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Εισαγωγή
Οι εμπειρίες από την έντονη σεισμική δράση στη χώρα μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί συνέβαλαν ουσιαστικά στην
αντισεισμική θωράκιση των νέων κατασκευών. Η πρόκληση όμως που προκύπτει είναι η διαχείριση
των ήδη υπαρχουσών κατασκευών από Ο.Σ., οι οποίες έχουν διαστασιολογηθεί και κατασκευασθεί με
βάση παλιούς κανονισμούς. Για την ενίσχυση αυτών των κατασκευών διατίθενται πολλές στρατηγικές
επεμβάσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της
συγκεκριμένης κατασκευής. Οι περισσότερες στρατηγικές ενίσχυσης που εφαρμόζονται σήμερα
αφορούν τη βελτίωση συγκεκριμένων ιδιοτήτων της κατασκευής, όπως αύξηση της αντοχής, της
δυσκαμψίας, της πλαστιμότητας αλλά και της ικανότητας απόσβεσης σεισμικής ενέργειας.
Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι η παρουσία στοιχείων πλήρωσης σε πλαίσια Ο.Σ. διαφοροποιεί
δραστικά τη συμπεριφορά των κατασκευών. Στις μέρες μας διατίθενται πολλών ειδών στοιχεία
πλήρωσης για την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών, όπως η τοιχοποιία, οπλισμένη ή άοπλη, το
οπλισμένο σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα επίπεδα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, πετάσματα
χάλυβα ή αλουμινίου αλλά και διαγώνιοι μεταλλικοί σύνδεσμοι.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται πειραματικά η αναβάθμιση υφισταμένων κατασκευών,
σχεδιασμένων με παλαιούς κανονισμούς, με την πλήρωση των φατνωμάτων μέσω ειδικού μεταλλικού
δικτυώματος σχήματος Λ το οποίο συνδέεται με το ζύγωμα μέσω ενός κατακόρυφου μεταλλικού
συνδέσμου.
Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται αναφορά σε πλήθος μεταλλικών διατάξεων οι οποίες συμβάλλουν
σημαντικά στη σεισμική αναβάθμιση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ενδεικτικά, ο
Bouwkamp J. (2000) αναφέρεται σε πειραματική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε προκειμένου να
διαπιστωθούν τα αποτελέσματα ενίσχυσης πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με τη χρήση
μεταλλικής ενίσχυσης σχήματος Λ. Οι Kunisue et al (2000) δοκίμασαν πλαίσια Ο.Σ. ενισχυμένα με
μεταλλικά στοιχεία δικτύωσης και διατμητικά επιφανειακά στοιχεία (πάνελ) τα οποία φέρουν σε
συγκεκριμένες θέσεις ελαστοπλαστικούς αποσβεστήρες προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατό
μεγαλύτερη απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας. Οι Maheri M.R., Kousari R. και Razazan M.
(2003) ασχολήθηκαν με την ευεργετική επίδραση που έχει η προσθήκη διαφόρων ειδών δικτυωμάτων
εντός πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος. Οι Ishi T. et al (2004) διερεύνησαν πειραματικά την
ενίσχυση πλαισίων Ο.Σ. με την προσθήκη μεταλλικού δικτυώματος σχήματος Υ με στόχο την
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αναζήτηση μιας εύκολης μεθόδου ενίσχυσης με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι Ghaffarzadeh και
Maheri (2006) ασχολήθηκαν με τη συμπεριφορά πλαισίων Ο.Σ. με την προσθήκη μεταλλικού
δικτυώματος τύπου Χ. Οι Antonucci et al (2006) περιγράφουν πειραματικές δοκιμές σε σεισμική
τράπεζα, ενός διώροφου πλαισίου Ο.Σ. ενός φατνώματος σε κλίμακα 1:1. Τα ανοίγματα ενισχύθηκαν
με απλές διαγώνιες μεταλλικές ράβδους αλλά και με δικτύωμα σχήματος Λ. Οι Mazzolani et al (2009)
ασχολήθηκαν πειραματικά με τη σεισμική αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκευών Ο.Σ.
χρησιμοποιώντας μια σειρά από ειδικές μεθόδους ενίσχυσης. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η προσθήκη μεταλλικού δικτυώματος τύπου Λ. Πρόκειται για πειραματικές δοκιμές οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν σε υφιστάμενες διώροφες κατασκευές πλήρους κλίμακας (1:1).
Αντικείμενο έρευνας
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση μέρους των αποτελεσμάτων της πειραματικής
διερεύνησης μιας τέτοιας μορφής ενίσχυσης (Καραλής Α., 2011), η οποία συνδυάζει εύκολη
εφαρμογή, χαμηλό κόστος, εύκολη αντικατάσταση, περιορισμένη όχληση και χαμηλή τεχνογνωσία. Η
εξεταζόμενη ενίσχυση συντίθεται από ειδική μεταλλική διάταξη σχήματος Λ στην κεφαλή της οποίας
τοποθετείται ένας μικρός μεταλλικός σύνδεσμος υψηλής απόσβεσης, συνδεόμενος με το ζύγωμα του
πλαισίου (Σχ. 1).

Σχ. 1 Χαρακτηριστικά ενισχυμένου πλαισίου.
Πρωταρχικό στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της επέμβασης σε
υφιστάμενα πλαίσια, σχεδιασμένα με βάση παλιούς κανονισμούς. Κατασκευάστηκαν δοκίμια Ο.Σ.
υπό κλίμακα 1:3, όμοια μεταξύ τους όσον αφορά τη γεωμετρία και την όπλιση. Τα διαγώνια στοιχεία
της διάταξης υπερδιαστασιολογήθηκαν σκοπίμως ώστε όλη η βλάβη να περιορισθεί στον κατακόρυφο
μεταλλικό σύνδεσμο ο οποίος συνδέει τη διάταξη με το μέσον της δοκού. Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε
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ανακυκλιζόμενη μετακίνηση με αυξανόμενο εύρος και με δύο κύκλους μετακίνησης ανά βήμα
φόρτισης. Η διερεύνηση περιέλαβε τις ακόλουθες παραμέτρους:
 Τη μορφή της διατομής του κατακόρυφου μεταλλικού συνδέσμου. Επιλέχθηκαν διατομές λεπίδας
και Η.
 Την ύπαρξη ή όχι αξονικού φορτίου στους στύλους. Επιλέχθηκαν δύο επίπεδα αξονικής δύναμης,
ένα μηδενικό και ένα με τιμή ίση με το 20% της οριακής αντοχής των στύλων.
Κατασκευάστηκαν επίσης δοκίμια αναφοράς γυμνών πλαισίων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για
την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης. Σύνολο εξεταζομένων δοκιμίων: 2Χ3=6.
Σχεδιασμός πειραματικού προγράμματος.
Δοκίμια οπλισμένου σκυροδέματος
Για την εκτέλεση των πειραματικών δοκιμών κατασκευάσθηκαν δοκίμια υπό κλίμακα 1:3, τα
περισσότερα εκ των οποίων φέρουν την υπό διερεύνηση μεταλλική ενίσχυση στο εσωτερικό τους. Η
εργαστηριακή διάταξη και το εύρος των φορτίων των εμβόλων δεν επέτρεψε την κατασκευή δοκιμίων
υπό κλίμακα 1:1. Όμοια δοκίμια άλλωστε δοκιμάσθηκαν και στο παρελθόν σε επίπεδο διδακτορικής
διατριβής με πλήρωση τοιχοποιίας (Στυλιανίδης, 1985).
Η γεωμετρία των δοκιμίων κρατήθηκε ίδια για όλα τα δοκίμια (Σχ. 2). Επιλέχθηκε λόγος
ανοίγματος προς ύψος l/h=1,5. Οι διατομές των στύλων και του ζυγώματος αντιστοιχούν στον
κατώτατο όροφο ενός τετραώροφου πολύστυλου πλαισίου. Επιλέχθηκε διατομή στύλων 15Χ15cm και
δοκού 10X20cm, που αντιπροσωπεύουν στύλους και δοκό 45Χ45cm και 30Χ60cm αντίστοιχα σε
πραγματική κλίμακα.

Σχ. 2 Γεωμετρία (m) και όπλιση των δοκιμίων.
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Η διατομή της βάσης (15Χ50cm) επιλέχθηκε έτσι ώστε να αποτελεί ένα πολύ δύσκαμπτο δομικό
στοιχείο σε σχέση με τους στύλους και το ζύγωμα και κατά συνέπεια να μπορεί να παραλάβει όλη την
ένταση της φόρτισης χωρίς να αστοχεί, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο συνθήκες πλήρους
πάκτωσης για τους στύλους των δοκιμίων.
Τα δοκίμια σχεδιάστηκαν βάσει παλιών κανονισμών και με χαμηλής κατά το δυνατόν ποιότητας
υλικά προκειμένου να επιτευχθεί η προσομοίωση των προς ενίσχυση παρωχημένων κατασκευών. Για
το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε λείος χάλυβας αντοχής fy/fu = 442/517 για το διαμήκη (δεν βρέθηκε
στο εμπόριο λείος χάλυβας χαμηλότερης αντοχής στις συγκεκριμένες διαμέτρους) και 377/428 για τον
εγκάρσιο οπλισμό. Οι οπλισμοί ακολουθούν τις παλιές διατάξεις, με κύριο χαρακτηριστικό τους
αραιούς συνδετήρες ακόμη και στις κρίσιμες περιοχές, καθώς και μικρά μήκη αγκύρωσης, το επίπεδο
όμως ποιότητας της εκτέλεσης είναι υψηλό. Μέση θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 16 έως 20 Mpa.
Στη δύσκαμπτη βάση του δοκιμίου αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό οπλισμού για την αποτροπή
αστοχίας του συγκεκριμένου δομικού στοιχείου κατά τη φόρτιση. Τα μήκη αγκύρωσης των οπλισμών
των στύλων στη βάση ήταν επαρκή. Οι βραχείς πρόβολοι εκατέρωθεν του υπό εξέταση πλαισίου
σχεδιάστηκαν και οπλίστηκαν έτσι ώστε να παραλάβουν με άνεση την ένταση.
Η σκυροδέτηση των δοκιμίων έγινε σε ειδικής μορφής μεταλλότυπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες
των εν λόγω δοκιμίων. Πριν τη σκυροδέτηση προβλέφθηκαν οπές στο ζύγωμα για τη σύνδεση της
μεταλλικής διάταξης αλλά και στη βάση για την πάκτωση του δοκιμίου στο έδαφος. Για διευκόλυνση
της διαδικασίας σκυροδέτησης επιλέχτηκε η οριζόντια σκυροδέτηση των δοκιμίων, στο πάτωμα του
εργαστηρίου (Φωτ. 1).

Φωτ. 1 Σκυροδέτηση δοκιμίων.

Φωτ. 2 Πρόβλεψη οπών στο ζύγωμα.

Μορφή μεταλλικής ενίσχυσης
Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία διερευνάται η ενίσχυση πλαισίων με την προσθήκη
μεταλλικών συνδέσμων μορφής Λ. Κύριο αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε ο κατακόρυφος μεταλλικός
σύνδεσμος ο οποίος συνδέει τη μεταλλική διάταξη με το μέσον του ζυγώματος του πλαισίου.
Καθώς η μελέτη περιορίζεται πρακτικά στον κατακόρυφο μεταλλικό σύνδεσμο, σχεδιάστηκε μια
μόνιμη κατασκευή διαγωνίων ράβδων οι οποίες παρέμειναν ίδιες σε όλες τις πειραματικές δοκιμές,
ενώ παράλληλα προβλέφθηκε κατάλληλος μηχανισμός έτσι ώστε σε κάθε πειραματική δοκιμή να
αντικαθίσταται μόνο ο κατακόρυφος μεταλλικός σύνδεσμος. Στο σχήμα 3, απεικονίζεται αναλυτικά η
διάταξη ενίσχυσης που χρησιμοποιήθηκε.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σχ. 3 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες ενίσχυσης.
Στο σχήμα 4 απεικονίζεται το μεταλλικό στοιχείο σχήματος Π το οποίο προσαρμόστηκε στο μέσον
του ζυγώματος για τη σύνδεση της διάταξης ενίσχυσης με τη δοκό. Το στοιχείο αυτό σχεδιάστηκε
δύσκαμπτο έτσι ώστε να μη παραμορφώνεται κατά τη φόρτιση και να μην υφίσταται βλάβες κατά τις
δοκιμές. Η συνδεσμολογία, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε μέσω έξι διαμπερών ντιζών οι
οποίες διαπερνούν τη δοκό. Για να αποφευχθεί η εκ των υστέρων διάτρηση του σκυροδέματος και η
πιθανή πρόκληση ρηγματώσεων, τοποθετήθηκαν όπως προαναφέρθηκε, έξι σωλήνες στις κατάλληλες
θέσεις πριν από τη σκυροδέτηση (Φωτ. 2).
Στο σχήμα 5 απεικονίζεται ο κατακόρυφος μεταλλικός σύνδεσμος, που αποτελεί το επίκεντρο της
παρούσας έρευνας, ο οποίος πρακτικώς απορροφά όλη την ενέργεια της φόρτισης. Ο σύνδεσμος
αυτός έχει συγκολληθεί στην κεφαλή και στον πόδα του σε πλάκες πάχους 20mm οι οποίες φέρουν
οπές, μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση του άνω και κάτω τμήματος του κορμού με την υπόλοιπη
διάταξη της ενίσχυσης. Διερευνάται η συμπεριφορά του στοιχείου αυτού με κυριότερες παραμέτρους
τη μορφή της διατομής του (ορθογωνικής διατομής λεπίδα και διατομή Η).

Σχ. 4 Στοιχείο σχήματος Π.

Σχ. 5 Κατακόρυφος μεταλλικός σύνδεσμος.

Τα διαγώνια στοιχεία της ενίσχυσης συντίθενται από δύο ράβδους ΗΕΑ100, σκοπίμως
υπερδιαστασιολογημένες, έτσι ώστε να μην αστοχούν κατά την επιβολή ανακυκλιζόμενης φόρτισης.
Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι τόσο οι διαγώνιες ράβδοι, όσο και οι λεπτομέρειες της
συνδεσμολογίας στους κόμβους του δοκιμίου δεν αποτελούν παραμέτρους της παρούσας έρευνας.
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Η ανάγκη για διερεύνηση της συμπεριφοράς του κατακόρυφου μεταλλικού συνδέσμου κατά την
ανακύκλιση οδήγησε στην προεπιλογή τόσο των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού αυτού, όσο και της
κατάλληλης γεωμετρίας του. Η χρήση έτοιμων μεταλλικών διατομών του εμπορίου απορρίφθηκε εξ
αρχής μιας και για τη μικρή κλίμακα διερεύνησης που χρησιμοποιείται (1:3), οι διαθέσιμες διατομές
είναι μεγάλες και αναντίστοιχες σε σχέση με το πλαίσιο Ο.Σ. Προέκυψε λοιπόν η ανάγκη κατασκευής
ειδικών διατομών, αποτελούμενων από ειδικής κατασκευής λαμαρίνα πάχους 6mm με πιστοποιημένα
μηχανικά χαρακτηριστικά fy/fu = 300/375Mpa. Κατασκευάστηκαν δύο ειδών κατακόρυφοι
σύνδεσμοι: Ένας με μορφή λάμας (h,t,l)=(70,6,100)mm (δοκίμια F2, F2N) και ένας διατομής Η
(h,b,s,t,l)=(60,30,6,6,100)mm (δοκίμια F3, F3N).
Αναλυτική παρουσίαση δοκιμίων
Δοκίμια F1 και F1,N
Τα δοκίμια αυτά, χωρίς αξονικό φορτίο και με αξονικό φορτίο στους στύλους αντίστοιχα,
αποτελούν δοκίμια αναφοράς. Δεν φέρουν ενίσχυση στο εσωτερικό τους, παρόλα αυτά έχει
τοποθετηθεί η μεταλλική διάταξη χωρίς όμως να έχει προστεθεί ο κατακόρυφος μεταλλικός
σύνδεσμος που συνδέει τη διάταξη αυτή με το ζύγωμα (Σχ. 6).

Σχ. 6 Δοκίμια χωρίς ενίσχυση F1 και F1,Ν.
Η παρουσία και μόνο των διαγωνίων συνδέσμων χωρίς τον κατακόρυφο μεταλλικό σύνδεσμο,
επηρεάζει τη συμπεριφορά αυτού του πλαισίου σε σχέση με αντίστοιχο τελείως γυμνό πλαίσιο Fpilot,
το οποίο δοκιμάσθηκε ως πιλότος για την εκτέλεση των πειραμάτων. Η συνδεσμολογία των
μεταλλικών διατάξεων με τους κόμβους του πλαισίου μειώνουν το ελεύθερο ύψος του
υποστυλώματος και επιπλέον δημιουργούν συνθήκες αυξημένης περίσφιξης στη βάση των στύλων.
Το γεγονός αυτό μεταθέτει τη θέση εμφάνισης των πλαστικών αρθρώσεων πάνω από τη μεταλλική
σύνδεση, με άμεσο επακόλουθο τη μερική αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας του. Η επιλογή
της τοποθέτησης της διάταξης ενίσχυσης μέσα στο γυμνό πλαίσιο, έναντι της επιλογής του τελείως
γυμνού πλαισίου, έγινε για να είναι άμεσα ανιχνεύσιμη η καθαρή συνεισφορά των κατακόρυφων
συνδέσμων απόσβεσης, δεδομένου ότι με την επιλογή αυτή το ύψος λειτουργίας των στύλων των
πλαισίων σκυροδέματος παραμένει πλέον σταθερό.
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Η πειραματική δοκιμή του δοκιμίου F1,N, αποτέλεσε ουσιαστικά τη συνέχεια του δοκιμίου F1, με
στόχο τη διερεύνηση της διαφοροποίησης της συμπεριφοράς του εν λόγω δοκιμίου με την επιβολή
αξονικού φορτίου στους στύλους. Κατά την πειραματική δοκιμή διατηρήθηκε η ίδια ιστορία
φόρτισης.
Δοκίμια F2 και F2,N
Δοκίμια με ενίσχυση τα οποία φέρουν κατακόρυφο μεταλλικό σύνδεσμο μορφής μεταλλικής
λάμας (Σχ. 7) διατομής 70Χ6mm και ύψους 100mm χωρίς αξονικό φορτίο στους στύλους και με
αξονικό αντίστοιχα. Τα δοκίμια αυτά αποτέλεσαν τα πρώτα από τα δοκίμια τα οποία φέρουν ενίσχυση
στο εσωτερικό τους. Ως πρώτο βήμα ενίσχυσης επιλέχθηκε κατακόρυφος μεταλλικός σύνδεσμος
μορφής μεταλλικής λάμας. Αναμένεται ότι η διατμητική παραμόρφωση της λάμας κατά την
ανακυκλιζόμενη φόρτιση θα συντελέσει στην αύξηση της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας αλλά
και της φέρουσας ικανότητας του πλαισίου.

Σχ. 7 Ενισχυμένα δοκίμια F2 και F2,N με χρήση κατακόρυφου συνδέσμου μορφής λάμας.
Δοκίμια F3 και F3,N
Δοκίμια ενισχυμένα με κατακόρυφο μεταλλικό σύνδεσμο διατομής Η οι διαστάσεις του οποίου
φαίνονται στο σχήμα 8. Το ύψος διατηρήθηκε στα 100mm όπως και στην περίπτωση της μεταλλικής
λάμας ενώ με τα πέλματα επιδιώχτηκε μια καλύτερης μορφής παραμόρφωση από τον κατακόρυφο
μεταλλικό σύνδεσμο. Τα πέλματα της διατομής αποτρέπουν τη στρέβλωση του κορμού. Στόχος αυτής
της επιλογής δοκιμίου αποτελεί η μικρή αύξηση της φέρουσας ικανότητας, κυρίως όμως η αύξηση της
πλαστιμότητας του συστήματος.

Σχ. 8 Ενισχυμένα δοκίμια F3 και F3,N με χρήση κατακόρυφου συνδέσμου διατομής Η.
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Πειραματική διάταξη εργαστηρίου
Χρησιμοποιήθηκε το μεταλλικό πλαίσιο αντίδρασης του εργαστηρίου (Σχ. 9), το οποίο
αναδιατάχθηκε κατάλληλα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των συγκεκριμένων δοκιμών. Επάνω στο
μεταλλικό πλαίσιο προσαρμόστηκαν σε κατάλληλες θέσεις τα δύο έμβολα επιβολής της φόρτισης.

Σχ. 9 Εργαστηριακή διάταξη.
Το μεταλλικό πλαίσιο του εργαστηρίου είναι πακτωμένο στην πλάκα δαπέδου του εργαστηρίου
μέσω διαμπερών προεντεταμένων ντιζών. Η πλάκα έχει πάχος 1.00m στην οποία έχουν προβλεφθεί
οπές διαμέτρου 70mm σε ορθογωνικό κάναβο 1.00m. Το πλαίσιο αντίδρασης έχει δυνατότητα
αναδιάταξης για την κατάλληλη προσαρμογή σε διάφορες πειραματικές διατάξεις. Το κατακόρυφο
έμβολο προσαρμόστηκε στις δύο μεταλλικές οριζόντιες δοκούς του πάνω τμήματος του πλαισίου
αντίδρασης, ενώ για την οριζόντια αντίσταση του πλαισίου τοποθετήθηκε εγκαρσίως μεταλλική δοκός
σε κατάλληλο ύψος έτσι ώστε ο άξονας του εμβόλου να συμπίπτει με τον άξονα του ζυγώματος. Το
αξονικό φορτίο στους στύλους επιβλήθηκε μετά την εφαρμογή της μεταλλικής ενίσχυσης.
Η διαδικασία συνδεσμολογίας του δοκιμίου τόσο με την πλάκα του εργαστηρίου όσο και με τα δύο
έμβολα επιβολής της ιστορίας φόρτισης, έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν
πληρέστερη προσομοίωση της συμπεριφοράς του υπό δοκιμή πλαισίου, με ένα συμβατικό πλαίσιο
υφιστάμενου κτιρίου υπό πραγματικές συνθήκες σεισμικών φορτίσεων. Έμφαση δόθηκε στην
υλοποίηση αρθρώσεων κατά την εισαγωγή των δυνάμεων. Στο σχήμα 10 απεικονίζεται λεπτομερώς η
διάταξη που ακολουθήθηκε.

Σχ. 10 Μεθοδολογία πειραματικής δοκιμής.
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Ενοργάνωση πειραμάτων
Για την καταγραφή της απόκρισης χρησιμοποιήθηκαν επτά εξωτερικά ηλεκτρονικά
μηκυνσιόμετρα (LVDT). Για τα δοκίμια χωρίς αξονικό φορτίο, με δεδομένο ότι η αναμενόμενη
μορφή αστοχίας του πλαισίου συνίστατο στο σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων στο στύλο και όχι
στη δοκό, τα όργανα 1, 5, 2, 6 τοποθετήθηκαν κατάλληλα και κατέγραφαν τη μεταβολή του εύρους
των ρωγμών στην κεφαλή και τον πόδα του στύλου (Σχ. 11). Στα δοκίμια με αξονικό φορτίο δύο εκ
των επτά ηλεκτρονικών μηκυνσιομέτρων τοποθετήθηκαν στις δύο παρειές της δοκού καταγράφοντας
με αυτό τον τρόπο την παραμόρφωση της δοκού στην άνω και κάτω παρειά της κοντά στην περιοχή
του κόμβου (Σχ. 12). Το όργανο 8 κατέγραφε και στις δύο περιπτώσεις τη μετακίνηση της κεφαλής
του δοκιμίου και τέλος τα όργανα 7 και 4 κατέγραφαν τις μετακινήσεις στο άνω και κάτω τμήμα του
μεταλλικού συνδέσμου αντίστοιχα.

Σχ. 11 Θέσεις καταγραφής LVDT – Δοκίμια Σχ. 12 Θέσεις καταγραφής LVDT – Δοκίμια με
χωρίς αξονικό φορτίο.
αξονικό φορτίο.
Πρόγραμμα φόρτισης
Η κεφαλή των πλαισίων υποβλήθηκε σε οριζόντια ανακυκλιζόμενη φόρτιση πολλών πλήρων
κύκλων με έλεγχο μετακίνησης (displacement control). Η ιστορία φόρτισης συμπεριλάμβανε από 12
έως 17 επίπεδα διαδοχικά αυξανόμενης μετακίνησης, το κάθε ένα εκ των οποίων αποτελούνταν από
δύο κύκλους φόρτισης. Τα βήματα φόρτισης τα οποία επιβλήθηκαν είναι 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45mm. Το αξονικό φορτίο στους στύλους επιβλήθηκε πριν την έναρξη της
ανακυκλιζόμενης οριζόντιας φόρτισης και ρυθμίστηκε σε 80ΚΝ ανά στύλο, που ουσιαστικά
αντιστοιχεί περίπου στο 20% της φέρουσας ικανότητάς του.
Πειραματικά αποτελέσματα και αξιολόγηση
Η χρήση των ηλεκτρονικών μηκυνσιομέτρων στις διάφορες θέσεις, καταγράφοντας μετακινήσεις
σε πολλά σημεία, συνετέλεσε στον εντοπισμό όλων των μικροαπωλειών του συστήματος. Όλες οι
μετακινήσεις που αναφέρονται στα διαγράμματα είναι αυτές του ζυγώματος του δοκιμίου (LVDT 8)
οι οποίες θεωρούνται ως οι πλέον χαρακτηριστικές του σύνθετου συστήματος του ενισχυμένου φορέα.
Στις μετακινήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οι τζόγοι και οι ολισθήσεις. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζονται τα διαγράμματα φορτίου - μετατόπισης του ζυγώματος (βρόχοι υστέρησης), της
περιβάλλουσας του φορτίου (αποτελεί καμπύλη σε ένα τεταρτημόριο, η οποία εκφράζεται με τη μέση
τιμή των απόλυτων μεγίστων τιμών του φορτίου στο συγκεκριμένο κύκλο φόρτισης ως τεταγμένη και
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τη μέση τιμή των μετατοπίσεων στα συγκεκριμένα σημεία ως τετμημένη), την απορροφώμενη
ενέργεια (εκφράζει την ενέργεια που απορροφήθηκε ανά κύκλο φόρτισης και όχι αθροιστικά και
εκφράζεται με το εμβαδό που περικλείουν οι υστερητικοί βρόχοι) και την ισοδύναμη ιξώδη απόσβεση
(η οποία αποτιμάται με τον συντελεστή ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης και εκφράζει την ικανότητα
του συστήματος να απορροφά ενέργεια). Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί αυτής της έννοιας στη διεθνή
βιβλιογραφία. Ο συνηθέστερος την ορίζει ως ποσοστό και είναι: ζ=(1/2π)*(Α/(Α+Β)). Το εμβαδόν Α
εκφράζει την ενέργεια που απορροφά το σύστημα ενώ το άθροισμα Α+Β την κινητική ενέργεια (Σχ.
13).

Σχ. 13 Βρόχοι υστέρησης και ισοδύναμη ιξώδης απόσβεση.
Στα σχήματα 14 έως 21 παρουσιάζονται οι υστερητικοί βρόχοι και η περιβάλλουσα του φορτίου
τους κατά την ανακύκλιση του ζυγώματος των δοκιμίων. Η αδυναμία της ακριβούς υλοποίησης της
δοθείσας μετατόπισης οφείλεται στις μικροαπώλειες του συστήματος λόγω τζόγων (ρηγματώσεις,
σύνδεση μεταλλικών στοιχείων με το σκυρόδεμα κλπ). Έτσι, ενώ η μετακίνηση του εμβόλου ήταν
απολύτως ακριβής, η αντίστοιχη μετακίνηση της κεφαλής του δοκιμίου παρουσίαζε μικρή απόκλιση,
όχι όμως σημαντική ώστε να αλλοιώσει τα αποτελέσματα.
Πολύ νωρίς έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες ρηγματώσεις στον πόδα και την κεφαλή των
στύλων για τα δοκίμια χωρίς αξονικό φορτίο (Φωτ. 3-4), ενώ στα δοκίμια με το αξονικό φορτίο οι
ρηγματώσεις επεκτάθηκαν και στο ζύγωμα σχηματίζοντας πλαστικές αρθρώσεις (Φωτ. 5). Όπως είναι
αναμενόμενο, τα δοκίμια F1 και F1,N τα οποία δεν φέρουν ενίσχυση, εμφανίζουν τη μικρότερη
φέρουσα ικανότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αναπτύσσουν μια μέγιστη φέρουσα ικανότητα ~30KΝ
και ~50KΝ αντίστοιχα για να ακολουθήσει μια ήπια πτώση σε μεγάλες πλέον μετακινήσεις (Σχ. 1415). Τα δοκίμια χαρακτηρίζονται από στένωση των βρόχων. Παρόλα αυτά η ήπια, και όχι απότομη,
πτώση της φέρουσας ικανότητας είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της απορρόφησης ενέργειας
(Σχ. 22-23).

Φωτ. 3 Δοκίμιο F1 στη μέγιστη
μετατόπιση.

Φωτ. 4 Πλαστική άρθρωση
στον πόδα του στύλου, πάνω
από τη μεταλλική διάταξη (F1).

Φωτ. 5 Δοκίμιο F1,Ν στη
μέγιστη μετατόπιση.
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Τα ενισχυμένα δοκίμια παρουσίασαν σαφώς καλύτερη συμπεριφορά από τα αντίστοιχα γυμνά
μέχρι την αστοχία του κατακόρυφου συνδέσμου. Στη συνέχεια υπάρχει ουσιαστικά τάση ταύτισης με
τα γυμνά (Σχ. 20-23). Συγκεκριμένα, τα ενισχυμένα δοκίμια με τον κατακόρυφο σύνδεσμο τύπου
λάμας (F2 και F2,N) με την άμεση ενεργοποίηση του μεταλλικού συνδέσμου, παρουσίασαν πολύ
μεγαλύτερη δυσκαμψία και αντοχή στις μικρές μετακινήσεις, με σημαντική μάλιστα κράτυνση
(Σχ.16-17). Μέχρι γωνιακή μετακίνηση στην οποία ο σύνδεσμος ήταν απολύτως ενεργός, παρά το
γεγονός ότι είχαν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται σημάδια αστοχίας, οι βρόχοι υστέρησης
παρουσιάζονται εξαιρετικά πλούσιοι. Η έντονη ανακυκλιζόμενη καταπόνηση του συνδέσμου
συνετέλεσε στην αστοχία του η οποία εκδηλώθηκε με λυγισμό και στρέβλωση (Φωτ. 6) και στη
συνέχεια με οριζόντια απόσχιση (Φωτ. 7-8).

Φωτ. 6 Στρέβλωση
κατακόρυφου συνδέσμου (F1).

Φωτ. 7 Οριζόντια απόσχιση
μεταλλικού συνδέσμου (F1).

Φωτ. 8 Αστοχία συνδέσμου
(F1,N).

Αναφορικά με τα δοκίμια F3 και F3,N, όπως φαίνεται από τους βρόχους υστέρησης (Σχ.18-19), ο
κατακόρυφος μεταλλικός σύνδεσμος διατομής H, σε συνδυασμό με το μικρό ύψος του καθιστούν το
κατακόρυφο στοιχείο πιο ανθεκτικό και πιο δύσκαμπτο σε σχέση με το δοκίμιο F2 (Σχ. 20-21). Σε όλη
τη διάρκεια των κύκλων φόρτισης ο μεταλλικός κορμός προσέδωσε αυξημένη δυσκαμψία, όχι μόνον
στους πρώτους κύκλους. Τα πέλματα της διατομής εμπόδισαν τη στρέβλωση του κορμού κατά την
ανακύκλιση, φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε στα δοκίμια F2 και F2,N που δεν διέθεταν πέλματα.
Στη μετατόπιση στην οποία παρατηρήθηκε αστοχία του συνδέσμου των δοκιμίων F2 και F2,N, η
φέρουσα ικανότητα των αντίστοιχων F3 και F3,N ήταν ήδη αυξημένη με τάσεις ανόδου (Σχ. 20-21).
Η απορροφώμενη ενέργεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα στη συγκεκριμένη μετατόπιση (Σχ. 22-23). Η
εξέλιξη πάντως της δοκιμής απέδωσε υψηλά ποσά απορροφώμενης ενέργειας τα οποία εξισώθηκαν με
τα αντίστοιχα των γυμνών δοκιμίων μετά την αστοχία του συνδέσμου. Όπως και στην περίπτωση της
μεταλλικής λάμας (δοκίμια F2 και F2,N), η αποκόλληση εξελίχθηκε με οριζόντια απόσχιση του
συνδέσμου τόσο στην κεφαλή όσο και στον πόδα της (Φωτ. 9-11). Την πλήρη απόσχιση του
συνδέσμου ακολούθησε απότομη πτώση της φέρουσας ικανότητας με τη συμπεριφορά του δοκιμίου
να εμφανίζει τάσεις ταύτισης με τα αντίστοιχα γυμνά πλαίσια F1 και F1,N (Σχ.20-21).
Η ισοδύναμη ιξώδης απόσβεση παρουσίασε και πάλι αύξηση για τα ενισχυμένα δοκίμια και πτώση
αμέσως μετά την αστοχία του κατακόρυφου συνδέσμου. Ως αποτέλεσμα των πολύ πλούσιων βρόχων,
η μέγιστη τιμή της πλησιάζει, την ιδανική πλαστική συμπεριφορά, η οποία αντιστοιχεί σε τιμή του ζ =
1/2π = 15,92%. Μετά τη μέγιστη τιμή, η τιμή της απόσβεσης πέφτει σε τιμές ελαφρά μικρότερες από
τις αντίστοιχες του γυμνού πλαισίου με τάσεις ταύτισης (Σχ.24-25).

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Φωτ. 9 Έναρξη αστοχίας
διατομής χωρίς ενδείξεις
στρέβλωσης (F3).

Φωτ. 10 Αστοχία κατακόρυφου
συνδέσμου με ταυτόχρονη
ρηγμάτωση στύλου (F3).

Φωτ. 11 Αστοχία
κατακόρυφου συνδέσμου
(F3,N).

Η προσθήκη αξονικού φορτίου στους στύλους συνετέλεσε στην αύξηση τόσο της φέρουσας
ικανότητας, αλλά και κατ’ επέκταση των άλλων υπό εξέταση παραμέτρων σε όλα τα δοκίμια (Σχ. 2023). Από τους πρώτους κιόλας κύκλους φόρτισης, τα δοκίμια παρουσίασαν μια πιο δύσκαμπτη
συμπεριφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα χωρίς το αξονικό φορτίο στους στύλους. Σαφώς πιο πλούσιοι
είναι οι βρόχοι υστέρησης, ακόμη και σε προχωρημένες μετατοπίσεις (Σχ. 14-19). Λόγω της ύπαρξης
αξονικού φορτίου, το οποίο προσέδωσε πρόσθετη αντοχή στους στύλους, εμφανίστηκαν αρχικά
ρηγματώσεις τόσο στη δοκό (σε αντίθεση με τα αντίστοιχα δοκίμια χωρίς αξονικό φορτίο) όσο και
στους στύλους.

Σχ. 14 Φορτίο - Μετατόπιση κεφαλής (F1).

Σχ. 15 Φορτίο - Μετατόπιση κεφαλής (F1,Ν).

Σχ. 16 Φορτίο - Μετατόπιση κεφαλής (F2).

Σχ. 17 Φορτίο - Μετατόπιση κεφαλής (F2,Ν).
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Σχ. 18 Φορτίο - Μετατόπιση κεφαλής (F3).

Σχ. 19 Φορτίο - Μετατόπιση κεφαλής (F3,Ν).

Σχ. 20 Περιβάλλουσα βρόχων - Μετατόπιση
κεφαλής δοκιμίων χωρίς αξονικό φορτίο στους
στύλους (1οι κύκλοι).

Σχ. 21 Περιβάλλουσα βρόχων - Μετατόπιση
κεφαλής δοκιμίων με αξονικό φορτίο στους
στύλους (1οι κύκλοι).

Σχ. 22 Απορροφώμενη ενέργεια - Μετατόπιση
κεφαλής δοκιμίων χωρίς αξονικό φορτίο στους
στύλους (1οι κύκλοι).

Σχ. 23 Απορροφώμενη ενέργεια - Μετατόπιση
κεφαλής δοκιμίων με αξονικό φορτίο στους
στύλους (1οι κύκλοι).
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Σχ. 24 Ισοδύναμη ιξώδης απόσβεση - Μετατόπιση
κεφαλής δοκιμίων χωρίς αξονικό φορτίο στους
στύλους (1οι κύκλοι).

Σχ. 25 Ισοδύναμη ιξώδης απόσβεση Μετατόπιση κεφαλής δοκιμίων με αξονικό
φορτίο στους στύλους (1οι κύκλοι).

Πλαστιμότητα
Για την εκτίμηση της πλαστιμότητας των πειραματικών δοκιμίων, στη βιβλιογραφία
χρησιμοποιούνται διάφορες εκφράσεις του δείκτη πλαστιμότητας. Ειδικά στην παρούσα περίπτωση
που εμφανίζεται φθίνων κλάδος, ο δείκτης πλαστιμότητας μπορεί να εκτιμηθεί από την σχέση μ =
γ2/γ1. Εκφράζει δηλαδή το λόγο των μετατοπίσεων που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της οριακής
αντοχής του δοκιμίου (80-90)%. Με βάση τον ορισμό αυτό προκύπτουν οι τιμές του πίνακα 1.
Σημειώνεται ότι οι τιμές που βρίσκονται σε παρένθεση προέκυψαν από προεκβολή των
διαγραμμάτων, καθώς δεν διατίθενται πρωτογενείς πειραματικές τιμές.

ΔΟΚΙΜΙΑ

β=0,8

β=0,9

γ1

γ2

μ

γ1

γ2

μ

F1

11,00

(55,00)

(5,00)

15,00

(45,00)

(3,00)

F2

5,50

12,70

2,31

8,00

12,20

1,53

F3

7,60

17,40

2,29

10,30

17,10

1,66

F1,N

5,60

38,30

6,84

9,50

33,60

3,54

F2,N

3,50

11,60

3,31

5,00

10,40

2,08

F3,N

7,10

19,50

2,75

10,50

18,10

1,72

Πιν. 1 Δείκτης πλαστιμότητας.
Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι τιμές του δείκτη πλαστιμότητας είναι μεγαλύτερες στα δοκίμια με
αξονικό φορτίο. Επί πλέον, οι τιμές του δείκτη πλαστιμότητας υπολείπονται των αντίστοιχων τιμών
των γυμνών πλαισίων.
Συμπεράσματα
Οι σύνδεσμοι είναι σε θέση να αυξήσουν σημαντικά την αντοχή του συστήματος, κυρίως δε την
ικανότητα απορρόφησης ενέργειας.
Μια προσεκτική επιλογή της γεωμετρίας, της μορφής και της ποιότητας του υλικού του συνδέσμου
σε συνδυασμό με τον κατάλληλο σχεδιασμό των συνδέσεων με το περιβάλλον πλαίσιο, μπορεί να
αποτρέψει αρνητικές επιπτώσεις πρόωρης αστοχίας του υφισταμένου πλαισίου.
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Η χρήση συνδέσμου διατομής Η είναι πιο αποδοτική από τη χρήση συνδέσμου διατομής λεπίδας.
Σε όλα τα δοκίμια υπό την επίδραση του αξονικού φορτίου, το πλαίσιο καθίσταται πιο δύσκαμπτο,
αποκτά μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα και απορροφά περισσότερη ενέργεια. Κατέστησε πιο
ευάλωτες τις δοκούς στις οποίες συγκεντρώθηκε περισσότερη βλάβη.
Σε όλα τα ενισχυμένα δοκίμια, στα οποία αστόχησε ο μεταλλικός σύνδεσμος, αμέσως μετά την
αστοχία διακρίνεται μια τάση προσέγγισης της συμπεριφοράς του αντίστοιχου γυμνού δοκιμίου
αναφοράς.
Επισημαίνεται ότι η χρήση τέτοιων συνδέσμων, είναι σχετικά χαμηλού κόστους καθώς
χρησιμοποιεί συμβατικά υλικά, δεν απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνολογίας για την εφαρμογή της και
είναι ελάχιστα οχληρή, ιδιαίτερα αν περιορίζεται μόνον σε ανοικτά ισόγεια (πιλοτή).
Ευχαριστίες
Απευθύνονται ευχαριστίες προς τον Ο.Α.Σ.Π., για τη χρηματοδότηση του πειραματικού
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