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Με την παρούσα εργασία διερευνάται η σεισμική συμπεριφορά σύμμικτων δοκών με
διατμητικούς συνδέσμους με πεφάματα τόσο στη σεισμική τράπεζα όσο και σε

στατική ανακυκλιζόμενη επιβολή μετακινήσεων. Γίνεται καταγραφή και ταξινόμηση
των αποτελεσμάτων και παρατηρήσεων και ακολουθεί η παράθεση των βασικών

συμπερασμάτων στα οποία οδήγησε η παρούσα έρευνα.

Summary
The seismic behaviour of composite beams with shear studs is inνestigated through
shaking table real time tests as well as quasi static loading. The test results are
analysed and presented together with the releνant conclusions to which they lead.

ι

Εισαγωγή

Όπως είναι γνωστό ο Ευρωπαϊκός Αντισεισμικός Κανονισμός, Ευρωκώδικας

8

ενώ

περιέχει ειδικές διατάξεις και κανόνες για κατασκευές από σκυρόδεμα, χάλυβα,
τοιχοποιία και ξύλο δεν περιέχει καμιά κανονιστική διάταξη σε ότι αφορά τις
σύμμικτες κατασκευές. Υπάρχει μόνο ένα ενημερωτικό παράρτημα που βασικά είναι

σχεδόν ταυτόσημο

με τα

διαλαμβανόμενα για τον αντισεισμικό υπολογισμό

κατασκευών από χάλυβα στα οποία έχουν προστεθεί ορισμένες λεπτομέρειες από τον
Ευρωκώδικα

4,

που αφορά τις σύμμικτες κατασκευές σε μη σεισμικές περιοχές.

Ήταν λοιπόν αναμενόμενο η αντιμετώπιση αυτή των σύμμικτων κατασκευών να
θεωρηθεί άκρως ελλειπής και τούτο αντικατοπτρίζεται και στο σχολιασμό, ως προς
αυτό το σημείο, του Ευρωκώδικα

8

από τα κράτη-μέλη, που θα κληθούν μελλοντικά

να τον εφαρμόσουν.

Ο λόγος βέβαια της απουσίας αυτής κανονιστικών διατάξεων για τις σύμμικτες
κατασκευές από τον Ευρωκώδικα

8

είναι η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων και
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δεδομένων επί των οποίων θα ήταν δυνατό να βασιστεί με ικανοποιητικό βαθμό
αξιοπιστίας ένας διεθνής κανονισμός.
Για να καλυφθεί αυτή η σημαντική έλλεψη που έχει αποτρέψει τη μέχρι σήμερα

ολοκλήρωση του Ευρωκώδucα

και να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του

8

αντισεισμικού υπολογισμού και των σύμμικτων κατασκευών με αξιοπιστία ανάλογη
εκείνης των ά:λλΑJJν κατασκευών (από σκυρόδεμα, χάλυβα, κτλ) έχει αρχίσει
πρόσφατα σε Πανευρωπαικό επίπεδο μια έντονη προσπάθεια άρσης των ελλείψεων
και των αβεβαιοτήτων, που σχετίζονται με τη σεισμική συμπεριφορ.ά των σύμμικτων

κατασκευών μέσα από μια σεφά ερευνητικών και πεψαματικών προγραμμάτων. Η
παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊιcής προσπάθειας.

2

Αντικείμενο της παρούσας διερεύνησης

Ως γνωστό, σε ένα σύμμικτο φορέα η μεταβίβασης διατμητικής δύναμης στη
διεπιφάνεια μεταξύ της χαλύβδινης δοκού και της πλάκας σκυροδέματος, που
συνδέονται με διατμητικούς συνδέσμους μορφής ήλων με κεφαλή, εξαρτάται πέρα
από τους ίδιους τους συνδέσμούς και από τις συνθήκες της καμπτικής καταπόνησης.
Είναι

πλέον

διατμητικών

γενικά

αποδεκτό

δυνάμεων

ότι

παρουσία

σε

σύμμικτες

αρνητικών

κατασκευές

καμπτικών

η

ροπών

μεταβίβαση
είναι

όντως

μικρότερη από ότι όταν ο φορέας υπόκειται σε θετικές καμπτικές ροπές.

Όταν τώρα στις παραπάνω διαφοροποήσεις της

αντοχής και της

μεταφοράς

τέμνουσας, που αυτή συνεπάγεται, προστεθούν και οι επΙΠtώσεις της αμφίδρομης

μετακίνησης, που προκαλείται από μια σεισμική διέγερση τότε ο προσδιορισμός της
πραγματικής απόκρισης της κατασκευής είναι λίαν δυσχερής, ιδιαίτερα στις περιοχές
των υπό καμπτική ροπή συνδέσεων δοκών-υποστυλωμάτων. Το φαινόμενο αυτό

ενδέχεται να περtπλέκεται ακόμη περισσότερο και από το ρυθμό επιβολής της
φόρτισης, που είναι πιθανόν να επηρεάζει την επέκταση της ρηγμάτωσης στην πλάκα
σκυροδέματος με αποτέλεσμα τη μεταφορά τέμνουσας στη διεπιφάνεια. Ακόμα και

το κλείσιμο των ρωγμών μπορεί να εξαρτάται από τον παράγοντα αυτό.
Στη σημερινή πρακτική του σχεδιασμού σύμμικτων πλαισίων σε σεισμικές περιοχές
η παραπάνω θεμελιώδης διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των στοιχείων τους
λαμβάνεται υπόψη προσεγγιστικά, είτε με την υιοθέτηση μιας ισοδύμανης ακαμψίας
είτε αγνοώντας εν μέρει τη συμβολή του σκυροδέματος.
Με στόχο να εκτιμηθεί τόσο η πραγματική ενεργός καμπτική ακαμψία υπό συνθήκες

ανακυιcλtζόμενης φόρτισης όσο και η πιθανή επιρροή του ρυθμού επιβολής της
φόρτισης στη μεταφ~ρά τέμνουσας υπό θετικές ή αρνητικές καμπτικές ροπές- και η
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επακόλουθη επίδραση στη ροπή αντοχής του σύμμικτου φορέα- καθώς και η

συμβολή

στα

παραπάνω

των

διατμητικών

εργαστηριακές δοκιμές σε φυσική κλίμακα
πυκνότητα διατμητικών

6

συνδέσμων,

πραγματοποιήθηκαν

σύμμικτων δοκών με διαφορετική

συνδέσμων τόσο στη

σεισμική

τράπεζα,

όσο

και σε

ψευδοδυναμική (στατική ανακυκλιζόμενη επιβολή μετακίνησεων) φόρτιση.
Επισημαίνεται ότι έγιναν οι δοκιμές αυτές προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα
σφάλματα, τα οποία είναι δυνατόν να αναπτυχθούν κατά την πεφαματική διαδικασία
της ψευδοστατικής μεθόδου κυρίως σε περmτώσεις ψαθυρών aστοχιών, τα οποία
μπορεί να είναι αθροιστικά και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα.

3

Πειραματική διαδικασία

3.1

Γενικά

Οι δοκιμές διεξήχθηκαν σε στοιχεία που σχημάτιζαν μια τυπική εξωτερική σύνδεση

δοκού-υποστυλώματος.

Το

χαλύβδινο

υποστύλωμα

είχε

περιορισμένο

μήκος,

τοποθετήθηκε οριζόντια και συνδέθηκε με μια κάθετη τοποθετημένη σύμμικτη δοκό

μήκους ίσου με το μισό του aνοίγματός της. Τη μόνη διαφοροποίηση των δοκιμίων

αποτελούσε η πυκνότητα των διατμητικών συνδέσμών μορφής ύλων με κεφαλή,
καθώς χρησιμοποιήθηκαν

διατμητικοί σύνδεσμοι ανά αποστάσεις

και

240mm. Έγιναν δοκιμές σε 3 πανομοιότυπα δοκίμια των 160mm και
240mm .Με στόχο την αξιοπιστία του όλου εγχεφήματος και για να

αποφευχθεί η

160mm
σε ά/.λα 3

των

όποια επίδραση τυχόν διαφοροποίησης της ποιότητας του χάλυβα ή και του

σκυροδέματος, όλα τα δοκίμια κατασκευάσθηκαν στο Πολυτεχνείο του

3.2

Darmstadt.

Δοκιμές στη Σεισμική τράπεζα

3.2. 1 Πειραματική

και μετρητική διάταξη

Κάθε ζεύγος τοποθετείτο στη σεισμική τράπεζα με τον τρόπο και τη δίαταξη, που

απεικονίζεται στο Σχήμα

I, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται όχι

μόνο συμμετρία αλλά και

ίση στρεπτική ακαμψία και στις δύο διευθύνσεις και να αποφεύγεται η δημιουργία

προοδευτικής aστοχίας προς μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Με την κατάλληλη

μετρητική διάταξη, χρησιμοποιώντας μετρητές μετακινήσεων και επιταχυνσιόμετρα
προσδιορίστηκαν η
αρνητικών

όσο

και

αντοχή

και ακαμψία κάθε

θετικών

καμπτικών

δοκιμίου υπό

ροπών.

Για

την

συνθήκες τόσο
καταγραφή

των

μετακινήσεων χρησιμοποιήθηκαν ακλόνητα πλαίσια αναφοράς, τα οποία εδράζονταν
εκτός του προσομοιωτήρα. Τούτο έχει ως συνέπεια οι μετρούμενες μετακινήσεις να

326

είναι απόλυτες και όχι σχετικές.

Ο ρυθμός καταγραφής ήταν ανά

δευτερολέπτου και χρησιμοποιήθηκε βαθυπερατό φiλτρο

1/ 100

του

30Hz.

3.2.2 Δυναμικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων
Προκειμένου

να προσδιορισθούν

τα δυναμικά χαρακτηριστικά των

δοκιμίων,

υποβλήθηκαν σε μια διέγερση σταθερής επιτάχυνσης ημιτονοειδούς μορφής με

σάρωση συχνοτήτων από
τον

προσδιορισμό

χρησιμοποιήθηκαν

1 εώς 6 Hz με ταχύτητα σάρωσης l

των

για

την

δυναμικών

οκτάβα ανά λεπτό . Για

χαρακτηριστικών

ιδιοσυχνότητα

στο

πεδίο

των

του

δύο

δοκιμίων

χρόνου

η

σχέση

ΠME(sec)

f(Hz)

=2

60

,

ενώ για την απόσβεση στο πεδίο των συχνοτήτων η μέθοδος μισής

ισχύος πλάτους λωρίδας. Τα αποτελέσματα παρσυσιάζονται στον Πίνακα

1

και για

τους δύο τύπους δοκιμίων .

3.2.3 Περιγραφή

δοκιμών και παρατηρήσεις

Οι δύο τύποι δοκιμίων στη συνέχεια διεγέρθηκαν με χρονοϊστορία επιτάχυνσης
ημιτονικής μορφής σταθερής περιόδου η οποία ήταν το

80%

της ιδιοπεριόδσυ των

δοκιμίων. Το εύρος διαμορφώθηκε κατάλληλα με τη χρήση ραμπών. Τα πλήρη
αποτελέσματα

τόσο

των

δοκιμών

για

τον

προσδιορισμό

των

δυναμικών

χαρακτηριστικών όσο και των κυρίως δοκιμών έχουν καταγραφεί στην τρίτη
βιβλιογραφική αναφορά.

Δοκίμιο

Περίοδος

Απόσβεση

(sec)
%
Compl (240)
0.206
2.76
Comp2 (160)
0.204
3.82
Πίνακας 1 Δυναμικά Χαρακτηριστικά Δοκιμίων
Η αστοχία και των δύο τύπων δοκιμίων οφεiλεται αποκλειστικά στην αστοχία των
διατμητικών συνδέσμων από εφελκυσμό, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

3.3

Ψευδοδυναμικές Δοκιμές

3.3.1

Πειραματική και μετρητική διάταξη

Έγιναν δύο δοκιμές μια σε κάθε ένα από τα δύο διαφορετικά δοκίμια. Η πεφαματική

διάταξη απεικονίζεται στο Σχήμα

2.

Πρόκειται για μια στατική ανακυκλιζόμενη
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επιβολή μετακινήσεων. Ως 'φόρτιση' χρησιμοποιήθηκε η χρονοϊστορία μετακίνησης
που καταφράφηκε κατά τη δοκιμή στη σεισμική τράπεζα των αντίστοιχων δοκιμίων,

αφού έγινε γραμμική παρεμβολή
διαδοχικά

χρονικά

βήματα.

1Ο

Στη

τιμών σnς ήδη υπάρχουσες ανάμεσα σε δύο
συνέχεια

επιβλήθηκαν

με

βήμα

χρόνου

1

δευτερόλεπτο.

3.3.2 Περιγραφή
Τόσο

η

δοκιμών και παρατηρήσεις

αστοχία

των

διατμητικών

συνδέσμων

όσο

και

η

ρηγμάτωση

του

σκυροδέματος ήταν σε γενικές γραμμές αντίστοιχες με εκείνες των πεφαμάτων στη
σεισμική τράπεζα και μάλιστα κατά τον ίδιο κύκλο δοκιμών.

4

Σύγκριση αποτελεσμάτων σεισμικής τράπεζας και ψευδοδυναμικών
δοκιμών

Βασικό κριτήριο σύγκρισης των αποτελεσμάτων των δύο τύπων δοκιμίων αποτελούν

τα διαγράμματα αδρανειακών δυνάμεων -σχετικής μετακίνησης που καταγράφηκαν
με τα πεφάματα στη σεισμική τράπεζα και τα διαγράμματα δύναμης

-

μετατόπισης

από τις ψευδοδυναμικές δοκιμές. Η παράθεση των αντίστοιχων διαγραμμάτων για το

δοκίμιο

240 φαίνονται στα Σχήματα 4 και 5. Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτει ότι

η μέγιστη δύναμη που αναπτύχθηκε, είναι ίδια και για τους δύο τύπους δοκιμών. Η
απόκλιση των διαγραμμάτων σnς ενδιάμεσες τιμές μπορεί να αποδοθεί στις δυνάμεις
ιξώδους απόσβεσης. Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση των δοκιμίων

160mm.

Σε ό,τι αφορά την ακαμψία, μια πρώτη ματιά στα σχήματα αυτά δείχνει ότι η
ακαμψία στην περίπτωση δοκιμών στη σεισμική τράπεζα είναι μικρότερη απ' ό,τι
στην ψευδοδυναμική δοκιμή . Στην πραγματικότητα είναι διαφορετική λόγω της
ταυτόχρονης δοκιμής δύο δοκιμίων

συμμετρικά τοποθετημένων στη

σεισμική

τράπεζα. Εικάζεται ότι σε μη συμμετρική διάταξη στη

σεισμική τράπεζα θα

επιτυγχάνεται

του

ακαμψία

πολύ

πλησιέστερη

προς

αυτή

ψευδοδυναμικού

πεφάματος. Πλην όμως κάτι τέτόιο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και πεφαματικά στη
συνέχεια της έρευνας.

5

Συμπεράσματα

Η διαφορά των διαγραμμάτων μεταξύ των δύο τύπων δοκιμίων που απεικονίζεται
στα Σχήματα

4

και

5 στο

μέγεθος των αντίστοιχων βρόγχων οδηγεί στο συμπέρασμα

ότι η απορρόφηση ενέργειας σnς δοκιμές σεισμικής τράπεζας είναι μεγαλύτερη ,
παρά την ίδια χρονοϊστορία μετακίνησης.
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Η πραγματική ενεΡΎός καμπnκή ακαμψία υπό σεισμικές συνθήκες είναι δυνατόν να
προσεγγισθεί ικανοποιητικά με ψευδοδυναμικά πεφάματα. Ο αριθμός βέβαια των
δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν δεν επιτρέπει ακόμη την διεξαγωγή οριστικών
συμπερασμάτων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προσομοίωσης στην πράξη της
πραγματικής

ακαμψίας.

Η

πεφαματική

έρευνα

ως

προς

αυτό

το

σημείο

διευκολύνεται από το γεγονός ότι μάλλον θα μπορεί πλέον να περιορισθεί σε
ψευδοδυναμικά πεφάματα. Ενδεικτικά πάντως η παρατηρηθείσα ρηγμάτωση του
01CUροδέματος

πριν

από

την

αστοχία

δείχνει

μια

σημαντική

συμβολή

του

01CUροδέματος κατά μήκος όλης της δοκού, πράγμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Από την παρατηρηθε{σα ρηγμάτωση στη διεπιφάνεια στην περιοχή μεταξύ των
διατμητικών συνδέσμων προκύπτει η ανάΎJCη παρουσίας ενός οπλισμού μορφής

πλέγματος σε μια λωρiδα κατά μήκος της διεπιφάνειας, εκατέρωθεν του άξονα των
διατμητικών συνδέσμων .

Η πυκνότητα των διατμητικών συνδέσμων παίζει ουσιαστικό ρόλο στη σεισμική
αντοχή και στην αντοχή σε κόπωση των σύμμικτων δοκών, ενώ δεν φαίνεται να
επηρεάζει σημαντικά την ακαμψία ή την ικανότητα απορρόφησης ενέΡΎειας.
Ενώ

σε

μη

σεισμικές

διατμητικών συνδέσμων

σύμμικτες κατασκευές κύριο

εμφανίζεται να παίζει η

ρόλο

στη

διατμητική

συμβολή

αντοχή

των

τους η

υιοθέτηση μιας τέτοιας μεθοδολο-γίας διατμητικής αντοχής, έστω και με κάποιο

μειωτικό συντελεστή ,

(AFNOR 1996, ICONS 1998)

για την αντιμετώπιση της

σεισμικής καταπόνηση ς δεν μπορεί στην παρούσα φάση διερεύνησης του θέματος να

θεωρηθεί δεδομένη .
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