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Εκτενής περίληψη
Η εκτίµηση των διαφορετικών εκείνων παραµέτρων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά σε κόπωση
δοκών ωπλισµένου σκυροδέµατος ενισχυµένων µε σύνθετα υλικά, αποτέλεσε βασικό αντικείµενο
πειραµατικής διερεύνησης αρκετών ερευνών (Papakonstantinou et al. 2001, Aidoo et al. 2004,
Heffernan et al. 2004, Gussenhoven et al. 2005, Gheorgiu et al. 2007, Kim et al. 2008, Ferrier et al.
2011, Charalambidi et al. 2016, µεταξύ άλλων). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια αναλυτική
σχέση υπολογισµού των κύκλων φόρτισης κόπωσης δοκών ωπλισµένου σκυροδέµατος ενισχυµένων
µε σύνθετα υλικά. Στόχος της έρευνας είναι ο υπολογισµός του αριθµού των κύκλων κόπωσης των
δοκών στην αστοχία, µε µεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά µε υφιστάµενες σχέσεις της βιβλιογραφίας
(Papakonstantinou et al. 2001, Diab et al. 2008, µεταξύ άλλων) στις οποίες λαµβάνεται υπόψη µόνο το
εύρος τάσεων στο χάλυβα. Κρίσιµο υλικό στις δοκιµές κόπωσης, ακόµη και στις περιπτώσεις
ενισχύσεων µε σύνθετα υλικά, παραµένει ο χάλυβας. Ωστόσο, η εκτίµηση των κύκλων φόρτισης µίας
δοκού ωπλισµένου σκυροδέµατος ενισχυµένης µε ινωπλισµένα πολυµερή γίνεται ακριβέστερη αν
ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς η δυστένεια των οπλισµών χάλυβα (ks=AsEs) και ΙΩΠ (kf=AfEf),
η τάση που ασκείται στο χάλυβα (σmax) και το όριο διαρροής του (fy). Για το λόγο αυτό
δηµιουργήθηκε βάση πειραµατικών δεδοµένων δοκιµών κόπωσης της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αρχικά διερευνήθηκε η επιρροή της µέγιστης τάσης του χαλύβδινου οπλισµού και του ορίου διαρροής
του στην αναλυτική πρόβλεψη του αριθµού των κύκλων φόρτισης. Στη συνέχεια συµπεριλήφθηκε στο
σχεδιασµό η συµβολή της καµπτικής ενίσχυσης µέσω του λόγου δυστενειών του χάλυβα προς το ΙΩΠ
(ks/kf). Οι προβλέψεις της προτεινόµενης αναλυτικής σχέσης υπολογισµού των κύκλων
επαναλαµβανόµενης φόρτισης, συγκρίνονται µε αυτές των υφιστάµενων σχέσεων της βιβλιογραφίας
για όλα τα δοκίµια της βάσης δεδοµένων. Η ακρίβεια πρόβλεψης του προτεινόµενου προσοµοιώµατος
προκύπτει µε µέσο όρο λόγου θεωρητικών προς πειραµατικών κύκλων Νtheor/Nexp ίσο µε 0.88 και µέσο
όρο απόλυτου σφάλµατος 24.74%.
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Σχ. 1 Απόδοση του προτεινόµενου αναλυτικού προσοµοιώµατος
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