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Κατά τη χρήση των σύνθετων υφασμάτων από ΙνΟπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ) στην ενίσχυση δομικών
στοιχείων σε αντισεισμικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα υπάρχουν περιπτώσεις θετικής και
αρνητικής συνεισφοράς των ινοϋφασμάτων, δηλαδή δεν είναι σαφής η επιρροή κάθε μιας από τις
σχετικές παραμέτρους (αντοχής και παραμορφωσιμότητας) στα δομικά στοιχεία και ιδιαίτερα στην
περίπτωση της ανακυκλιζόμενης φόρτισης. Αυτό ισχύει περισσότερο όλων, στην περίπτωση των
τοιχωμάτων Ο/Σ, στα οποία η μεν χρήση ινοπλισμένων πολυμερών είναι αρκετά συχνή, η δε σχετική
έρευνα εξαιρετικά περιορισμένη, όπως σαφώς προκύπτει και από τη σχετική επισκόπηση της
βιβλιογραφίας. Για αυτούς τους λόγους η παρούσα εργασία στοχεύει στο να δώσει απαντήσεις σε
ερωτήματα που αφορούν την επιρροή στην ανελαστική συμπεριφορά υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση
τοιχωμάτων Ο/Σ ενισχυμένων με σύνθετα υλικά ΙΟΠ και ειδικότερα:
 Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας κλειστών μανδυών από ινοϋφασμα αναφορικά με την
αύξηση της αντοχής και πλαστιμότητας τοιχωμάτων Ο/Σ που έχουν υποστεί σεισμική βλάβη, και
συγκεκριμένα τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ανελαστικής τους συμπεριφοράς, όπως
είναι η πλαστιμότητα, η δυσκαμψία πριν και μετά την ανάπτυξη της μέγιστης αντοχής, και η
ικανότητα απόσβεσης της σεισμικής ενέργειας.
 Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των υλικών αυτών όταν χρησιμοποιούνται για ενίσχυση όχι
μόνο έναντι κάμψης και έναντι διάτμησης (που είναι το σύνηθες στην περίπτωση των τοιχωμάτων)
αλλά και έναντι κάμψης (υπό μορφή λωρίδων επικολλημένων στα άκρα των τοιχωμάτων).
 Την ανάπτυξη νέων κατασκευαστικών διατάξεων για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών
αγκύρωσης του σύνθετου υλικού όταν εφαρμόζεται με απλή επαφή ή με την άσκηση εξωτερικής
πίεσης στην περιοχή αγκύρωσης (σε όλη την περίοδο σκλήρυνσης της ρητίνης), ή και με τη χρήση
μηχανικά μηχανικών μέσων.
 Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των διαθέσιμων αναλυτικών προσομοιωμάτων για την πρόβλεψη της
καμπτικής και διατμητικής αντοχής τοιχωμάτων Ο/Σ ενισχυμένων με ΙΟΠ.
Ακολούθως παρατίθεται μια ενδεικτική λίστα των επιμέρους πρωτότυπων σημείων της εργασίας:
 Διερεύνηση της ανελαστικής συμπεριφοράς υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση τοιχωμάτων
Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, τα οποία, μετά από
μία πρώτη σειρά δοκιμών μέχρι πλήρους αστοχίας, επισκευάστηκαν και ενισχύθηκαν με
ΙΟΠ. Σε προηγούμενες εργασίες έλλειπε τόσο το στοιχείο του σχεδιασμού με σύγχρονες
αντιλήψεις, όσο και εκείνο της, σε πρώτη φάση, δοκιμής μέχρις αστοχίας των δοκιμίων.
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στις άκρες των τοιχωμάτω
ων (δηλ. κα
αταμήκος της μικρής πλλευράς του τοιχώματοςς) για να
αυξήσ
σουν την καμπτική αντοχχή του τοιχώ
ώματος.
 Διερεεύνηση της δυνατότητας
δ
αγκύρωσηςς τέτοιων λωρίδων στις περιοχές
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