικ { ς) eνιcrχuσeως Seμελιwν από 

τοιχοδομ~~ όπως η uποθeμελιωσn~ π ακαμπτοποιπσπ κ.λ.π. 
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- - .. . --:- -· 

•• 1 

1 • 

4 . 

1 ' 

·.: ,, 
. ' 

:· 

1 

1 
·1 • J 

1' 

1 

1. 
1 

1 
' ' . 

,1. ,, 
~ι . 

1 \ • ~ 1' ι • 
f • 11 ι 
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., 

1 

S- '2..oLXO rι.ο ι.~L a. 

11'-ι -9..-~-3-q--.,1~ 

.. 
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: Φ10 

:200/500 
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ιι_ιι 

ελάχιστες δ ιαστάσεις 

- .51 -· 

.. . 

< ' 



Σ Υ Μ Π Ε Ρ ~ Σ Μ Α Τ Α 

Ματά από . όλα αυτ~ 8~ ~π~eπε κανεις να συμπεράνει ότι n 

τοιχοποιία παρουσιάζει τόσο πλeονeκτ~ματα όσο και 

Χαμηλότeρa κόστος, συικριτικά με τις κατασκeu~ς από 

οπλισμ~νο σκυρόδεμα. 

f1xou μ:: την χρnσιμο:ιοίησr, ~::ατι~λ>.nλων λι8cισwμ6:των. 

Ταχ~τπτα και ευκολία στη καταcrκeυ~. Αυτό ~χει μeιάλη 

σημασία ιια τn κατασκeυ~ στην ~παιθpο όπου δεν υπάρχουν 

παροuσια του μηχανικο6 ιια eπGβλe~η eGvαι σuv~Sως 

οπ~νια. Υπό αυτ~ς τις συvθ~κες, μία καταοκευ~ από 

οπλισμ~νο σκυρόδεμα 8α π ~ ρουοtαζe μeι~λeς 

διαμόρφωση των κόμSων~ nc u απαιτεί ειδικsυμ~νο 

ιrροσωτrιι<ό ι<ι:χι δύσ~::ολn τ::::-,-. νιι-::τΊ. 

Βασικό πλεοv~κτημα των κ τ ιρίων από τοιχοποιία πρ~πeι να 

άμεσα με το περιβάλλον τσ u τόπου μας. 

τοιχοποιίας μ~σα στο χρό\ ο. 

. . 

1 52 -



Αv~μeσα στα y s ισνε κτόματα της τοιχοποιιας θα μπορο6ααν να 

αναφeρθο6ν και τα ακόλουθα: 

Η wαSup~ φ6σn της:(ποu μπ ο ρ Ε G να αρθ~ eν μ ~ ρ e ι μ a την 

χρ~ση διαζωμ~των και οπλι ~ μο6). 

Η σημαντικ~ μeιωcrη της αντοχ~ς μ e την ανακ6κλιοη και η 

μικρ~ πλαστικότητα (που μ ας eπιβ~λλauν πepιωρισμ~νο 

αριθμό ορόφων στα κτιρι ~ από φ~ρουσα τοιχοποιια). 

Οι μικρότερες τιμ cl ς της Sλ ιπτικ~ς αντοχ~ς, σuχκριτικά 

με τις 8λιn~ικ~ς αντοχ ~ ς του οnλισμ~νου σκυρο5dματος. 
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1. ΣΥΝΕQΡΙΟ ΤΟΜΟΣ 1, ΤΟΜΟΣ 2 

ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

' 
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 20-24 /2/ 84 .. 

2. OIKOQOMIKH ΤΟΜΟΣ 1, ΤΟΜΟΣ 2 

ΕΥΓΕΝΙΟΕΙΟ ΙΩΡΥΜΑ 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι,ΙΙ 

ΝΙΚΟΥ ΟΡ. ΨΙΝΤΙΚΑΚΗ 

4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

r.r. ΠΕΝΤΕΛι-1~ Λ J. ι ι .._ -· 1-1 •.• Ι<ι~ΠΠΟ Σ :• θ!ΞΣ/ΝΗ<Η 1992 '· 

5. το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 

ΠΑΥf'ΙΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΑθΗΝΑ 1989 

6. Η ΜΗΧ ΑΝΙΚΗ ΤΗ[ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

Ε.Μ.Π. θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ 

7. Βf'ΙΑΒΕΣ QΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, TOMO L 1 

RUDOLF RYBICKI, DUSSELDORF 1978 

Εf'ι. ΜΕΤ. ΑθΗΝΑ 1980 

8. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
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10. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝθΕΣΕΙΣ - ΠΟΑΕΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Π. ΟΕΟΩΩΡΑΚΑΚΟΥ - BAPEAIQOY 

Γ. ΒΑΡΕΑΙΩΗΣ 
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