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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ∆ιερευνάται αναλυτικά η συµπεριφορά υποστυλωµάτων συµβατικά ωπλισµένου
σκυροδέµατος (χαλύβδινος διαµήκης οπλισµός και συνδετήρες) τα οποία είναι περισφιγµένα
εξωτερικά µε υφάσµατα ινωπλισµένων πολυµερών (ΙΩΠ). Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην
συµπεριφορά υποστυλωµάτων χαµηλής αντοχής σκυροδέµατος µε αραιούς συνδετήρες ώστε να
εξετασθεί το ενδεχόµενο ελαστικού λυγισµού των θλιβόµενων διαµήκων ράβδων. Εξετάζεται
επίσης η συνεισφορά της εξωτερικής περίσφιγξης µε ινωπλισµένα πολυµερή στην µηχανική
συµπεριφορά των παραπάνω στοιχείων και η δυνατότητα καθυστέρησης ή αποτροπής του
ελαστικού λυγισµού των θλιβόµενων ράβδων. Η διερεύνηση περιλαµβάνει την αναλυτική
προσοµοίωση των υποστυλωµάτων µε πεπερασµένα στοιχεία καθώς και την σύγκριση των
αποτελεσµάτων µε πειραµατικά δεδοµένα.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνονται σε κατασκευές σχεδιασµένες µε το πλέγµα των πρώτων
θεσµοθετηµένων Ελληνικών Κανονισµών (του 1954 για το σκυρόδεµα, και του 1959 για σεισµικές
δράσεις) βλάβες σε υποστυλώµατα µετά από σεισµό οι οποίες σχετίζονται µε την έλλειψη
επαρκούς εγκάρσιου οπλισµού περίσφιγξης (συνδετήρες) τόσο για την αποτροπή της ψαθυρής
µορφής διατµητικών ρηγµατώσεων σε κρίσιµες περιοχές, όσο και για την αποτροπή του λυγισµού
των θλιβόµενων διαµήκων ράβδων. Τα παραπάνω δοµικά στοιχεία εµφανίζουν ανεπαρκή
συµπεριφορά σε σχέση µε την επιδιωκόµενη πλάστιµη απόκριση. Για την αναβάθµιση της
απόκρισης τέτοιων δοµικών στοιχείων απαιτείται επαρκής περίσφιγξη του σκυροδέµατος, ώστε
µέσω της προσαύξησης της αντοχής και της πλαστιµότητας παραµορφώσεών του, σε συνδυασµό
µε την αποτροπή της διατµητικής αστοχίας, των φαινοµένων λυγισµού των θλιβόµενων ράβδων
και της αστοχίας των αγκυρώσεων να προκύπτει καµπτική αστοχία, µετά από διαρροή των
οπλισµών και ανάπτυξη µεγάλων στροφών στα άκρα του στοιχείου χωρίς σηµαντική απώλεια της
αντίστασής του.
Σηµαντική είναι η συνεισφορά των εξωτερικά επικολλούµενων υφασµάτων ινωπλισµένων
πολυµερών (ΙΩΠ) άνθρακα ή γυαλιού ως επιπρόσθετου οπλισµού περίσφιγξης τόσο για την
ενίσχυση υποστυλωµάτων όσο και για την επισκευή τους µετά από σεισµική διέγερση. Πολλές
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έρευνες αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα των υφασµάτων ΙΩΠ ως οπλισµών περίσφιγξης
και την εφαρµογή τους τόσο σε κυκλικές όσο και σε ορθογωνικές διατοµές (Campione & Miraglia
2003, Fam & Rizkalla 2001, Karabinis & Rousakis 2002, 2003, Rochette & Labossiére 2000,
Ρουσάκης 2005, κ.α.). Παράλληλα έχουν προταθεί ηµιεµπειρικά ή καταστατικά προσοµοιώµατα
(Samaan και Συνεργάτες 1998, Spoelstra & Monti 1999, Saafi & Toutanji 1999, Fam & Rizkalla
2001, Karabinis & Rousakis 2002, Fujikake και Συνεργάτες 2004, Ρουσάκης 2005, Wang &
Restrepo 2001 κ.α.) για την συµπεριφορά του σκυροδέµατος υπό οµοιόµορφη περίσφιγξη µε ΙΩΠ
ή για ορθογωνικές διατοµές και στοιχεία ωπλισµένου σκυροδέµατος περισφιγµένα µε ΙΩΠ.
Η έρευνα αφορά επίσης στην ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία (Rochette & Labossiére 1996,
Mirmiran και Συνεργάτες 2000, Parvin & Wang 2001, Montoya και Συνεργάτες 2004, κ.α.) για
την µικροδοµική ανάλυση της συµπεριφοράς του σκυροδέµατος περισφιγµένου µε σύνθετα υλικά.
Εξετάζεται τόσο η ακρίβεια της πρόβλεψης της γενικής σχέσης τάσεων – ανηγµένων
παραµορφώσεων του περισφιγµένου σκυροδέµατος, όσο και η κατανοµή των τάσεων και των
παραµορφώσεων σε επίπεδο διατοµής ή στον µανδύα ΙΩΠ.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται αναλυτικά η συµπεριφορά υποστυλωµάτων συµβατικά
ωπλισµένου σκυροδέµατος (χαλύβδινος διαµήκης οπλισµός και συνδετήρες) τα οποία είναι
περισφιγµένα εξωτερικά µε υφάσµατα ινωπλισµένων πολυµερών (ΙΩΠ). Η µελέτη επικεντρώνεται
στην συµπεριφορά υποστυλωµάτων χαµηλής αντοχής σκυροδέµατος µε ενδεχόµενο ελαστικού
λυγισµού των θλιβόµενων διαµήκων ράβδων. Εξετάζεται η συνεισφορά της εξωτερικής
περίσφιγξης µε ινωπλισµένα πολυµερή στην µηχανική συµπεριφορά των παραπάνω στοιχείων και
η δυνατότητα υστέρησης ή αποτροπής του ελαστικού λυγισµού των θλιβόµενων ράβδων. Τα
αναλυτικά αποτελέσµατα σχολιάζονται σε σύγκριση µε διεξαχθείσες πειραµατικές δοκιµές.
2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής προσοµοιωµάτων
λαµβάνοντας υπόψη µη γραµµικότητες οι οποίες προκύπτουν από τη γεωµετρία των υλικών και
την αλληλεπίδρασή τους στα κοινά τους σηµεία ή επιφάνειες. Είναι δυνατή η διερεύνηση της
µεταβολής των αποτελεσµάτων παραµέτρων της µηχανικής συµπεριφοράς των υλικών ή δοµικών
στοιχείων σε µακροδοµικό ή µικροδοµικό επίπεδο ανάλογα µε την διακριτοποίηση η οποία
επιλέγεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιόπιστη προσοµοίωση είναι η θεώρηση
κατάλληλων προσοµοιωµάτων για τα υλικά των επιµέρους µελών του προσοµοιώµατος, καθώς και
για τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Παρουσιάζονται οι θεωρήσεις για τις ιδιότητες του
σκυροδέµατος, του χάλυβα και του ΙΩΠ. Η προσοµοίωση γίνεται µε το πρόγραµµα πεπερασµένων
στοιχείων ABAQUS.
Για την προσοµοίωση του σκυροδέµατος αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα από την πειραµατική
διερεύνηση των πλαστικών παραµέτρων καθώς και την αναλυτική προσοµοίωση µε την θεωρία
της πλαστικότητας τύπου Drucker-Prager για σκυρόδεµα περισφιγµένο µε σύνθετα υλικά
(Ρουσάκης 2005). Το σκυρόδεµα προσοµοιώνεται µε τρισδιάστατο οκτάκοµβο στοιχείο.
Υιοθετήθηκε κριτήριο αστοχίας τύπου Drucker-Prager της µορφής:

F = J 2D f(K) + θJ 1 - κ = 0

(1)

όπου J2D η δεύτερη αναλλοίωτη του εκτροπέα της τάσης, J1 η πρώτη αναλλοίωτη της τάσης και θ
παράµετρος τριβής. Η συνάρτηση f(K) εκφράζει την µεταβολή της διατµητικής αντοχής του
σκυροδέµατος ανάλογα µε το ιστορικό φόρτισης για δεδοµένη υδροστατική πίεση καθορίζοντας το
σχήµα της επιφάνειας που προκύπτει από την συνάρτηση φόρτισης κατά το επίπεδο εκτροπής και
εξαρτάται από την παράµετρο Κ (σχ. 1). Η παράµετρος κράτυνσης κ προκύπτει από την σχέση:

 1
κ = 
− θ σ c
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όπου σc είναι η αντοχή του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος. Στην ανάλυση εισάγεται η συµπεριφορά
τάσεων - πλαστικών παραµορφώσεων του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος σύµφωνα µε την
προσέγγιση έµµεσου προσδιορισµού (Ρουσάκης 2005) ώστε να ληφθεί υπόψη η συµπεριφορά
κράτυνσης του σκυροδέµατος. Χρησιµοποιείται συνάρτηση πλαστικής ροής G τύπου DruckerPrager:
G=

J 2D f(K) + f(α) J1

(3)

όπου f(α) είναι έκφραση του συντελεστή πλαστικής διόγκωσης του σκυροδέµατος ώστε να ληφθεί
υπόψη ότι το διάνυσµα των πλαστικών παραµορφώσεων είναι κάθετο σε οριακή επιφάνεια
διαφορετική της επιφάνειας αστοχίας F (µη συνεταιριστικός νόµος πλαστικής ροής).

Κ=1
Κ = 0.9
Κ = 0.8

σ1

σ2

σ3

Σχήµα 1. Απεικόνιση της µορφής της συνάρτησης φόρτισης σκυροδέµατος στο επίπεδο
εκτροπής για διάφορες τιµές της παραµέτρου υλικού Κ.
Για την προσοµοίωση του χάλυβα χρησιµοποιείται οµοίως τρισδιάστατο οκτάκοµβο στοιχείο
θεωρώντας υλικό µε διαρροή και κράτυνση. Για την συνεισφορά του χάλυβα λαµβάνεται υπόψην η
τροποποίηση της συµπεριφοράς τάσεων-παραµορφώσεων σε θλίψη ανάλογα µε το ενδεχόµενο
λυγισµού, κατά την σχέση των Yalcin & Saatcioglou (2000). ∆ηλαδή για λόγο απόστασης µεταξύ
συνδετήρων προς την διάµετρο του θλιβόµενου οπλισµού (s/ΦL) µεγαλύτερο του 8 εµφανίζεται
ελαστικός λυγισµός. Για λόγο 4.5<s/ΦL<8 διαφοροποιείται η συµπεριφορά κράτυνσης του χάλυβα
από ιδεατά πλαστική έως αντίστοιχη της συµπεριφοράς του χάλυβα σε εφελκυσµό. Για λόγο
s/ΦL<4.5 η συµπεριφορά του χάλυβα σε θλίψη ή εφελκυσµό είναι ίδια.
Το ινωπλισµένο πολυµερές προσοµοιώνεται ως στοιχείο τύπου ελάσµατος στο οποίο έχουν
δοθεί ιδιότητες µεµβράνης. Η απόκριση του υλικού είναι ορθοτροπική γραµµικά ελαστική.
Θεωρείται πλήρης συµβατότητα παραµορφώσεων µεταξύ σκυροδέµατος και σύνθετου υλικού
τόσο κατά τη διεύθυνση επιβολής του αξονικού φορτίου όσο και στην κάθετη σε αυτήν, εφόσον
δεν εξετάζεται η µεταβολή της συνάφειας µεταξύ των δύο υλικών.
Για την ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία ακολουθήθηκε η παρακάτω πορεία εργασιών:
• Καθορίζονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των µελών του προσοµοιώµατος.
• Ορίζονται οι ιδιότητες των υλικών.
• ∆ιαµορφώνονται οι συνδέσεις και οι επαφές µεταξύ των µελών.
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• Καθορίζεται ο τύπος της διακριτοποίησης του στοιχείου καθώς και η πυκνότητα της
διακριτοποίησης επιλέγοντας ανάλογο αριθµό σπόρων σε κάθε επιφάνεια καθώς και την
κατάλληλη τεχνική. Η διακριτοποίηση των στοιχείων επιδιώχθηκε να είναι όσο το δυνατόν πιο
απλή µε ταύτιση των κόµβων των στοιχείων οι οποίοι είναι σε επαφή έτσι ώστε να
αποφευχθούν προβλήµατα σύγκλισης κατά την ανάλυση.
• Επιλέγεται ο τρόπος φόρτισης του στοιχείου. Επιβάλλεται µονότονο αξονικό θλιπτικό φορτίο
πάνω σε άκαµπτη πλάκα φόρτισης η οποία µεταβιβάζει οµοιόµορφα το φορτίο στην επιφάνεια
του δοκιµίου µέχρι την αστοχία του. Η φόρτιση επιβάλλεται µόνο στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος και όχι στον µανδύα.
• Επιλέγονται οι συνοριακές συνθήκες του υπό µελέτη στοιχείου. Στην περίπτωση των δοκιµίων
από ωπλισµένο σκυρόδεµα, όπου προσοµοιώθηκε το ¼ της διατοµής (λόγω της συµµετρίας
φόρτισης και γεωµετρίας του στοιχείου), το δοκίµιο δεσµεύτηκε κατάλληλα στα επίπεδα
συµµετρίας ώστε να είναι ελεύθερη η κίνησή του κατά την διεύθυνση του άξονα επιβολής του
φορτίου καθώς και κάθετα σε αυτόν.
3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΜΕ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Στο εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος του ∆ΠΘ βρίσκεται σε εξέλιξη πειραµατικό
πρόγραµµα φόρτισης σε αξονική θλίψη στοιχείων υποστυλωµάτων συµβατικά ωπλισµένου
σκυροδέµατος (χαλύβδινος διαµήκης οπλισµός και συνδετήρες) τα οποία είναι περισφιγµένα
εξωτερικά µε υφάσµατα ινωπλισµένων πολυµερών (Karabinis & Rousakis 2006). Η παρούσα
έρευνα επικεντρώνεται στην αναλυτική προσοµοίωση µέρους του πειραµατικού προγράµµατος το
οποίο αφορά στην συµπεριφορά υποστυλωµάτων χαµηλής αντοχής σκυροδέµατος µε ανεπαρκή
απόσταση µεταξύ συνδετήρων και κίνδυνο ελαστικού λυγισµού των θλιβόµενων διαµήκων
ράβδων. Εξετάζεται η συνεισφορά της εξωτερικής περίσφιγξης µε ινωπλισµένα πολυµερή στην
µηχανική συµπεριφορά των παραπάνω στοιχείων και η δυνατότητα υστέρησης ή αποτροπής του
ελαστικού λυγισµού των θλιβόµενων ράβδων.
3.1 Κυλινδρικό προσοµοίωµα σκυροδέµατος περισφιγµένου µε ΙΩΠ
Για την διαβάθµιση των παραµέτρων του προσοµοιώµατος πλαστικότητας χρησιµοποιείται η
πρόταση έµµεσου προσδιορισµού των πλαστικών παραµέτρων του σκυροδέµατος από
αποτελέσµατα πειραµάτων µονότονης φόρτισης (Ρουσάκης, 2005). Η παράµετρος τριβής θ και η
παράµετρος πλαστικής διόγκωσης α υπολογίζονται από κλειστές εκφράσεις όπου συσχετίζονται
µονοσήµαντα µε την αντοχή του σκυροδέµατος (η παράµετρος α συσχετίζεται και µε τη δυστένεια
του µέσου περίσφιγξης). Οµοίως επιλέγεται η έµµεση εξαγωγή της πλαστικής συµπεριφοράς του
απερίσφιγκτου σκυροδέµατος (Ρουσάκης, 2005). Για τον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων
διεξάγεται αρχικά ανάλυση σε αξονική θλίψη κυλινδρικών δοκιµίων αντοχής 25.2 MPa
περισφιγµένων µε 1, 2 και 3 στρώσεις σύνθετου υλικού υψηλού µέτρου ελαστικότητας 377 GPa
από το πειραµατικό πρόγραµµα των Rousakis & Tepfers (2004). Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται η
διακριτοποίηση του σκυροδέµατος καθώς και του µανδύα σύνθετου υλικού.
Στα σχήµατα 3 έως 5 παρουσιάζεται η σύγκριση των προβλέψεων της ανάλυσης µε
πεπερασµένα στοιχεία µε τα αντίστοιχα πειραµατικά δεδοµένα. Στα παραπάνω σχήµατα
παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή για το σκυρόδεµα της πρότασης των
Rochette & Labossiére (1996). Το σκυρόδεµα θεωρείται ως ιδεατά πλαστικό υλικό ενώ τόσο η
παράµετρος τριβής, όσο και η παράµετρος πλαστικής διόγκωσης εξαρτώνται µονοσήµαντα από
την αντοχή του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος.
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(α)

(β)

Σχήµα 2. Απεικόνιση της διακριτοποίησης του σκυροδέµατος (α) και του µανδύα σύνθετου
υλικού (β).
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Σχήµα 3. Σύγκριση αναλυτικής πρόβλεψης και πειραµατικών αποτελεσµάτων για δοκίµια
σκυροδέµατος 25.2 MPa αντοχής περισφιγµένα µε 1 στρώση ΙΩΠ άνθρακα υψηλού µέτρου
ελαστικότητας.
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Σχήµα 4. Σύγκριση αναλυτικής πρόβλεψης και πειραµατικών αποτελεσµάτων για δοκίµια
σκυροδέµατος 25.2 MPa αντοχής περισφιγµένα µε 2 στρώσεις ΙΩΠ άνθρακα υψηλού µέτρου
ελαστικότητας.
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Σχήµα 5. Σύγκριση αναλυτικής πρόβλεψης και πειραµατικών αποτελεσµάτων για δοκίµια
σκυροδέµατος 25.2 MPa αντοχής περισφιγµένα µε 3 στρώσεις ΙΩΠ άνθρακα υψηλού µέτρου
ελαστικότητας. Κατανοµή τάσεων στον µανδύα πριν την αστοχία.
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Παρατηρείται σηµαντική συµφωνία µεταξύ πειραµατικών τιµών και της αναλυτικής πρόβλεψης
της σχέσης τάσεων - παραµορφώσεων από το προτεινόµενο προσοµοίωµα τόσο για χαµηλή
περίσφιγξη ΙΩΠ όσο και για υψηλή. Αντίθετα στην πρόταση των Rochette & Labossiére η
αξιοπιστία πρόβλεψης αφορά σε χαµηλή περίσφιγξη ΙΩΠ.
3.2 Προσοµοίωµα υποστυλώµατος ωπλισµένου σκυροδέµατος περισφιγµένου µε ΙΩΠ
Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων από την διερεύνηση της συµπεριφοράς
υποστυλώµατος ωπλισµένου σκυροδέµατος τετραγωνικής διατοµής µε εξωτερική διάσταση 200
mm και ακτίνα καµπυλότητας 30 mm. Το υποστύλωµα έχει χαµηλή αντοχή σκυροδέµατος 13.4
MPa. Ο διαµήκης οπλισµός είναι διαµέτρου 14 mm και έχει ονοµαστική τάση διαρροής 500 MPa.
Οι συνδετήρες είναι διαµέτρου 6 mm και ονοµαστικής τάσης διαρροής 220 MPa. Ο µανδύας
ανθρακοϋφάσµατος ΙΩΠ έχει µέτρο ελαστικότητας 240 GPa και πάχος στρώσης 0.117 mm (S&PSintecno, 1999). Οι συνδετήρες είναι τοποθετηµένοι σε απόσταση 200 mm ώστε σε υποστυλώµατα
χωρίς εξωτερική περίσφιγξη µε ΙΩΠ να προκύψει ελαστικός λυγισµός των διαµήκων ράβδων
(s/ΦL=14.3). Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται η διακριτοποίηση των µελών του αναλυτικού
προσοµοιώµατος πεπερασµένων στοιχείων.

(β)
(α)
(γ)
Σχήµα 6. ∆ιακριτοποίηση µελών ωπλισµένης διατοµής. ∆ιακριτοποίηση σκυροδέµατος (α),
χαλύβδινου οπλισµού (β) και µανδύα ΙΩΠ (γ).
Στο προτεινόµενο προσοµοίωµα απαιτήθηκε η αναδιαβάθµιση της παραµέτρου τριβής καθώς η
χαµηλή αντοχή σκυροδέµατος είναι εκτός των ορίων των προτεινόµενων σχέσεων έµµεσου
προσδιορισµού της πλαστικής συµπεριφοράς του σκυροδέµατος (µικρότερη της αντοχής των 25
MPa, Ρουσάκης 2005).
Στο σχήµα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για δοκίµια άοπλα, για δοκίµια άοπλα µε µια
στρώση µανδύα ΙΩΠ, για δοκίµια µε διαµήκη και εγκάρσιο χαλύβδινο οπλισµό χωρίς µανδύα ΙΩΠ,
καθώς και για δοκίµια ωπλισµένα µε εξωτερική περίσφιγξη µε µανδύα ΙΩΠ. Παρατηρείται ότι
παρουσιάζεται ελαστικός λυγισµός των θλιβόµενων οπλισµών όταν δεν υπάρχει εξωτερική
περίσφιγξη µε ΙΩΠ και η συνεισφορά τους στην παραλαβή του αξονικού φορτίου είναι οριακή. Η
αναλαµβανόµενη θλιπτική τάση από το στοιχείο αυξάνεται από 13.35 MPa για άοπλο σκυρόδεµα,
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σε 14.32 MPa για ωπλισµένη διατοµή ενώ η αναµενόµενη συνεισφορά των διαµήκων ράβδων για
αποτροπή του λυγισµού τους και κρατυνόµενη συµπεριφορά είναι 8.7 MPa. Συγκρίνοντας την
συµπεριφορά των άοπλων δοκιµίων µε εξωτερική περίσφιγξη µε ΙΩΠ µε τα αντίστοιχα ωπλισµένα,
παρατηρείται σηµαντική συνεισφορά των διαµήκων ράβδων στην ανάληψη αξονικού φορτίου ενώ
επιτυγχάνονται παρόµοια επίπεδα πλαστιµότητας παραµορφώσεων. Για δοκίµιο άοπλο µε µια
στρώση ΙΩΠ προκύπτει µέγιστη τάση 18.33 MPa ενώ µετά την εφαρµογή της περίσφιγξης µε ΙΩΠ
στο ωπλισµένο δοκίµιο η τάση αυξάνεται σε 24.1 MPa (αύξηση 5.77 MPa, ποσοστό αύξησης
31.5%). Επίσης λόγω της εξωτερικής περίσφιγξης µε ΙΩΠ περιορίστηκε η περαιτέρω ανάπτυξη του
αρχικού ελαστικού λυγισµού και δεν εµφανίστηκε πρόωρη αστοχία.
30

ωπλισµένα
δοκίµια µε µια
στρώση ΙΩΠ

25

Τάση (MPa)

20

δοκίµια µε µια
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15
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5

-0.020

-0.015
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Σχήµα 7. ∆ιαγράµµατα τάσεων – ανηγµένων αξονικών και εγκαρσίων παραµορφώσεων
άοπλων και ωπλισµένων δοκιµίων περισφιγµένων µε 1 στρώση ανθρακοϋφάσµατος ΙΩΠ.

Στο σχήµα 8 παρουσιάζονται οι αναλυτικές προβλέψεις για άοπλο δοκίµιο και για αντίστοιχο
µε περίσφιγξη από µια στρώση ΙΩΠ άνθρακα, οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητική ακρίβεια σε
σύγκριση µε την πειραµατική συµπεριφορά περισφιγµένων τετραγωνικών διατοµών.
Στο σχήµα 9 παρουσιάζονται οι αναλυτικές προβλέψεις για υποστύλωµα µε χαλύβδινο οπλισµό
χωρίς εξωτερική περίσφιγξη καθώς και για υποστύλωµα περισφιγµένο µε µια στρώση ΙΩΠ
άνθρακα. Παρατηρείται ότι στην πρόβλεψη για δοκίµιο περισφιγµένο µε ΙΩΠ µε θεώρηση
αποτροπής του λυγισµού του διαµήκους οπλισµού προκύπτει σηµαντική η συνεισφορά του
οπλισµού στα πρώτα στάδια φόρτισης. Από τη συγκριτική διερεύνηση αναλυτικών και
πειραµατικών αποτελεσµάτων προκύπτει ότι ο θλιβόµενος οπλισµός λόγω της κατασκευής του
δοκιµίου (αγκύρωση του οπλισµού µέσα στο σκυρόδεµα) αργεί να ενεργοποιηθεί, και αρχικά πριν
την πλήρη ενεργοποίηση του µανδύα υπόκειται σε ελεγχόµενο λυγισµό ο οποίος µειώνει τη
συνεισφορά του. Αντίθετα στο αναλυτικό προσοµοίωµα οι οπλισµοί θεωρούνται άµεσα
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φορτιζόµενοι αφού είναι πακτωµένοι στην πλάκα φόρτισης. Για αυτόν τον λόγο προκύπτει και η
αυξηµένη συνεισφορά του διαµήκους οπλισµού στα αναλυτικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τα
πειραµατικά στο πρώτο στάδιο φόρτισης. Η παραπάνω υστέρηση ενεργοποίησης του διαµήκους
οπλισµού στο πείραµα απαιτεί ακόµη µεγαλύτερη περιοριστική ικανότητα από το ΙΩΠ για την
αποφυγή πρόωρης αστοχίας λόγω λυγισµού. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τελικά
µεγέθη αντοχής και παραµορφωσιµότητας αντίστοιχα των πειραµατικών. Εποµένως µπορεί να
θεωρηθεί ότι η αύξηση της αναλαµβανόµενης τάσης µόνο κατά 5.77 MPa (και όχι κατά 8.7 MPa,
όπως προκύπτει για πλήρη συνεισφορά του διαµήκους οπλισµού) στο δοκίµιο του πειράµατος δεν
οφείλεται σε µερικό λυγισµό των διαµήκων ράβδων αλλά στην αλληλεπίδραση του
παραµορφωµένου οπλισµού µε τον µανδύα ΙΩΠ. ∆ηλαδή στο δοκίµιο του πειράµατος η αστοχία
δεν ήταν πρόωρη λόγω λυγισµού των ράβδων οπλισµού, αλλά ο λυγισµός του διαµήκους οπλισµού
περιορίστηκε αποτελεσµατικά από το ΙΩΠ χωρίς να υποβαθµιστεί η συµπεριφορά του
υποστυλώµατος.
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Σχήµα 8. ∆ιαγράµµατα τάσεων – ανηγµένων αξονικών και εγκαρσίων παραµορφώσεων
άοπλων δοκιµίων και περισφιγµένων µε 1 στρώση ανθρακοϋφάσµατος ΙΩΠ.

Ο περιορισµός του λυγισµού του διαµήκους οπλισµού προκύπτει επίσης από τη σύγκριση των
πειραµατικών τιµών µε την αναλυτική πρόβλεψη για θεώρηση ελαστικού λυγισµού των
θλιβόµενων ράβδων κατά Yalcin & Saatcioglou (2000). Στην ανάλυση αυτή θεωρείται γραµµική
φθίνουσα συµπεριφορά του χάλυβα σε θλίψη µετά την διαρροή. Από την ανάλυση µε πεπερασµένα
στοιχεία προκύπτει µειωµένη συνεισφορά του χάλυβα η οποία οδηγεί σε χαµηλότερες τιµές
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αντοχής και παραµορφωσιµότητας και πρόωρη αστοχία του ΙΩΠ σε σχέση µε τα πειραµατικά
αποτελέσµατα (σχ. 9). Σε σύγκριση µε το αντίστοιχο δοκίµιο χωρίς οπλισµό (σχ. 8) παρατηρείται
αύξηση του αναλαµβανόµενου φορτίου λόγω της µειωµένης συνεισφοράς του οπλισµού, αλλά
πρόωρη αστοχία, µε αντίστοιχα χαµηλά επίπεδα παραµορφωσιµότητας.

Κατανοµή των
τάσεων σε χαλύβδινο
οπλισµό και σε
µανδύα ΙΩΠ
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Σχήµα 9. ∆ιαγράµµατα τάσεων – ανηγµένων αξονικών και εγκαρσίων παραµορφώσεων
ωπλισµένων δοκιµίων χωρίς περίσφιγξη ή περισφιγµένων µε 1 στρώση ανθρακοϋφάσµατος
ΙΩΠ. Κατανοµή των τάσεων σε χαλύβδινο οπλισµό και σε µανδύα ΙΩΠ πριν την αστοχία.
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Χρησιµοποιούνται πεπερασµένα στοιχεία για την αναλυτική πρόβλεψη της συµπεριφοράς
υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος µε ύπαρξη λυγηρών θλιβόµενων διαµήκων ράβδων
οπλισµού περισφιγµένων εξωτερικά µε ΙΩΠ. Για την προσοµοίωση του σκυροδέµατος
χρησιµοποιείται συνάρτηση φόρτισης – αστοχίας τύπου Drucker – Prager και µη συνεταιριστικός
νόµος πλαστικής ροής. Οι παράµετροι της θεωρίας της πλαστικότητας προσδιορίζονται από
κλειστές αναλυτικές σχέσεις. Το προσοµοίωµα παρέχει ικανοποιητική πρόβλεψη για σκυρόδεµα
υπό οµοιόµορφη ελαστική περίσφιγξη από σύνθετα υλικά. Ικανοποιητική είναι επίσης η πρόβλεψη
του προσοµοιώµατος για στοιχεία τετραγωνικής διατοµής ωπλισµένα µε χαλύβδινο οπλισµό ή/και
εξωτερική περίσφιγξη µε σύνθετα υλικά. ∆ιερευνάται η συνεισφορά της εξωτερικής περίσφιγξης
µανδύα ΙΩΠ στην αποτροπή του λυγισµού των θλιβόµενων ράβδων οπλισµού. Προκύπτει ότι ο
µανδύας ΙΩΠ αποτρέπει αποτελεσµατικά τον λυγισµό των διαµήκων ράβδων παρέχοντας τoν
απαιτούµενο πλευρικό περιορισµό τους.
Ευχαριστίες οφείλονται στην εταιρεία Sintecno ΑΕ για τη διάθεση των ινωπλισµένων πολυµερών
καθώς και στη Σκαρλάτος ΑΕ για τη διάθεση του σκυροδέµατος.
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