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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός της εργασίας είναι η πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς δοκών οπλισμένου
σκυροδέματος (Ο/Σ) με ή χωρίς αρχική βλάβη ενισχυμένων με μανδύα ινοπλισμένου
τσιμεντοκονιάματος (ΙΤΣ) πάχους 3,5 cm σε στατική μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση
κάμψης 3- ή 4-σημείων. Για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου ενίσχυσης
μελετήθηκε και η συμπεριφορά δοκών ενισχυμένων με μανδύα ίδιου πάχους από γαρμπιλοσκυρόδεμα
(ΓΣΚ) δύο αντοχών (τύπου Ι και ΙΙ) χωρίς ίνες. Οι πειραματικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο
Εργαστήριο “Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος” του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
Συνολικά επτά (7) δοκοί Ο/Σ με ή χωρίς αρχική βλάβη ενισχύθηκαν με μανδύες ινοπλισμένου
τσιμεντοκονιάματος (ΙΤΣ). Οι διαστάσεις των προς ενίσχυση συμβατικών δοκών Ο/Σ ήταν 15x20x180
cm και των ενισχυμένων δοκών 22x27x180 cm. Ο οπλισμός όλων των συμβατικών δοκών Ο/Σ
περιλάμβανε διαμήκεις ράβδους χάλυβα B500C με νευρώσεις (3Ø10 στην πάνω και κάτω παρειά) και
συνδετήρες ΣØ8/10 cm, με την εξαίρεση δύο δοκών που δεν περιείχαν οπλισμό διάτμησης (δοκίμια
CFRT-4S και CFRT-5C). Για τη δημιουργία αρχικής βλάβης, δύο συμβατικά οπλισμένες δοκοί Ο/Σ
(δοκίμια RC-7C και RC-8C) υποβλήθηκαν σε κάμψη πέραν του ορίου διαρροής, και στη συνέχεια
ενισχύθηκαν με μανδύα ΙΤΣ πάχους 3,5 cm (δοκίμια CFRT-11C και CFRT-12C, αντίστοιχα). Δύο (2)
επιπλέον συμβατικές δοκοί Ο/Σ χωρίς αρχική βλάβη ενισχύθηκαν με μανδύα γαρμπιλοσκυροδέματος
χωρίς ίνες (ΓΣΚ) με μέγιστο κόκκο αδρανούς 8 mm. Η μία δοκός (CRLT-13C) ενισχύθηκε με μανδύα
ΓΣΚ χαμηλότερης αντοχής του ΙΤΣ (τύπος Ι) και η άλλη (CRHT-14C) με ΓΣΚ υψηλότερης αντοχής
και παρόμοιας αυτής του ΙΤΣ (τύπος ΙΙ). Ο διαμήκης (2Ø10 πάνω/κάτω) και ο εγκάρσιος οπλισμός
(ΣØ8/10 cm), καθώς και το πάχος των μανδυών των δοκών παρέμεινε ο ίδιος ανεξάρτητα από το είδος
του μανδύα ενίσχυσης (ΙΤΣ ή ΓΣΚ). Οι λεπτομέρειες των συμβατικών δοκών Ο/Σ και των
ενισχυμένων δοκών παρουσιάζονται στο Σχήμα 1, ενώ το πειραματικό πρόγραμμα συνοψίζεται στον
Πίνακα 1.
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Το ΙΤΣ περιείχε ίνες χάλυβα σε ογκομετρικό ποσοστό Vf =0,8% και με λόγο μήκους/διάμετρο, ℓ/d=71
(Σχήμα 2). Για τη βελτίωση της εργασιμότητας όλων των μιγμάτων του μανδύα και τη μείωση του
λόγου νερού/τσιμέντο, Ν/Τ, προστέθηκε κατά την παραγωγή των η απαραίτητη ποσότητα
ρευστοποιητή. Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης όλων των μανδυών, πραγματοποιήθηκε
εξωτερική δόνηση των ξυλοτύπων μικρής διάρκειας για την όσο το δυνατόν καλύτερη συμπύκνωση
του μίγματος (καλύτερη συνάφεια με τους οπλισμούς) και την αποφυγή διαχωρισμού και
ευθυγράμμισης των ινών.
Το ΙΤΣ που χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση των δοκών χωρίς αρχική βλάβη είχε μέση θλιπτική και
έμμεση εφελκυστική αντοχή διάρρηξης 82,5 και 8,1 MPa, αντίστοιχα, ενώ αυτό που χρησιμοποιήθηκε
για την ενίσχυση των δοκών με αρχική βλάβη παρουσίασε αντίστοιχες αντοχές 74,5 και 6,9 MPa. Η
μέση θλιπτική αντοχή για τα δύο μίγματα του μανδύα ΓΣΚ χωρίς ίνες ήταν 40,3 και 66,3 MPa.. Η
θλιπτική και εφελκυστική αντοχή διάρρηξης όλων των μιγμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στον
Πίνακα 2. Η χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή του χάλυβα όλων των οπλισμών των δοκών ήταν
500 MPa, ενώ η εφελκυστική αντοχή των ινών χάλυβα ήταν μεγαλύτερη από 1400 MPa.

Σχ. 1. Λεπτομέρειες των συμβατικών και ενισχυμένων δοκών Ο/Σ (ανεξάρτητα από το είδος
του μανδύα)

Σχ. 2. Μορφή και διαστάσεις των ινών χάλυβα
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Πίν. 1. Σύνοψη του πειραματικού προγράμματος
Δοκός

Περιγραφή

Είδος φόρτισης

μη ενισχυμένες δοκοί Ο/Σ αναφοράς
(φόρτιση μέχρι αστοχία)

μονοτονική
(3-σημείων)

RC-6C

μη ενισχυμένες δοκοί Ο/Σ αναφοράς
(φόρτιση μέχρι αστοχία)

ανακυκλιζόμενη
(4-σημείων)

RC-7C

δοκός με αρχική βλάβη (επιβολή δmax= ±12 mm)

RC-8C

δοκός με αρχική βλάβη (επιβολή δmax= ±30 mm)

ανακυκλιζόμενη
(4-σημείων)

RC-1S-3B
RC-2S-3B
RC-3S-3B
RC-5C

CFRT-1S
CFRT-4S
CFRT-5C
CFRT-6C
CFRT-7C
CFRT-11C
CFRT-12C
CRLT-13C
CRHT-14C

ενίσχυση με μανδύα ΙΤΣ
(αρχική δοκός χωρίς βλάβη και συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΙΤΣ
(αρχική δοκός χωρίς βλάβη και χωρίς συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΙΤΣ
(αρχική δοκός χωρίς βλάβη και χωρίς συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΙΤΣ
(αρχική δοκός χωρίς βλάβη και συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΙΤΣ
(αρχική δοκός χωρίς βλάβη και συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΙΤΣ
(αρχική δοκός RC-8C με βλάβη και συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΙΤΣ
(αρχική δοκός RC-7C με βλάβη και συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΓΣΚ τύπου Ι
(αρχική δοκός χωρίς βλάβη και συνδετήρες)
ενίσχυση με μανδύα ΓΣΚ τύπου ΙΙ
(αρχική δοκός χωρίς βλάβη και συνδετήρες)

Οπλισμός
Διαμήκης
Εγκάρσιος
(πάνω/κάτω)

3Ø10/3Ø10

ΣØ8/10 cm

2Ø10/2Ø10

ΣØ8/10 cm

μονοτονική
(4-σημείων)

ανακυκλιζόμενη
(4-σημείων)

Πίν. 2. Μέση θλιπτική και εφελκυστική αντοχή του συμβατικού σκυροδέματος και των μιγμάτων
ΙΤΣ και ΓΣΚ

(*)

Θλιπτική
αντοχή κύβου

Έμμεση εφελκυστική
αντοχή διάρρηξης

Μίγμα

Δοκός

Ημέρα
δοκιμής
(MPa)

Ημέρα δοκιμής
(MPa)

σκυρόδεμα

αναφοράς (RC)

33,1

2,5

σκυρόδεμα

με αρχική βλάβη (RC)

39,2

-

μανδύας ΙΤΣ

χωρίς αρχική βλάβη (CFRT)

82,5

8,1

μανδύας ΙΤΣ

με αρχική βλάβη (CFRT)

μανδύας ΓΣΚ τύπου Ι
(χωρίς ίνες)

χωρίς αρχική βλάβη (CRHT)

66,3

3,8

μανδύας ΓΣΚ τύπου ΙΙ
(χωρίς ίνες)

χωρίς αρχική βλάβη (CRLT)

40,3

2,9

αντοχή 28 ημερών

74,5

(*)

6,9
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Σχ. 3. Δοκοί Ο/Σ με αρχική βλάβη: (α) στους ξυλότυπους με τους οπλισμούς ενίσχυσης, (β) μετά
την σκυροδέτηση με μανδύα ΙΤΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι δοκοί δοκιμάστηκαν σε στατική μονοτονική και ανακυκλιζόμενη κάμψη 3- και 4-σημείων. Στην
περίπτωση της κάμψης 4-σημείων, οι δοκοί φορτίστηκαν σε δύο σημεία που βρίσκονται σε απόσταση
19 cm εκατέρωθεν του μέσου του ανοίγματος της δοκού. Όλες οι δοκοί ήταν αμφιέρειστες με
άνοιγμα 1,60 m. Το μέγιστο βέλος κάμψης των δοκών μετρήθηκε με δύο μηκυνσιόμετρα DCDT
εκατέρωθεν των πλευρών της δοκού, τα οποία τοποθετήθηκαν σε ειδικό βοηθητικό σύστημα
αμφιέρειστων πρισματικών ράβδων από αλουμίνιο που στηριζόταν στις διατομές στήριξης των
δοκών. Οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 4. Η
ανακυκλιζόμενη φόρτιση περιελάμβανε δύο (2) πλήρεις κύκλους για κάθε τιμή επιβαλλόμενης
μετατόπισης (Σχήμα 5). Για τον προσδιορισμό της θλιπτικής και εφελκυστικής αντοχής όλων των
μιγμάτων πραγματοποιήθηκαν δοκιμές μονοαξονικής θλίψης σε κυβικά δοκίμια ακμής 150 mm και
διάρρηξης σε κυλινδρικά δοκίμια 150x300 mm (διάμετρος x ύψος), αντίστοιχα.

(α)

(β)

Σχ. 4. Πειραματική διάταξη: (α) μονοτονική κάμψη 3-σημείων, (β) μονοτονική και ανακυκλιζόμενη
κάμψη 4-σημείων
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Σχ. 5. Επιβαλλόμενη μετατόπιση στο μέσον του ανοίγματος των δοκών (2 κύκλοι φόρτισης για
κάθε μετατόπιση)

Σχ. 6. (α) Πειραματική διάταξη για την ανακυκλιζόμενη φόρτιση κάμψης 4-σημείων, (β) Δοκιμή
διάρρηξης κυλινδρικού δοκιμίου ινοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μορφή Ρηγμάτωσης
Η μορφολογία των ρωγμών στην κατάσταση αστοχίας όλων των δοκών παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.
Παρατηρείται ότι εκτός του ότι οι καμπτικές ρωγμές αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο σημείων επιβολής
φορτίου και καμπτο-διατμητικές ρωγμές στην υπόλοιπα τμήματα των δοκών, η μορφολογία των
ρωγμών εξαρτάται από το είδος του μανδύα ενίσχυσης. Στις ενισχυμένες δοκούς με μανδύα ΙΤΣ (με ή
χωρίς αρχική βλάβη) εμφανίζεται συγκέντρωση των παραμορφώσεων σε ένα ή δύο σημεία στο μέσο
του ανοίγματος, με διεύρυνση μίας ή δύο ρωγμών και πολλές τριχοειδείς ρωγμές. Στην περίπτωση
αυτή, φαίνεται ότι το μέγεθος της αρχικής βλάβης δεν επηρεάζει τη μορφή των ρωγμών στις δοκούς
που ενισχύθηκαν με μανδύα ΙΤΣ. Σε αντίθεση, οι ενισχυμένες δοκοί με μανδύα ΓΣΚ παρουσίασαν
διαφορετική μορφολογία ρωγμών. Δηλαδή, υπήρξε έντονη αποδιοργάνωση του ΓΣΚ και αποκάλυψη
των συνδετήρων του μανδύα στην περιοχή αστοχίας.
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Σχ. 7. Μορφολογία ρηγμάτωσης όλων των δοκών στη φάση αστοχίας
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Πίν. 3. Πειραματικά αποτελέσματα

(*)

Δοκός

δy
(mm)

My
(kNm)

δMmax
(mm)

Mmax
(kNm)

RC-1S-3B

6,1

22,2

37,4

23,9

RC-2S-3B

6,4

21,8

31,8

23,5

RC-3S-3B

5,9

20,5

36,5

23,2

RC-5C

6,9

22,5

42,0

24,9

RC-6C

6,8

20,8

41,7

23,2

RC-7C
RC-8C
CFRT-1S
CFRT-4S
CFRT-5C

5,9
6,1
5,5
5,7
5,0

20,4
20,0
56,3
61,4
61,2

12,0 (*)
30,0 (*)
20,4
24,6
8,1

20,5(*)
20,2(*)
67,1
70,5
67,9

CFRT-6C

5,5

55,0

8,0

58,0

CFRT-7C

5,2

54,8

8,1

59,0

CFRT-11C

5,4

58,4

7,7

58,5

CFRT-12C

4,3

49,8

7,9

53,5

CRLT-13C

4,5

45,5

8,1

48,9

CRHT-14C

5,0

48,2

7,8

50,1

τιμές κατά την επιβολή δmax = 12 και 30 mm στη δοκιμή δημιουργίας της αρχικής βλάβης

Καμπτική Αντοχή
Τα πειραματικά αποτελέσματα όλων των δοκών που εξετάστηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 3, σε
δύο χαρακτηριστικές φάσεις της φόρτισης: (α) αρχικής διαρροής του εφελκυόμενου οπλισμού και (β)
μέγιστης καμπτικής αντοχής. Οι συμβατικές δοκοί Ο/Σ που εξετάστηκαν σε μονοτονική φόρτιση
κάμψης 3-σημείων (RC-1S-3B, RC-2S-3B, και RC-3S-3B) παρουσίασαν μέγιστη μέση καμπτική
αντοχή 23,5 kNm, ενώ αυτές που εξετάστηκαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση κάμψης 4-σημείων (RC5C, RC-6C) παρουσίασαν μέση αντοχή 24,1 kNm. Για την μονοτονική φόρτιση κάμψης 4-σημείων, η
μέγιστη μέση καμπτική αντοχή των ενισχυμένων δοκών με μανδύα ΙΤΣ (CFRT-1S, CFRT-4S) ήταν
68,8 kNm, ενώ στην περίπτωση της ανακυκλιζόμενης φόρτισης (CFRT-5C, CFRT-6C, CFRT-7C)
ήταν 61,6 kNm. Παρατηρείται ότι οι ενισχυμένες δοκοί παρουσίασαν μεγαλύτερη μέγιστη καμπτική
αντοχή κατά 2,9 φορές και 2,6 φορές εκείνης των συμβατικών δοκών Ο/Σ για την περίπτωση της
μονοτονικής και ανακυκλιζόμενης φόρτισης, αντίστοιχα. Για επιβαλλόμενη μετατόπιση δ ≥ ± 8 mm
στην περίπτωση της ανακυκλιζόμενης φόρτισης, όταν αρχίζει να διαρρέει ο εφελκυόμενος οπλισμός,
οι ενισχυμένες δοκοί με μανδύα ΙΤΣ παρουσίασαν υψηλότερη μέση καμπτική αντοχή αυτής των
δοκών Ο/Σ που ενισχύθηκαν και ίση με 2,5 φορές αυτής των αρχικών δοκών, ενώ για επιβαλλόμενη
μετατόπιση δ ≥ ± 20 mm 2,3 φορές της αρχικής.
Κατά τη φόρτιση δημιουργίας της βλάβης της δοκού προς ενίσχυση RC-8C η ρηγμάτωση στην κάτω
παρειά της δοκού ήταν πιο εκτεταμένη, συνοδευόμενη από σημαντική αποδιοργάνωση του
σκυροδέματος, σε αντίθεση με τη δοκό RC-7C στην οποία δημιουργήθηκαν μόνο τριχοειδείς ρωγμές.
Από τις δοκούς Ο/Σ με αρχική βλάβη που ενισχύθηκαν με μανδύα ΙΤΣ, η δοκός με τον μεγαλύτερο
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βαθμό αρχικής βλάβης (RC-8C), παρουσίασε μέγιστη καμπτική αντοχή 58,5 kNm (CFRT-11C), ενώ η
αντίστοιχη καμπτική αντοχή της ενισχυμένης δοκού με μικρότερη αρχική βλάβη (CFRT-12C) ήταν
53,5 kNm. Άρα η αντικατάσταση σημαντικού τμήματος της αρχικά βλαμμένης διατομής της δοκού
στο μέσον του ανοίγματος με ΙΤΣ οδήγησε σε μεγαλύτερη καμπτική αντοχή της ενισχυμένης δοκού
CFRT-11C σε σχέση με εκείνη της δοκού CFRT-12C λόγω της υπάρχουσας αρκετά μικρότερης
αρχικής βλάβη. Επιπλέον, για τις δοκούς Ο/Σ που ενισχύθηκαν με τον ινοπλισμένο μανδύα, η μέση
μέγιστη καμπτική αντοχή των ενισχυμένων δοκών με αρχική βλάβη υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση
ήταν περίπου 10% χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτήν των ενισχυμένων δοκών χωρίς αρχική βλάβη
(CFRT-5C, CFRT-6C, CFRT-7C).
Οι δοκοί Ο/Σ που ενισχύθηκαν με τον μανδύα ΓΣΚ τύπου Ι (CRLT-13C) και τύπου ΙΙ (CRHT-14C)
παρουσίασαν μέγιστη καμπτική αντοχή 48,9 και 50,1 kNm, αντίστοιχα. Η χρήση μανδύα ΓΣΚ με 65%
υψηλότερη θλιπτική αντοχή κύβου (τύπου ΙΙ) επέφερε αύξηση της μέγιστης καμπτικής αντοχής μόνο
κατά 2%. Φαίνεται, ότι η ποιότητα του μανδύα ΓΣΚ δεν παίζει το σημαντικότερο ρόλο στη
συγκεκριμένη ενίσχυση που έχει σχετικά μικρό πάχος αλλά κυρίως το ποσοστό του διαμήκους
οπλισμού του μανδύα. Τελικά, η μέγιστη καμπτική αντοχή των δοκών υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση
που ενισχύθηκαν με μανδύα ΓΣΚ ήταν περίπου 20% χαμηλότερη αυτής των δοκών με ινοπλισμένο
μανδύα στην περίπτωση ενίσχυσης δοκών χωρίς αρχική βλάβη (CFRT-5C, CFRT-6C, CFRT-7C).

(α)

(β)

(γ)

(δ)
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(ε)
(στ)
Σχ. 8. Διαγράμματα μέγιστης καμπτικής ροπής – βέλους κάμψης σε μονοτονική και ανακυκλιζόμενη
φόρτιση: (α) δοκοί χωρίς αρχική βλάβη Ο/Σ και ενισχυμένες με μανδύα ΙΤΣ σε μονοτονική φόρτιση,
(β) μη ενισχυμένες δοκοί με ή χωρίς βλάβη σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση, (γ) δοκός με εκτεταμένη
αρχική βλάβη (δ = ±30 mm) και ή ίδια ενισχυμένη με μανδύα ΙΤΣ, (δ) δοκός με σχετικά περιορισμένη
αρχική βλάβη (δ = ±12 mm) και η ίδια ενισχυμένη με μανδύα ΙΤΣ, (ε) δοκοί με ή χωρίς αρχική βλάβη
ενισχυμένες με μανδύα ΙΤΣ, (στ) δοκοί χωρίς αρχική βλάβη ενισχυμένες με μανδύα ΓΣΚ και ΙΤΣ

Τα διαγράμματα καμπτικής ροπής–βέλους κάμψης δοκών στο μέσον του ανοίγματος σε στατική και
ανακυκλιζόμενη φόρτιση παρουσιάζονται στο Σχήμα 8, ενώ οι περιβάλλουσες των διαγραμμάτων στο
Σχήμα 9. Παρατηρείται ότι για τριπλασιασμό των επιβαλλόμενων μετατοπίσεων (από δ=8 mm σε
δ=24 mm), η καμπτική απόκριση των ενισχυμένων δοκών με μανδύα ΙΤΣ παρουσιάζει πτώση κατά 17
και 10% για τη θετική και αρνητική φορά της φόρτισης, αντίστοιχα. Για επιβαλλόμενη μετατόπιση
δ=± 8 mm, η καμπτική απόκρισή τους εμφανίζει πτώση κατά περίπου 11% μεταξύ του 1ου και του 2ου
κύκλου φόρτισης και για τις δύο διευθύνσεις φόρτισης. Η αντίστοιχη πτώση για επιβαλλόμενη
μετατόπιση δ=±24 mm ήταν περίπου 3%.
Η δοκός CFRT-11C που παρουσίασε υψηλότερη μέγιστη καμπτική αντοχή σε σύγκριση με τη δοκό
CFRT-12 (ενίσχυση δοκού με μικρότερη αρχική βλάβη), παρουσίασε μεγαλύτερη πτώση καμπτικής
αντοχής με την αύξηση της επιβαλλόμενης μετατόπισης. Επιπλέον, παρατηρείται ότι για μετατοπίσεις
έως δ=±8 mm, η δοκός CFRT-11C εμφάνισε πανομοιότυπη συμπεριφορά με αυτήν των ενισχυμένων
δοκών με μανδύα ΙΤΣ στην περίπτωση που η αρχική δοκός δεν είχε προρηγματωθεί (CFRT-5C,
CFRT-6C, CFRT-7C), ενώ με περαιτέρω αύξηση του βέλους κάμψης, παρουσίασε σημαντική πτώση
αντοχής. Αυτό συμβαίνει διότι στους πρώτους κύκλους φόρτισης μεγάλο ποσοστό της έντασης
παραλαμβάνεται από τον μανδύα ενίσχυσης, ενώ με την αύξηση της μετατόπισης στο μέσον του
ανοίγματος αυξάνεται και το ποσοστό της έντασης που παραλαμβάνει η αρχική προς ενίσχυση δοκός
στον πυρήνα της ενισχυμένης δοκού. Εκτιμάται ότι στην περίπτωση της CFRT-11C, η πτώση της
καμπτικής αντοχής εμφανίζεται λόγω αδυναμίας της αρχικής δοκού στο εσωτερικό της, που είχε
υποστεί μεγαλύτερη αρχική βλάβη, να παραλάβει την αυξανόμενη ένταση.
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(α)

(β)

(γ)
Σχ. 9. Περιβάλλουσες μέγιστης καμπτικής ροπής–βέλους κάμψης για τον 1ο κύκλο φόρτισης: (α) μη
ενισχυμένες δοκοί αναφοράς και ενισχυμένες δοκοί χωρίς αρχική βλάβη με μανδύα ΙΤΣ, (β) μη
ενισχυμένη δοκός αναφοράς και ενισχυμένες δοκοί με ή χωρίς αρχική βλάβη με μανδύα ΙΤΣ, (γ) μη
ενισχυμένη δοκός αναφοράς και ενισχυμένες δοκοί χωρίς αρχική βλάβη με μανδύα ΙΤΣ και ΓΣΚ

Δυσκαμψία
Οι τιμές της συμβατικής δυσκαμψίας «διαρροής» για όλες τις δοκούς που εξετάστηκαν σε
ανακυκλιζόμενη φόρτιση κάμψης 4-σημείων και για τις δύο κατευθύνσεις φόρτισης παρουσιάζονται
στον Πίνακα 4, εκτός από τις δοκούς RC-7C και RC-8C οι οποίες φορτίστηκαν μόνο για τη
δημιουργία αρχικής βλάβης. Η συμβατική δυσκαμψία διαρροής Κ y ορίζεται (Σχήμα 10) από την
περιβάλλουσα των 1ων κύκλων ως:
Κy+ =
όπου
και
αντίστοιχα.

και

Κy- =

είναι οι μέγιστες τιμές των φορτίων για τη θετική και αρνητική φόρτιση,
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Σχ. 10. Ορισμός της συμβατικής τιμής διαρροής, δy (Moretti et al., 2014)

Πίν. 4. Συμβατική δυσκαμψία διαρροής δοκών που εξετάστηκαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση

Δοκός

Ky+
(kN/mm)

δy+
(mm)

Ky(kN/mm)

δy(mm)

RC-5C

9,75

8,37

6,87

10,55

RC-6C

8,12

9,38

6,57

10,59

CFRT-5C

37,53

5,93

32,30

-4,79

CFRT-6C

35,48

5,36

29,90

-5,32

CFRT-7C

36,68

5,27

33,22

-4,83

CFRT-11C

41,80

4,58

34,37

-4,41

CFRT-12C

38,42

4,57

-

-

CRLT-13C

33,88

4,73

30,80

-4,23

CRHT-14C

35,24

4,66

34,09

-3,90

Η εφαρμογή του μανδύα, όπως αναμενόταν, οδήγησε γενικά σε αύξηση της δυσκαμψίας των
ενισχυμένων δοκών CFRT σε σύγκριση με αυτή των αρχικών δοκών RC, ανάλογα με το μέγεθος της
αρχικής βλάβης στις προς ενίσχυση δοκούς. Οι ενισχυμένες δοκοί χωρίς αρχική βλάβη με μανδύα ΙΤΣ
παρουσίασαν μέση συμβατική δυσκαμψία διαρροής περίπου 4,4 φορές αυτής των συμβατικών δοκών
Ο/Σ, ενώ οι ενισχυμένοι δοκοί με αρχική βλάβη CFRT-11C και CFRT-12C περίπου 4,9 φορές.
Επιπλέον, η συμβατική δυσκαμψία διαρροής της ενισχυμένης δοκού με τη μεγαλύτερη αρχική βλάβη
ήταν υψηλότερη κατά 9% σε σχέση με εκείνη της ενισχυμένης δοκού με τη μικρότερη αρχική βλάβη.
Η συμβατική δυσκαμψία διαρροής της δοκού CFRT-12C δεν ήταν δυνατόν να οριστεί για την
αρνητική φορά της φόρτισης, καθώς η τιμή Pmax επιτυγχάνεται για επιβαλλόμενη μετατόπιση δ= -4
mm. Για τις ενισχυμένες δοκούς με μανδύα ΓΣΚ, ανεξάρτητα από τον τύπο του ΓΣΚ, η συμβατική
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δυσκαμψία διαρροής ήταν περίπου 4,3 φορές της αντίστοιχης των δοκών RC, ενώ σε σύγκριση με τις
ενισχυμένες δοκούς με μανδύα ΙΤΣ (χωρίς αρχική βλάβη) ήταν χαμηλότερη κατά 2%.

Απορροφούμενη Ενέργεια
Η απορροφούμενη ενέργεια υπολογίστηκε ως το άθροισμα του εμβαδού που περικλείεται από τους
βρόγχους υστέρησης και τους άξονες φορτίου–μετατόπισης για όλους τους κύκλους φόρτισης,
θετικούς και αρνητικούς. Οι ενισχυμένες δοκοί χωρίς αρχική βλάβη με ινοπλισμένο μανδύα (CFRT)
παρουσίασαν ικανότητα απορρόφησης ενέργειας έως και δύο φορές εκείνης των αρχικών δοκών Ο/Σ.
Η απορροφούμενη ενέργεια των ενισχυμένων με μανδύα ΙΤΣ δοκών με αρχική βλάβη (CFRT-11C,
CFRT-12C), ήταν μόνο κατά 3% υψηλότερη της αντίστοιχης των ενισχυμένων δοκών χωρίς αρχική
βλάβη. Φαίνεται πως η βλάβη που προκαλείται στις δοκούς πριν την ενίσχυση τους δεν έχει
σημαντική επιρροή στην απορρόφησης της ενέργειας. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι ανάλογα με το
βαθμό της βλάβης που δημιουργείται στις προς ενίσχυση δοκούς, κατά τη σκυροδέτηση της ενίσχυσης
το ΙΤΣ συμπληρώνει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί λόγω της αποδιοργάνωσης του σκυροδέματος,
οπότε η απορροφούμενη ενέργεια προκύπτει σχεδόν στα ίδια επίπεδα.
Όσον αφορά την απορροφούμενη ενέργεια των ενισχυμένων δοκών με μανδύα ΓΣΚ, ανεξάρτητα από
τον τύπο του ΓΣΚ , προέκυψε μόνο 7% χαμηλότερη απ’ αυτήν των αντίστοιχων δοκών ενισχυμένων
με ΙΤΣ χωρίς αρχική βλάβη, πιθανώς λόγω της μη σημαντικής επίδρασης των ινών στην αύξηση της
ικανότητας απορρόφησης ενέργειας στην παρούσα περίπτωση μανδύα με μικρό σχετικά πάχος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση την καμπτική συμπεριφορά των μη ενισχυμένων και ενισχυμένων δοκών Ο/Σ με μανδύα ΙΤΣ
ή ΓΣΚ πάχους 3,5 cm σε στατική μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση, που εξετάστηκαν στην
παρούσα πειραματική έρευνα, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Οι δοκοί Ο/Σ χωρίς αρχική βλάβη που ενισχύθηκαν με μανδύα ΙΤΣ παρουσίασαν μέγιστη μέση
καμπτική αντοχή 2,9 και 2,6 φορές αυτής των αντίστοιχων δοκών Ο/Σ χωρίς ενίσχυση υπό
μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση, αντίστοιχα. Επιπλέον, η μέση συμβατική δυσκαμψία
διαρροής τους, Κy, ήταν περίπου 4,4 φορές της αντίστοιχης των δοκών Ο/Σ και η ικανότητα
απορρόφησης ενέργειας έως και 2 φορές.
2. Σχετικά με τις δοκούς Ο/Σ που ενισχύθηκαν με τον ινοπλισμένο μανδύα, στην περίπτωση που οι
δοκοί είχαν υποστεί αρχική βλάβη παρουσίασαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση περίπου 10%
μικρότερη μέγιστη μέση καμπτική αντοχή και περίπου 11% μεγαλύτερη μέση συμβατική
δυσκαμψία διαρροής σε σχέση με εκείνες που δεν είχαν αρχική βλάβη, ενώ η ικανότητά τους σε
απορρόφηση ενέργειας ήταν στα ίδια επίπεδα.
3. Οι ενισχυμένοι δοκοί Ο/Σ χωρίς αρχική βλάβη με μανδύα ΓΣΚ παρουσίασαν σχεδόν την ίδια
μέγιστη καμπτική αντοχή υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, παρά τη σημαντική διαφορά στη
θλιπτική αντοχή των δύο τύπων μίγματος ΓΣΚ. Η μέγιστη καμπτική αντοχή τους ήταν περίπου
20% χαμηλότερη αυτής των ενισχυμένων δοκών με ΙΤΣ χωρίς αρχική βλάβη, ενώ η μέση
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συμβατική δυσκαμψία διαρροής και η ικανότητά τους σε απορρόφηση ενέργειας ήταν σε
παρόμοια επίπεδα.
4. Όπως αναμενόταν, τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέγεθος της βλάβης στις
αρχικές μη ενισχυμένες δοκούς Ο/Σ επηρεάζει σημαντικά τη δυσκαμψία, την καμπτική αντοχή
και τον φθίνοντα κλάδο απόκρισης των ενισχυμένων δοκών, αλλά όχι ιδιαίτερα τη δυνατότητα
απορρόφησης ενέργειας υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
5. Η μορφολογία των ρωγμών στην κατάσταση αστοχίας εξαρτάται από το είδος του μανδύα
ενίσχυσης και όχι από το μέγεθος της αρχικής βλάβης. Στην περίπτωση της ενίσχυσης με
ινοπλισμένο μανδύα παρατηρήθηκαν πολλές τριχοειδείς ρωγμές και τελικά διεύρυνση μίας ή δύο
ρωγμών, ενώ στην περίπτωση της ενίσχυσης με μανδύα ΓΣΚ υπήρξε έντονη αποδιοργάνωση του
μανδύα στην περιοχή αστοχίας και αποκάλυψη των συνδετήρων του.
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