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Διζαγωγή
Η κεησκέλε ηθαλόηεηα δνθώλ νδνγεθπξώλ ιόγσ θνξηίσλ θόπσζεο απνηειεί ζεκαληηθό πξόβιεκα
πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο επηηειεζηηθόηεηάο ηνπο ζην ρξόλν. Παξά ηελ πςειή απαηηεηηθόηεηα
ησλ πεηξακαηηθώλ εξεπλώλ ζε απηόλ ηνλ ηνκέα, ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε
δπλαηόηεηα αύμεζεο ηνπ ρξόλνπ δσήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ κέζσ ελίζρπζήο ηνπο
κε πξνεγκέλα ζύλζεηα πιηθά (Senthilnath et al. 2001, Papakonstantinou et al. 2001, Bizindavyi et al.
2003, Heffernan and Erki 2004, Aidoo et al. 2004, Gussenhoven and Brena 2005, Toutanji et al. 2006,
Ekenel et al. 2006, Gheorgiu et al. 2007, Wang et al. 2007, Williams and Higgins 2008, Ferrier et al.
2011, Charalambidi et al. 2016, κεηαμύ άιισλ). Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κέξνο κηαο εθηελνύο
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Ωπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη αθνξά ζηελ πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, θάησ από θνξηίν
θόπσζεο, δνθώλ σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κεγάιεο θιίκαθαο εληζρπκέλσλ έλαληη ξνπήο θαη
ηέκλνπζαο κε ειάζκαηα θαη πθάζκαηα ηλσπιηζκέλσλ πνιπκεξώλ, αληίζηνηρα. ηα πιαίζηα ηεο
δηεξεύλεζεο εμεηάδεηαη ε επηξξνή δύν δηαθνξεηηθώλ επξώλ θόξηηζεο θόπσζεο θαη ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θακπηηθήο ελίζρπζεο ησλ δνθώλ είηε κέζσ εμσηεξηθήο επηθόιιεζεο
ειαζκάησλ (ΔΒR FRP laminates) είηε ηνπνζέηεζεο ειαζκάησλ εγθνπήο (NSM laminates) ζην
εθειθπόκελν πέικα ηνπο. ηόρνο ηεο ελίζρπζεο ήηαλ ε αύμεζε ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο ησλ δνθώλ
θαηά 30% κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηλoπιηζκνύ θαη ε δηεξεύλεζε δηαθνξεηηθώλ ιόγσλ δπζηέλεηαο
ράιπβα (ks=AsEs) θαη ΙΩΠ (kf=AfEf), ks/kf. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ απαηηνύκελνπ εκβαδνύ ηλνπιηζκνύ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο ACI Committee 440.2R-08 (2008).
Σέινο, θαηαγξάθεηαη ν ηξόπνο αζηνρίαο ησλ δνθώλ θαη ε επηξξνή ηεο κεζόδνπ θακπηηθήο ελίζρπζεο
ζηελ ηειηθή απόθξηζε ησλ δνθηκίσλ.
Πειραμαηική διαδικαζία
Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ελίζρπζεο δνθώλ σπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο έλαληη θάκςεο θαη δηάηκεζεο θαηαζθεπάζηεθαλ δνθνί κνξθήο νξζνγσληθήο θαη
πιαθνδνθνύ από σπιηζκέλν ζθπξόδεκα νη νπνίεο εληζρύζεθαλ ζην εθειθπόκελν πέικα ηνπο έλαληη
θάκςεο θαη ζηα άθξα ηνπο έλαληη ηέκλνπζαο δύλακεο, κε ζύλζεηα πιηθά. πγθεθξηκέλα,
θαηαζθεπάζζεθαλ 7 δνθνί σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηαηνκήο νξζνγσληθήο θαη Σ, κήθνπο 3.05 m,
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πιάηνπο δηαηνκήο bw=0.20 m, ύςνπο h=0.50 m θαη ζπλεξγαδόκελνπ πιάηνπο beff=0.50 m όπσο
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ρήκα 1.

ρ. 1 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δνθηκίσλ. Πεξηπηώζεηο νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη πιαθνδνθνύ
ην θάησ πέικα ησλ δνθώλ ηνπνζεηήζεθε εθειθπόκελνο ραιύβδηλνο νπιηζκόο 3Φ16 κε ζπλνιηθό
εκβαδόλ ίζν κε Αs1 = 602 mm2, θαη ζην άλσ πέικα ζιηβόκελνο ραιύβδηλνο νπιηζκόο 2Φ12 κε
ζπλνιηθό εκβαδόλ ίζν κε Αs2 = 226 mm2. πλδεηήξεο δηακέηξνπ 8 mm ηνπνζεηήζεθαλ θαζ’ όιν ην
κήθνο ησλ δνθηκίσλ ζε απόζηαζε 29 cm κεηαμύ ηνπο. θνπόο ησλ επηιεγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ήηαλ ε πξνζνκνίσζε δνθνύ ζρεδηαζκέλεο κε παιαηέο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Γηα ιόγνπο απνθπγήο
ηεο αζηνρίαο ζηελ πεξηνρή ηεο ζηήξημεο, ζηα άθξα ησλ δνθώλ έγηλε πύθλσζε ζπλδεηήξσλ Φ8/5. Γηα
ηε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ πάρνπο ηεο επηθάιπςεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εληζρπκέλσλ δνθώλ,
εμεηάζηεθαλ δύν δηαθνξεηηθέο ηηκέο επηθάιπςεο ζθπξνδέκαηνο ζηελ θάησ ίλα ησλ δνθηκίσλ, ίζεο κε
2 cm θαη 4 cm.
Σν ζθπξόδεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δνθηκίσλ ήηαλ εξγνζηαζηαθήο
παξαζθεπήο θαη νλνκαζηηθήο θαηεγνξίαο C20/25 θαη νη ράιπβεο νπιηζκνύ θαηεγνξίαο Β500C. Γηα
ηελ θακπηηθή ελίζρπζε ησλ δνθώλ εθαξκόζζεθαλ δύν κέζνδνη ελίζρπζεο, κε ηελ ηνπνζέηεζε
ειαζκάησλ ηλώλ άλζξαθα ηεο εηαηξίαο Sika Hellas ΑΒΔΔ. Η πξώηε κέζνδνο αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε
ειαζκάησλ ΙΩΠ επηθνιινύκελσλ εμσηεξηθά ζην εθειθπόκελν πέικα ησλ δνθηκίσλ (ΔΒR FRP
laminates). Σα εμσηεξηθά ειάζκαηα ελίζρπζεο είραλ κέηξν ειαζηηθόηεηαο ίζν κε Δ f= 165 GPa θαη
εθειθπζηηθή αληνρή ίζε κε ffu= 3100 MPa. Η δεύηεξε κέζνδνο αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε ειαζκάησλ
(NSM laminates) ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο εγθνπέο ζηελ επηθάιπςε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ
εθειθπόκελνπ πέικαηνο. Σα ειάζκαηα εγθνπήο είραλ κέηξν ειαζηηθόηεηαο ίζν κε Δf= 165 GPa θαη
εθειθπζηηθή αληνρή ίζε κε ffu= 3100 MPa. Γηα ηε δηαηκεηηθή ελίζρπζε ησλ δνθώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πθάζκαηα ηλσπιηζκέλνπ πνιπκεξνύο κε ίλεο άλζξαθα ηεο ίδηαο εηαηξίαο. Σα πθάζκαηα δηαηκεηηθήο
ελίζρπζεο είραλ κέηξν ειαζηηθόηεηαο ίζν κε Δf= 225 GPa θαη εθειθπζηηθή αληνρή ίζε κε ffu= 3500
MPa. Η νλνκαηνινγία θαζώο θαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ ηλσπιηζκέλσλ
πνιπκεξώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, όπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηα θύιια ηδηνηήησλ ηεο
εηαηξίαο Sika Hellas ΑΒΔΔ.
ηόρνο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηλνπιηζκνύ θακπηηθήο ελίζρπζεο ήηαλ ε αύμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο
θακπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ δνθώλ θαηά 30% θαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο δηαθνξεηηθώλ ιόγσλ ks/kf
θάησ από ζπλζήθεο θόξηηζεο θόπσζεο.

Πίλ. 1 Χαξαθηεξηζηηθά πιηθώλ ελίζρπζεο
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Καμπηική Δνίζτσζη
®

Μητανικά
ταρακηηριζηικά
Ef
(N/mm2)
ffu
(N/mm2)
tf (mm)

Sika® CarboDur®
S1012

Sika CarboDur
S1212

165000

wf(mm)

®

Γιαημηηική Δνίζτσζη
Sika® CarboDur®
S1.030

Sika Wrap® 230C

165000

165000

225000

3100

3100

3100

3500

1.2

1.2

3

0.129

100

120

10

600

Οη ππνινγηζηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκόο ησλ
εληζρύζεσλ αληηζηνηρνύλ ζηηο νδεγίεο ηεο επηηξνπήο ACI Committee 440.2R-08 (2008) γηα ηελ
ελίζρπζε θαηαζθεπώλ ζθπξνδέκαηνο κε εμσηεξηθά ηνπνζεηνύκελα ηλσπιηζκέλα πνιπκεξή. Σα
δνθίκηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε α) εμσηεξηθώλ ειαζκάησλ ηλσπιηζκέλνπ πνιπκεξνύο
πιάηνπο bf =100 mm ζηα δνθίκηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο θαη bf =120 mm ζηηο πιαθνδνθνύο θαη
πάρνπο tf =1.2 mm, ηνπνζεηεκέλσλ ζηε κέζε ηνπ εθειθπόκελνπ πέικαηνο ηεο δηαηνκήο ησλ δνθώλ
θαη β) δύν ειαζκάησλ εγθνπήο δηαηνκήο 10 x 3 mm. Σα δηαηκεηηθά αλνίγκαηα ησλ δνθώλ
εληζρύζεθαλ κε ζπλερή πθάζκαηα ηλσπιηζκέλνπ πνιπκεξνύο πάρνπο tf =0.12 mm.
Φόρηιζη κόπωζης
Σα δνθίκηα ππνβιήζεθαλ ζε επαλαιακβαλόκελε θόξηηζε ζπρλόηεηαο 2 Hz πξνζνκνηώλνληαο θνξηία
θόπσζεο. Δπηιέρζεθαλ δύν νκάδεο επηβνιήο θνξηίνπ δηαρσξίδνληαο ηα δνθίκηα ζε δύν επηκέξνπο
θαηεγνξίεο. ηελ πξώηε θαηεγνξία, ηα δνθίκηα ππνβιήζεθαλ ζε επαλαιακβαλόκελν θνξηίν εύξνπο
20% κε 60% ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο ζηελ αζηνρία, Pu. Με ην όξην ηνπ 20% Pu, πξνζνκνηώλνληαη ηα
κόληκα θνξηία κηαο γέθπξαο θαη κε ην όξην ηνπ 60% Pu πξνζνκνηώλεηαη ην πνζνζηό ησλ θνξηίσλ
ιεηηνπξγίαο (Heffernan & Erki, 2004). ηελ δεύηεξε θαηεγνξία θόξηηζεο, ηα δνθίκηα ππνβιήζεθαλ ζε
επαλαιακβαλόκελν θνξηίν εύξνπο 20% ηνπ θνξηίνπ αζηνρίαο Pu κε 80% ηνπ ππνινγηζηηθνύ θνξηίνπ
δηαξξνήο ηνπο Py. Σν όξην ηνπ 80% ηνπ νξίνπ δηαξξνήο Py, θαζνξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο ACI
Committee 4402R.08 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην κέγηζην όξην ηάζεο ζην ράιπβα κηαο δηαηνκήο κε
ελίζρπζε ΙΩΠ γηα θνξηία ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ νξίνπ δηαξξνήο ηνπ.
Αλαιόγσο ηνπ εύξνπο επηβνιήο ηεο θόξηηζεο θαζνξίζηεθε ην ηειηθό ζύλνιν πεηξακαηηθώλ δνθηκώλ
από όπνπ θαη πξνέθπςαλ νη 7 δνθνί σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο εληζρπκέλεο κε ηλσπιηζκέλα
πνιπκεξή. Από απηέο 2 δνθηκάζηεθαλ ζην ρακειό εύξνο θόξηηζεο (εηξά L) θαη 5 δνθηκάζηεθαλ ζην
πςειό εύξνο θόξηηζεο (εηξά H). Σέινο, ζηα δνθίκηα εθαξκόζηεθε θόξηηζε ηεζζάξσλ ζεκείσλ. ε
όια ηα δνθίκηα, ε απόζηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνξηίνπ από ηε ζηήξημε ήηαλ πεξίπνπ 0.845 m (ρ.
2). Η επηβνιή ηνπ θνξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ζεξβνϋδξαπιηθνύ εκβόινπ MTS 244.41
ηθαλόηεηαο 500 ΚΝ (MTS Systems, Eden Prairie, Minnesota). Η θαηαγξαθή ησλ εμαγόκελσλ
δεδνκέλσλ από ην ζεξβνϋδξαπιηθό έκβνιν πξαγκαηνπνηνύληαλ ζην ζύζηεκα απόιεςεο δεδνκέλσλ
MTS 793 FlexTest SE Test Controller κε ζπρλόηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ ηέζζεξηο ηηκέο αλά
δεπηεξόιεπην.
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ρ. 2 Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Πειραμαηικά αποηελέζμαηα
Οη δνθνί ηεο εηξάο L, REX20-L θαη TEX20-L, αληαπνθξίζεθαλ επηηπρώο ζηε δνθηκή θόπσζεο
θνξηίνπ ρακεινύ εύξνπο. πγθεθξηκέλα, ε δνθόο REX20-L έθηαζε επηηπρώο ηνπο 2,000,000 θύθινπο
θαη ε δνθόο TEX20-L έθηαζε επηηπρώο ηνπο 1,300,000 θύθινπο (Πηλ. 2) θαη έπεηηα ε πεηξακαηηθή
δηαδηθαζία θόπσζεο ηεξκαηίζζεθε. Η κέγηζηε ηάζε πνπ εθαξκόζζεθε ζηνλ εθειθπόκελν ράιπβα ησλ
δνθώλ ηζνύληαλ κε 292.8 MPa θαη 288.1 MPa θαη ιόγν κέγηζηεο ηάζεο ράιπβα πξνο όξην δηαξξνήο
ράιπβα ζmax/fy ίζν κε 0.55 θαη 0.56, αληίζηνηρα. Αληίζεηα κε ηα δνθίκηα ηεο εηξάο L, όιεο νη δνθνί
ηεο εηξάο H αζηόρεζαλ ιόγσ θόπσζεο ηνπ εθειθπόκελνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζε θύθινπο θόξηηζεο
ρακειόηεξνπο ησλ 1.5x106 (Πηλ. 2). Οη δνθνί αλέπηπμαλ κέγηζηε ηάζε ζηνλ εθειθπόκελν ράιπβα πνπ
θπκαηλόηαλ από 395.3 MPa (γηα ην δνθίκην TNSM20-H) θαη 413.9 MPa (γηα ην δνθίκην REX40-H)
θαη ιόγν ζmax/fy κεηαμύ 0.76 θαη 0.80. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ δνθηκίσλ θξίζηκν πιηθό ήηαλ ν
εθειθπόκελνο ράιπβαο θαη ε αζηνρία επήιζε έπεηηα από αζηνρία ηνπ εθειθπόκελνπ ράιπβα ζε
θόπσζε. Γελ παξαηεξήζεθε θακία πξώηκε κνξθή αζηνρίαο ζηελ πεξηνρή ζθπξνδέκαηνο επηθάιπςεο,
ιόγσ θόπσζεο, ή ηνπ ειάζκαηνο ΙΩΠ, ιόγσ απνθόιιεζεο. ε όια ηα δνθίκηα ηεο εηξάο Η
παξαηεξήζεθε ν ζρεκαηηζκόο κηαο θύξηαο ξσγκήο θάζεηα ζηνλ εθειθπόκελν νπιηζκό, πεξίπνπ ζην
κέζνλ ηνπ θακπηηθνύ αλνίγκαηνο ηνπ δνθηκίνπ (ρ. 3). Με ηελ εμέιημε ησλ θύθισλ θόξηηζεο,
θαηαγξάθεθε θαη ε αλάπηπμε κηθξόηεξνπ εύξνπο ξσγκώλ ζην θακπηηθό άλνηγκα ησλ δνθώλ κε
δηεύξπλζε ζπγρξόλσο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο θύξηαο ξσγκήο. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο θύθινπο θόξηηζεο,
ην εύξνο ηεο θύξηαο ξσγκήο απμήζεθε απόηνκα θαη ηειηθά ηα δνθίκηα αζηόρεζαλ κεηά από απόηνκε
ζξαύζε ζε θόπσζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ξάβδσλ εθειθπόκελνπ νπιηζκνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ
αλνίγκαηνο ηεο θπξίαο ξσγκήο ( ρ. 4).

ρ. 3 Όςε αλνίγκαηνο ηεο δνθνύ REX20-H
έπεηηα από αζηνρία ηνπ ράιπβα ζε θόπσζε

ρ. 4 Λεπηνκέξεηα αζηνρίαο ηνπ εθειθπόκελνπ
ράιπβα ηεο δνθνύ REX20-H ζε θόπσζε
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Η απνθόιιεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ειάζκαηνο ελίζρπζεο πξνέθπςε σο δεπηεξνγελήο κνξθή αζηνρίαο ησλ
δνθηκίσλ REX20-H θαη REX40-H, αθνινπζώληαο ηελ αζηνρία ζε θόπσζε ηνπ ράιπβα. Η
απνθόιιεζε μεθίλεζε από ηελ πεξηνρή ηεο θύξηαο ξσγκήο θαη επεθηάζεθε ζε όιν ην θακπηηθό
άλνηγκα ησλ δνθηκίσλ. ηελ πεξίπησζε ελίζρπζεο κε ειάζκαηα εγθνπήο (NSM, ρ. 6), δελ
παξαηεξήζεθε απνθόιιεζε ησλ ειαζκάησλ κεηά ηελ αζηνρία ηνπ ράιπβα.

ρ. 6 Όςε εθειθπόκελνπ πέικαηνο ηεο δνθνύ TNSM20-H
Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηθνύ πξνγξάκκαηνο αλαδείρζεθε ε επηξξνή ηνπ ιόγνπ δπζηέλεηαο
ράιπβα πξνο ΙΩΠ (ks/kf) ζηελ απόθξηζε ησλ δνθώλ ζε θόπσζε. Η ζπλεηζθνξά ηεο ελίζρπζεο ζηε
δηάξθεηα δσήο ζε θόπσζε ησλ δνθώλ είλαη κεγαιύηεξε γηα κηθξόηεξν ιόγν ks/kf. Σν ζπκπέξαζκα
πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο όπνπ ηα δνθίκηα κε ks/kf = 6.09 (REX20-H
θαη REX40-H) αζηόρεζαλ ζε πεξηζζόηεξνπο θύθινπο θόξηηζεο από όηη ηα δνθίκηα κε ks/kf = 12.18
(RNSM20-H, RNSM40-H, TNSM20-H).
Η κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ δνθηκίσλ εθηηκήζεθε κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ
δηαγξακκάησλ θνξηίνπ – βύζηζεο θαη βύζηζεο – θύθισλ θόξηηζεο. Οη βπζίζεηο ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο ησλ δνθηκίσλ απμάλνληαλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο θόξηηζεο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ
δνθηκίσλ πνπ αζηόρεζαλ, ε κέγηζηε βύζηζε μεπέξαζε ηα 20 mm, πάλσ από ηξεηο θνξέο ηε κέγηζηε
βύζηζε ησλ δνθηκίσλ ηεο ζεηξάο ρακειήο θόξηηζεο.

Γηαγξ. 1 Πεξηβάιινπζεο θνξηίνπ – βύζηζεο δνθηκίσλ
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Πίλ. 2 Πεηξακαηηθέο θαηαγξαθέο θνξηίνπ – βύζηζεο θαη παξακνξθώζεσλ δνθηκίσλ REX20-L,
TEX20-L, REX20-H, REX40-H, RNSM20-H, RNSM40-H,TNSM20-H
Φόξηηζε θόπσζεο
ειρά
δοκιμίων

Γοκίμιο

Fmax (kN)

Fmin
(kN)

Κύκλοι
θόρηιζης

Pmax (kN)

δPmax (mm)

εηξά L

REX20-L

60% Pu
126

20 % Pu
41

2,000,000

126

5.75

TEX20-L

60 % Pu
128

20 % Pu
44

1,300,000

127

9.01

REX20-H

77 % Pu (80% Pfy)
161

20 % Pu
41

990,147

153

21.65

159

21.18

147

26.79

148

22.46

153

22.75

εηξά H

REX40-H

78 % Pu (80% Pfy) 20 % Pu 1,450,105
161
41
RNSM20-H
73 % Pu (80% Pfy) 20 % Pu
807,437
150
40
RNSM40-H
74 % Pu (80% Pfy) 20 % Pu
696,500
150
37
TNSM20-H
70 % Pu (80% Pfy) 20 % Pu
774,411
153
44
a
L, H αληηζηνηρνύλ ζε πςειό θαη ρακειό εύξνο θνξηίνπ
b
R, T αληηζηνηρνύλ ζηε δηαηνκή ηεο δνθνύ: νξζνγσληθή θαη πιαθνδνθόο
c
EX δειώλεη εμσηεξηθή ελίζρπζε ΙΩΠ
d
NSM δειώλεη ειάζκαηα εγθνπήο ΙΩΠ
e
20, 40 δειώλνπλ ην πάρνο επηθάιπςεο ηεο δηαηνκήο
f
Fmax and Fmin αληηζηνηρνύλ ζην κέγηζην θαη ειάρηζην θνξηίν θόπσζεο
g
Pult and δPult αληηζηνηρνύλ ζην θνξηίν αζηνρίαο θαη ζηε αληίζηνηρε βύζηζε

Δπηπιένλ, θαηαγξάθεθε ε ζπκπεξηθνξά όισλ ησλ δνθηκίσλ ζε όξνπο βπζίζεσλ αλά 250,000 θύθινπο
θόξηηζεο. ην Γηάγξακκα 2 απεηθνλίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δνθηκίνπ REX20-L ηεο ζεηξάο ρακεινύ
εύξνπο θόξηηζεο θαζώο θαη ηνπ δνθηκίνπ REX20-H ηεο ζεηξάο πςεινύ εύξνπο θόξηηζεο. Καηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξώησλ 250,000 θύθισλ ε βύζηζε ησλ δνθηκίσλ αξρηθά απμήζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα ε
απόθξηζε ζηαζεξνπνηήζεθε κε ζρεδόλ κεδεληθή αύμεζε ησλ βπζίζεσλ (1,500,000 θύθινη γηα ην
δνθίκην REX20-L θαη 500,000 θύθινη γηα ην δνθίκην REX20-H). ηνπο ηειεπηαίνπο 250,000 θύθινπο
θόξηηζεο ε δνθόο REX20-H παξνπζίαζε απόηνκε αύμεζε ησλ βπζίζεσλ (ζεκεία D-E1-E2 Γηαγξ. 2)
θαη αζηόρεζε.
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Γηαγξ. 2 Κακπύιεο θνξηίνπ – βύζηζεο γηα ηα δνθίκηα REX20-L (άλσ) θαη REX20-H (θάησ)
Η εμέιημε ησλ βπζίζεσλ ήηαλ ηππηθή γηα όια ηα δνθίκηα ηεο εηξάο Η. Σν δηάγξακκα βύζηζεο –
θύθισλ θόξηηζεο ηνπ δνθηκίνπ REX20-H (Γηαγξ. 3) κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία δηαθξηηά κέξε.
Αξρηθά, νη θακπύιεο βύζηζεο παξνπζίαζαλ κηα ζηαζεξά απμαλόκελε ηάζε ζηνπο πξώηνπο θύθινπο
ηεο θαηαπόλεζεο, κε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ βπζίζεσλ θαηά 24%. ηε ζπλέρεηα ε απόθξηζε
ζηαζεξνπνηήζεθε έσο ηνπο 921,700 θύθινπο θόξηηζεο κε ηε θιίζε ηνπ δηαγξάκκαηνο λα γίλεηαη
ζρεδόλ παξάιιειε κε ηνλ νξηδόληην άμνλα. ηνπο 921,700 θύθινπο παξαηεξείηαη κηα απόηνκε
αύμεζε ησλ βπζίζεσλ ζηνπο 990,147 θύθινπο όπνπ θαη ην δνθίκην αζηνρεί, κε πνζνζηό αύμεζεο ίζν
κε 220% ζηνπο 990,147 θύθινπο. Η απόηνκε κεηαβνιή ηεο θιίζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο θαίλεηαη θαη
ζην αληίζηνηρν δηάγξακκα Ρ-δ ηεο δνθνύ.

Γηαγξ. 3 Κακπύιεο βύζηζεο – θύθισλ θόξηηζεο γηα ην δνθίκην REX20-H
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σμπεράζμαηα
Η παξνύζα δηεξεύλεζε αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά δνθώλ σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ππνβαιιόκελσλ
ζε θνξηίν θόπσζεο κεηά από ελίζρπζε κε ηλσπιηζκέλα πνιπκεξή. Δπηά δνθνί νξζνγσληθήο δηαηνκήο
θαη δηαηνκήο πιαθνδνθνύ εληζρύζεθαλ ζε θάκςε κε ηελ εθαξκνγή δύν δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ
εθαξκνγήο ηλσπιηζκέλσλ πνιπκεξώλ: α) ηα εμσηεξηθά επηθνιινύκελα ειάζκαηα θαη β) ηα ειάζκαηα
εγθνπήο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθώλ δνθηκώλ θόπσζεο ζπλνςίδνληαη σο αθνινύζσο:
















Η ηάζε πνπ αζθείηαη ζην ράιπβα θαηά ηε θόξηηζε θόπσζεο ζε ζρέζε κε ηα κεραληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράιπβα όπσο απηά νξίδνληαη από ην όξην δηαξξνήο, απνηεινύλ βαζηθό
παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηελ δηάξθεηα δσήο ελόο ζηνηρείνπ σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε
θόπσζε.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ δνθηκίσλ θξίζηκν πιηθό ήηαλ ν εθειθπόκελνο ράιπβαο. Οη
εθειθπόκελεο ξάβδνη δελ θαίλεηαη λα δηέξξεπζαλ έσο ηνπο ηειεπηαίνπο θύθινπο πξηλ ηελ
αζηνρία, ιεηηνύξγεζαλ ειαζηηθά θαη έπεηηα αζηόρεζαλ ηνπηθά απόηνκα ζε θόπσζε.
Γελ παξαηεξήζεθε θακία πξώηκε κνξθή αζηνρίαο ζηελ πεξηνρή ζθπξνδέκαηνο επηθάιπςεο,
ιόγσ θόπσζεο, ή ηνπ ειάζκαηνο ΙΩΠ, ιόγσ απνθόιιεζεο.
Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξακαηηθνύ πξνγξάκκαηνο αλαδείρζεθε ε επηξξνή ηνπ ιόγνπ
δπζηέλεηαο ράιπβα πξνο ΙΩΠ (ks/kf) ζηελ απόθξηζε ησλ δνθώλ ζε θόπσζε. Η ζπλεηζθνξά ηεο
ελίζρπζεο ζηε δηάξθεηα δσήο ζε θόπσζε ησλ δνθώλ είλαη κεγαιύηεξε γηα κηθξόηεξν ιόγν
ks/kf. Σν ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο όπνπ ηα
δνθίκηα κε ks/kf = 6.09 (REX20-H θαη REX40-H) αζηόρεζαλ ζε πεξηζζόηεξνπο θύθινπο
θόξηηζεο από όηη ηα δνθίκηα κε ks/kf = 12.18 (RNSM20-H, RNSM40-H, TNSM20-H).
Παξαηεξήζεθε ν ζρεκαηηζκόο κηαο θύξηαο ξσγκήο θάζεηα ζηνλ εθειθπόκελν νπιηζκό,
πεξίπνπ ζην κέζνλ ηνπ θακπηηθνύ αλνίγκαηνο ηνπ δνθηκίνπ. Η πεξηνρή ηεο αλάπηπμεο ηεο
θύξηαο ξσγκήο ππνδεηθλύεη ηελ πεξηνρή όπνπ ζα αζηνρήζεη ν εθειθπόκελνο ράιπβάο ζε
θόπσζε
Η απνθόιιεζε ηνπ εμσηεξηθνύ ειάζκαηνο ελίζρπζεο πξνέθπςε σο δεπηεξνγελήο κνξθή
αζηνρίαο ησλ δνθηκίσλ REX20-H θαη REX40-H, αθνινπζώληαο ηελ αζηνρία ζε θόπσζε ηνπ
ράιπβα.
ηελ πεξίπησζε ελίζρπζεο κε ειάζκαηα εγθνπήο (NSM), δελ παξαηεξήζεθε απνθόιιεζε
ησλ ειαζκάησλ κεηά ηελ αζηνρία ηνπ ράιπβα. Σα ειάζκαηα εγθνπήο ιεηηνύξγεζαλ
απνηειεζκαηηθόηεξα ζε ζρέζε κε ηα εμσηεξηθά ειάζκαηα θαηά ηελ απόηνκε αζηνρία ησλ
ξάβδσλ ράιπβα ζε θόπσζε θαη δελ απνθνιιήζεθαλ από ηε ξεηίλε.
Γελ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε νπζηαζηηθά ε απόθξηζε ησλ δνθηκίσλ από ην ζρήκα ηεο
δηαηνκήο ή ην πάρνο ηεο επηθάιπςεο.
ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ην δηάγξακκα ησλ βπζίζεσλ παξνπζηάδεη έλα κεγάιν πνζνζηό
αύμεζεο ζηνπο πξώηνπο ρηιηάδεο θύθινπο ηεο θόξηηζεο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα
ειαρηζηνπνηείηαη θαη ην δηάγξακκα αλαπηύζζεηαη ζρεδόλ παξάιιεια κε ηνλ νξηδόληην άμνλα.
ηνπο ηειεπηαίνπο θύθινπο θόξηηζεο θόπσζεο, νη παξακνξθώζεηο απμάλνληαη απόηνκα σο
ηελ αζηνρία. Η παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ησλ δνθώλ ζε θόπσζε ππνδεηθλύεη όηη πθίζηαηαη έλα
πεξηζώξην κεξηθώλ ρηιηάδσλ θύθισλ έσο ηελ πιήξε αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη αλαγλσξίζηκν κέζσ ηεο ζπλερνύο θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ
ζηνηρείνπ – θαηαζθεπήο (structural health monitoring). Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη δπλαηόλ λα
εθηηκεζεί κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ε δηάξθεηα δσήο ηνπ θνξέα ζε θόπσζε πξηλ ηε αζηνρία ηνπ
ράιπβα.
Η έγθαηξε ελίζρπζε ηνπ ζηνηρείνπ κε ηνλ θαηάιιειν ιόγν ks/kf, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ
επίηεπμε κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο δσήο ζε θόπσζε. Η ελίζρπζε κε ΙΩΠ εγθνπήο (NSM) κπνξεί
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λα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθόηεξε ζπκπεξηθνξά ζηελ αζηνρία, κηαο θαη απνηξέπεηαη ε
απνθόιιεζε ηνπ ειάζκαηνο από ην ζθπξόδεκα αθόκα θαη κεηά ηελ αζηνρία ηνπ ράιπβα.
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