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Εισαγωγή
Τα υποστυλώματα θεωρούνται τα κρισιμότερα δομικά στοιχεία των κατασκευών ωπλισμένου
σκυροδέματος. Ωστόσο πολλά από τα υφιστάμενα υποστυλώματα έχουν έμφυτες ανεπάρκειες και
κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυσή τους ώστε να ικανοποιούν τους σύγχρονους αντισεισμικούς
κανονισμούς. Μια εναλλακτική τεχνική για την ενίσχυση των υποστυλωμάτων έναντι τέμνουσας και
για την αύξηση της πλαστιμότητας μετακινήσεων μέσω περίσφιγξης, είναι η εξωτερική ενίσχυσή τους
με μανδύες σύνθετων υλικών.
Η εξωτερική τοποθέτηση μανδυών ινωπλισμένων πολυμερών (Fiber Reinforced Polymers, FRP)
στοχεύει στη σεισμική ενίσχυση υφιστάμενων υποστυλωμάτων από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Αυξάνει τη
διατμητική ικανότητα των στοιχείων, περιορίζει τον κίνδυνο αστοχίας λόγω ολίσθησης των
ματιζόμενων ράβδων [4-15] και περιορίζει αρκετά τον πρόωρο λυγισμό των διαμήκων ράβδων
[6,12,15]. Περιορίζοντας τις παραπάνω ανεπιθύμητες μορφές αστοχίας και αυξάνοντας την
πλαστιμότητα ανηγμένων παραμορφώσεων του σκυροδέματος, βελτιώνεται η στροφή αστοχίας του
υποστυλώματος και εμφανίζει αυξημένη πλαστιμότητα μετακινήσεων [4-19].
Οι υφιστάμενοι κανονισμοί επεμβάσεων προβλέπουν την ενίσχυση των υποστυλωμάτων με την τεχνική
των εξωτερικά επικολλούμενων υφασμάτων (EC-8 part 3 [3], ΚΑΝ.ΕΠΕ. [2]). Βασικός στόχος της
παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ακρίβειας των σχέσεων του EC8-3 [3] και του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
[2] για την εκτίμηση της διατμητικής αντοχής και της γωνίας στροφής χορδής υποστυλωμάτων ΩΣ
ενισχυμένων εξωτερικά με ινοπλισμούς. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε υποστυλώματα των
οποίων οι διαμήκεις οπλισμοί ενώνονται με παράθεση καθώς και σε υποστυλώματα χωρίς παράθεση
οπλισμών ενισχυμένα με υλικά υψηλής παραμόρφωσης αστοχίας (Large Rupture Strain - LRS). Για το
λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια βάση πειραματικών αποτελεσμάτων [4-19] 63 συνολικά υποστυλωμάτων
της διεθνούς βιβλιογραφίας, τετραγωνικής ή ορθογωνικής διατομής.
Υφιστάμενες σχέσεις αποτίμησης - ανασχεδιασμού
Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ [2]., η μέγιστη παραμόρφωση ενός στοιχείου ΩΣ στην αστοχία, έτσι όπως
εκφράζεται από τη μέση τιμή της γωνίας στροφής χορδής στην αστοχία, θum, δίνεται από την παρακάτω
σχέση:
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η οποία πολλαπλασιάζεται με 1/1.2 για ανεπαρκή αγκύρωση συνδετήρων, 0.95 για ανεπαρκή αγκύρωση
συνδετήρων και λείους διαμήκεις οπλισμούς και 0.016∙(10+min(40;lb/db)) για παράθεση λείων
διαμήκων οπλισμών με lb ≥ 15db.
Αν το υποστύλωμα έχει κατασκευασθεί με χρήση νευροχαλύβων και από τη διατομή βάσης του αρχίζει
ένωση των διαμήκων οπλισμών με παράθεση ευθύγραμμων άκρων τους σε μήκος l b, τότε θum = θumpl +
θy, όπου
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Στην εξίσωση (3), ο 1ος όρος εκφράζει τη συμβολή των καμπτικών παραμορφώσεων, ο 2ος όρος εκφράζει
τις μέσες διατμητικές παραμορφώσεις στο μήκος Ls, ενώ ο 3ος εκφράζει την επιρροή της εξόλκευσης
του τμήματος των ράβδων πέραν της ακραίας διατομής του στοιχείου. Η εξίσωση προσεγγίζει επαρκώς
τη γωνία στροφής χορδής θy στην καμπτική διαρροή, και για στοιχεία με διαμήκεις οπλισμούς από λείες
ράβδους.
Η τέμνουσα αντοχής του στοιχείου υπολογίζεται από τη σχέση:
hx
pl
VR 
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Όπου: Vw=ρw·bw·z·fyw (5) και
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και για κοντά υποστυλώματα (αs ≤ 2) πρέπει VR ≤ VR,max, όπου
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Στον ΕC8-3 (ο οποίος είναι προγενέστερος του ΚΑΝΕΠΕ) οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις
σχέσεις για τον υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής εντοπίζονται κυρίως στους συντελεστές των
σχέσεων. Έτσι, η βασική σχέση για τη θum παραμένει η ίδια και πολλαπλασιάζεται με 0.825 για
ανεπαρκή αγκύρωση συνδετήρων, 0.575 για ανεπαρκή αγκύρωση συνδετήρων και λείους διαμήκεις
οπλισμούς και 0.0025(180+min(50,lo/db))(1-lo/Lv) για παράθεση λείων διαμήκων οπλισμών με l b ≥
15db. Η θy δίνεται από τη σχέση (8).
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ενώ το πλαστικό τμήμα της γωνίας στροφής χορδής πολλαπλασιάζεται με 0.825 για ανεπαρκή
αγκύρωση συνδετήρων, 0.375 για ανεπαρκή αγκύρωση συνδετήρων και λείους διαμήκεις οπλισμούς
και 0.0035(180+min(60,lo/db))(1-lo/Lv) για παράθεση λείων διαμήκων οπλισμών με lb ≥ 15db.
Η διατμητική αντοχή του υποστυλώματος, όπως αυτή καθορίζεται από τη διαρροή των συνδετήρων,
υπολογίζεται όπως και στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Ωστόσο, η αντοχή σε τέμνουσα VRd,f για περιτύλιξη του
στοιχείου με μανδύα FRP υπολογίζεται με διαφορετική σχέση (9):
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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός της συνεισφοράς της ενίσχυσης βασίζεται
στην απλοποιητική παραδοχή ότι η συνεισφορά σε ανάληψη τέμνουσας του σκυροδέματος και του
εσωτερικού χαλύβδινου οπλισμού και της εξωτερικής ενίσχυσης μπορούν να προστεθούν με επαλληλία.
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έχουν διερευνήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ της συνεισφοράς του
σκυροδέματος, του εσωτερικού χαλύβδινου οπλισμού και της εξωτερικής ενίσχυσης [20-21]. Στην
εργασία των Rousakis et al. (2016) [21] προτείνονται πιο ακριβείς προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της
ανάληψης τέμνουσας δύναμης σε ενισχυμένα στοιχεία ΩΣ λαμβάνοντας υπόψιν τη μεταβαλλόμενη
συνεισφορά του σκυροδέματος και χαμηλότερη συνεισφορά της εξωτερικής ενίσχυσης. Οι παραπάνω
προσεγγίσεις είναι σημαντικές σε περιπτώσεις υποστυλωμάτων που πραγματοποιείται και καμπτική
ενίσχυση καθώς αυξάνεται η ικανοτική απαίτηση σε διατμητική ικανότητα. Ωστόσο, τα περισσότερα
υποστυλώματα της βάσης δεδομένων παρουσιάζουν διαρροή των διαμήκων ράβδων πριν την αστοχία
και επομένως η διατμητική τους ικανότητα δεν εξαντλείται.
Σύγκριση προβλέψεων των σχέσεων των κανονισμών και πειραματικών αποτελεσμάτων
Τα 49 από τα υποστυλώματα της βάσης αποτελεσμάτων είναι ενισχυμένα με μανδύες FRP και οι
διαμήκεις οπλισμοί τους ενώνονται με παράθεση. Έχουν φορτιστεί με οριζόντια δύναμη στην κορυφή
τους. Υποβλήθηκαν σε ιστορικό φόρτισης που αποτελούνταν από επαναλαμβανόμενους κύκλους
μετατοπίσεων αυξανομένου εύρους μέχρι την αστοχία τους. Τα δοκίμια φορτίζονταν ταυτόχρονα κατά
τη διεύθυνση του άξονά τους με σταθερό αξονικό φορτίο. Από τις καμπύλες οριζόντιας δύναμης –
οριζόντιας μετακίνησης ελεύθερου άκρου, υπολογίστηκε η γωνία στροφής χορδής στην αστοχία, για
μείωση οριζόντιας δύναμης κατά 20% έναντι της μέγιστης τιμής της. Παρακάτω παρουσιάζονται τα
διαγράμματα VR,pred-VR,exp και θu,pred-θu,exp για τις σχέσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και του ΕC8-3 για τα 49
δοκίμια (σχήματα 1-4).
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Σχ. 1: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και διατμητικής αντοχής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις του
ΚΑΝ.ΕΠΕ
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Σχ. 2: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και διατμητικής αντοχής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις του ΕC8-3.
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Σχ. 3: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας στροφής
χορδής και γωνίας στροφής χορδής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις του
ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχ. 4: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας στροφής
χορδής και γωνίας στροφής χορδής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις του ΕC8-3

Παρατηρείται ότι οι σχέσεις των κανονισμών για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής είναι
συντηρητικές και το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι σημαντικό (32.99% για τις σχέσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
και 58.60% για τις σχέσεις του EC8-3). Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των λόγων V R,pred/VR,exp
είναι 0.68 και 0.25 για ΚΑΝ.ΕΠΕ. και 0.43 και 0.23 για EC8-3.
Όσον αφορά τη γωνία στροφής χορδής, το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι 42.99% για ΚΑΝΕΠΕ και
38.77% για EC8-3 και με μέση τιμή 0.76 για ΚΑΝ.ΕΠΕ. και 0.82 για EC8-3 ενώ η διασπορά των
προβλέψεων σύμφωνα με τους κανονισμούς σε σύγκριση με τα πειραματικά αποτελέσματα είναι 0.46
για ΚΑΝ.ΕΠΕ. και 0.44 για EC8-3.
Βελτίωση των αποτελεσμάτων παρατηρείται αν χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις όπως προτείνονται στην
[1]. Οι σχέσεις για τον υπολογισμό της διατμητικής αντοχής και της γωνίας στροφής χορδής έχουν ως
εξής:
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Σύμφωνα με τις σχέσεις (10)-(14), το μέσο απόλυτο σφάλμα της VR είναι 27.50%, για το λόγο
VR,pred/VR,exp η μέση τιμή είναι 0.80 και η τυπική απόκλιση 0.28. Αντίστοιχα η θu παρουσιάζει μέσο
απόλυτο σφάλμα 34.64%, μέση τιμή θu,pred/θu,exp 1.04 και τυπική απόκλιση 0.49. Στα σχήματα 5- 6
παρουσιάζονται τα διαγράμματα VR,pred-VR,exp και θu,pred-θu,exp.
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Σχ. 5: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και προβλεπόμενης με βάση την [1].
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Σχ. 6: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας στροφής
χορδής και προβλεπόμενης με βάση την [1].

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι για υποστυλώματα των οποίων οι διαμήκεις οπλισμοί ενώνονται με
παράθεση η απόκλιση των θεωρητικών και των πειραματικών τιμών είναι σημαντική τόσο για τη
διατμητική αντοχή όσο και για τη γωνία στροφής χορδής. Βελτίωση της προβλεπόμενης VR έχουμε
όταν λαμβάνεται υπόψη η κράτυνση του χάλυβα πολλαπλασιάζοντας την fy με θεωρούμενη μέση τιμή
1.25. Προκύπτει μέσο απόλυτο σφάλμα 26.88%, μέση τιμή των λόγων VR,pred/VR,exp 0.89 και τυπική
απόκλιση 0.32 (σχήμα 7). Για τη θu παρατηρείται ότι οι σχέσεις της [1] δίνουν πιο αξιόπιστα
αποτελέσματα όταν το μήκος μάτισης είναι επαρκές τόσο για λείο οπλισμό όσο και για νευροχάλυβα.
Για μη επαρκές μήκος μάτισης πιο αξιόπιστα αποτελέσματα δίνει ο EC8-3. Στο σχήμα 8 φαίνεται το
αποτέλεσμα του συνδυασμού των ακριβέστερων σχέσεων για υποστυλώματα με μάτιση οπλισμών.
Προκύπτει μέσο απόλυτο σφάλμα 26.82%, μέση τιμή θu,pred/θu,exp 0.87 και τυπική απόκλιση 0.33 για όλα
τα δοκίμια.
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Σχ. 7: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και προβλεπόμενης.
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Σχ. 8: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας στροφής
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Αξιοπιστία σχέσεων κανονισμών για υλικά υψηλής παραμόρφωσης αστοχίας

Τα συμβατικά FRPs ενδέχεται να αστοχήσουν ψαθυρά σε σχετικά μικρή παραμόρφωση αστοχίας. Έτσι,
η πλάστιμη συμπεριφορά του ενισχυμένου με FRP σκυροδέματος περιορίζεται από την αστοχία του
μανδύα σύνθετων υλικών. Υλικά τα οποία διαθέτουν μεγάλη παραμόρφωση αστοχίας (LRS) και
σχετικά χαμηλό μέτρο ελαστικότητας, όπως τα ΡΕΝ (ίνες από ναφθαλικό πολυαιθυλένιο) και ΡΕΤ (ίνες
από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) FRPs χρησιμοποιούνται στην [16]. Στην εργασία των Kwon et al. [19]
χρησιμοποιείται ταινία Velcro σε υποστυλώματα με έμφυτες ανεπάρκειες χωρίς παράθεση των
διαμήκων ράβδων.
Οι κανονισμοί δεν προβλέπουν τη χρήση υλικών με αυτά τα χαρακτηριστικά και η ε ju, η οποία
επιδιώκεται να αξιοποιηθεί, περιορίζεται. Στα σχήματα 9 – 14 παρουσιάζονται τα διαγράμματα V R,predVR,exp και θu,pred-θu,exp για τα δοκίμια που ενισχύθηκαν με LRS για χρήση του ΚΑΝΕΠΕ ή του ΕC8-3.
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Σχ. 9: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και διατμητικής αντοχής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις του
ΚΑΝ.ΕΠΕ..
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Σχ. 10: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και διατμητικής αντοχής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις του ΕC8-3.
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Σχ. 11: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας
στροφής χορδής και γωνίας στροφής χορδής
που υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις του
ΚΑΝ.ΕΠΕ.
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Σχ. 12: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας στροφής
χορδής και γωνίας στροφής χορδής που υπολογίστηκε
με βάση τις σχέσεις του ΕC8-3.
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Το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι σημαντικό τόσο για τη διατμητική αντοχή (41.19% με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
και 28.35% με τον ΕC8) όσο και για τη γωνία στροφής χορδής (30.93% και 21.81% αντίστοιχα) με
μέσο όρο λόγων VR,pred/VR,exp και θu,pred/θu,exp 0.59 και 0.69 με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και 0.72 και 0.80 με τον
EC8-3. Η διασπορά των λόγων είναι σχετικά μικρή (0.18 και 0.12 με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και 0.12 και 0.13
με τον EC8-3). Ωστόσο, το δείγμα είναι μικρό (14 δοκίμια) για να προκύψουν γενικευμένα
συμπεράσματα.
Για τις σχέσεις της [1], θεωρώ εuf=0,032, δηλαδή τον περιορισμό που δέχεται στην περίπτωση που το
υλικό του μανδύα είναι PAF (polyacetal fiber). Το μέσο απόλυτο σφάλμα για τη VR είναι 19.04%, ο
μέσος όρος των λόγων VR,pred/VR,exp 0.81 και η τυπική απόκλιση 0.11 και για τη θu 34.94%, 0.65 και
0.11 αντίστοιχα. Στα σχήματα 13 και 14 δείχνονται τα διαγράμματα VR,pred-VR,exp και θu,pred-θu,exp
σύμφωνα με τις σχέσεις της [1].
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Σχ. 13: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και διατμητικής αντοχής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις της [1].
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Σχ. 14: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας στροφής
χορδής και γωνίας στροφής χορδής που
υπολογίστηκε με βάση τις σχέσεις της [1].

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. η μέγιστη τιμή εj,max = εj,u∙ψ ≤ 1.5 %, της εφελκυστικής παραμόρφωσης
του υλικού στοχεύει στον περιορισμό του ανοίγματος μιας κρίσιμης λοξής ρωγμής πέραν της οποίας
μειώνεται η συμβολή του σκυροδέματος (Vc) στη διατμητική αντοχή του μέλους, η δε αστοχία
συμβαίνει πριν από την εξάντληση της αντοχής του υλικού ενίσχυσης. Στον ΕC8-3, για τον υπολογισμό
της θum απαιτείται η παραμόρφωση περιορισμού εu,f, η οποία λαμβάνεται ίση με 0.015 για CFPR ή
AFRP και 0.02 για GFRP. Για τα υλικά μεγάλης παραμόρφωσης αστοχίας δεν υπάρχει πρόβλεψη.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε εu,f ίση με 0.02 στις σχέσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και του EC8-3 (όπως λαμβάνεται
για GFRP) και 0.032 στις σχέσεις της [1]. Ωστόσο, τα PEN και PET FRP καθώς και το Velcro έχουν
μεγάλη παραμόρφωση αστοχίας και είναι αυτή τους η ιδιότητα που θέλουμε να αξιοποιήσουμε και κατά
συνέπεια να μελετήσουμε. H παραμόρφωση αστοχίας για τα υλικά αυτά είναι ίση με 0.138 για PET
FRP, 0.045 για PEN FRP και 0.569 για Velcro.
Στο σχήμα 15 παρουσιάζεται το διάγραμμα VR,pred-VR,exp για την περίπτωση που στους υπολογισμούς
(στη σχέση της [1]) λαμβάνεται η παραμόρφωση αστοχίας των υλικών. Επιπλέον, για να ληφθεί υπόψη
η κράτυνση του χάλυβα, η fy πολλαπλασιάζεται με 1.25. Σ’ αυτή την περίπτωση, το μέσο απόλυτο
σφάλμα είναι 7.89% ενώ η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των λόγων VR,pred/VR,exp ισούνται με 0.99
και 0.12.
Όσον αφορά στον υπολογισμό της γωνίας στροφής χορδής, αντικαθιστώντας το συντελεστή 0.016 της
σχέσης (10) με 0.02347 και αξιοποιώντας την εju των υλικών, το μέσο απόλυτο σφάλμα γίνεται 12.93%
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και η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των λόγων θu,pred/θu,exp γίνονται 1.03 και 0.18 αντίστοιχα. Στο
σχήμα 16 απεικονίζεται το σχετικό διάγραμμα θu,pred-θu,exp.
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Σχ. 15: Διάγραμμα πειραματικής διατμητικής
αντοχής και προβλεπόμενης διατμητικής
αντοχής.
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Σχ. 16: Διάγραμμα πειραματικής γωνίας
στροφής χορδής και προβλεπόμενης γωνίας
στροφής χορδής.

Συμπεράσματα
Από την επεξεργασία της βάσης πειραματικών αποτελεσμάτων 63 υποστυλωμάτων ΩΣ ενισχυμένων
με μανδύες σύνθετων υλικών που υποβλήθηκαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση, προκύπτουν τα παρακάτω
συμπεράσματα.
Οι σχέσεις υπολογισμού της VR είναι συντηρητικές. Ωστόσο πιο ασφαλή αποτελέσματα, ειδικά για τα
υποστυλώματα που ενισχύθηκαν με LRS, δίνονται όταν η fy πολλαπλασιαστεί επί 1.25 ώστε να ληφθεί
υπόψη η κράτυνση του χάλυβα, δηλαδή αντικατασταθεί με την fu, ιδίως για τον υπολογισμό της Vmu.
Για τα ενισχυμένα υποστυλώματα με ματίσεις οπλισμών, ο υπολογισμός της διατμητικής αντοχής V R
λαμβάνοντας υπόψην την κράτυνση του χάλυβα οδηγεί σε μέσο απόλυτο σφάλμα 26.88%, μέση τιμή
των λόγων VR,pred/VR,exp 0.89 και τυπική απόκλιση 0.32. Για υποστυλώματα ενισχυμένα με LRS FRPs,
εάν χρησιμοποιηθεί επιπλέον η παραμόρφωση αστοχίας των LRS FRPs, το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι
7.89% για τη VR με μέσο όρο λόγου VR,pred/VR,exp ίσο με 0.99.
Για τη γωνία στροφής χορδής στην αστοχία θu ο συνδυασμός των ακριβέστερων σχέσεων για
υποστυλώματα με μάτιση οπλισμών δίνει μέσο απόλυτο σφάλμα 26.82%, μέση τιμή θ u,pred/θu,exp 0.87 και
τυπική απόκλιση 0.33 για όλα τα δοκίμια. Στα υποστυλώματα ΩΣ ενισχυμένα με LRS προκύπτει
σημαντική βελτίωση της πρόβλεψης της θu όταν χρησιμοποιείται η ικανότητα παραμόρφωσης των
υλικών εju και ο συντελεστής 0.016 της σχέσης (10) αντικατασταθεί με 0.02347.
Σε αυτήν την περίπτωση το μέσο απόλυτο σφάλμα είναι 12.93% για τη θu με μέσο όρο λόγου θu,pred/θu,exp
ίσο 1.03.
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