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Περίληψη
Η παρούσα εργασία διερευνά την δυνατότητα διατμητικής ενίσχυσης δοκών οπλισμένου μέσω
λωρίδων ινοπλισμένων πολυμερών που επικολλούνται εξωτερικά. Στόχος της ερευνητικής αυτής
προσπάθειας είναι να μελετήσει αφενός τον βαθμό διατμητικής ενίσχυσης που μπορεί να επιτευχθεί
και αφετέρου τις αδυναμίες που τυχόν παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή αυτού του τύπου της
επέμβασης και ταυτόχρονα να βρει τρόπους τυχόν άρσης αυτών των αδυναμιών.

Σχήμα 1. Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά δοκιμίων δοκών Ο/Σ με ή χωρίς συνδετήρες

Σχήμα 2. Λεπτομέρεια δοκιμίων δοκών Ο/Σ διατομής πλακοδοκού
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Για το σκοπό αυτό έγιναν έλεγχοι σε απλά δοκίμια διατομής πλακοδοκού. Τα εν λόγω δοκίμια Ο/Σ
ελέγχθηκαν σε αξονική μονότονη καταπόνηση. Ένας αριθμός δοκιμίων ελέγχθηκε στην αρχική
κατάσταση, χωρίς κάποια διάταξη αγκύρωσης, φορτίζοντάς τα μέχρι αστοχίας, πριν από τη χρήση
οποιασδήποτε διάταξης αγκύρωσης. Στην συνέχεια, ένας άλλος αριθμός δοκιμίων ελέγχθηκε έχοντας
εφαρμόσει πριν από οποιαδήποτε φόρτιση το σύστημα της διατμητικής ενίσχυσης μέσω λωρίδων
ινοπλισμένων πολυμερών που ήταν στόχος να διερευνηθεί, φορτίζοντάς τα και πάλι μέχρι αστοχίας,
αλλά αυτή τη φορά με τη χρήση εναλλακτικών σχημάτων αγκύρωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις
καταγράφονταν μέσω των καταλλήλων αισθητηρίων η φέρουσα ικανότητα, η παραμορφωσιμότητα
των δοκιμίων καθώς και η μορφή αστοχίας. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν η αποτύπωση της
συμπεριφοράς των λωρίδων των ινοπλισμένων υφασμάτων από πολυμερές υλικό.
Πειραματική Διάταξη
Πλαίσιο Μηχανής

LVDT

Άρθρωση εμβόλου

6000kN Υδραυλικό Έμβολο

Άρθρωση

1000kN Δυναμόμετρο

Άκαμπτη χαλύβδινη διατομή
Δοκίμιο δοκού Ο/Σ ορθογωνικής διατομής

1000kN άκαμπτη χαλύβδινη διατομή
Πλαίσιο Μηχανής
Απαραμόρφωτο δάπεδο

Σχήμα 3. Πειραματική φορτιστική διάταξη
Σε μια σειρά δοκιμίων ενισχυμένων εξ αρχής επιχειρήθηκε, μετά την αστοχία τους, η εκ νέου
διατμητική τους ενίσχυση. Σε όλες τις περιπτώσεις διατμητικής ενίσχυσης διερευνήθηκαν σχήματα
ενίσχυσης λωρίδων ινοπλισμένων πολυμερών σχήματος U (ανοιχτών). Αυτό έγινε σε όλα τα δοκίμια
που ελέγχθηκαν που ήταν διατομής πλακοδοκού. Αυτό υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι στις
κτιριακές εφαρμογές η ύπαρξη ορθογωνικής διατομής είναι σπάνια. Συνεπώς, το πρακτικό ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στην εφαρμογή συστημάτων διατμητικής ενίσχυσης δοκών Ο/Σ διατομής πλακοδοκού
με λωρίδες ινοπλισμένων πολυμερών σχήματος U (ανοιχτών) ενώ η χρήση κλειστών λωρίδων
ινοπλισμένων πολυμερών σχήματος Ο είναι πρακτικά ανεφάρμοστη. Η παρούσα διερεύνηση
κατέδειξε την βασική αδυναμία του απλού σχήματος διατμητικής ενίσχυσης λωρίδων ινοπλισμένων
πολυμερών σχήματος U (ανοιχτών) που είναι η πρόωρη αστοχία λόγω της αποκόλλησης των εν λόγω
λωρίδων. Στην συνέχεια διερευνήθηκαν διάφοροι τύποι αγκύρωσης των λωρίδων αυτών ώστε να
αρθεί κατά το δυνατόν η εν λόγω αδυναμία. Επιπρόσθετα, με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα
ελέγχθηκε η πιστότητα ειδικού λογισμικού που αναπτύχθηκε για αυτόν τον σκοπό. Το λογισμικό αυτό
προβλέπει την φέρουσα ικανότητα δοκών οπλισμένου σκυροδέματος, είτε ορθογωνικής διατομής είτε
διατομής πλακοδοκού, ενισχυμένων διατμητικά με σύστημα λωρίδων ινοπλισμένων πολυμερών.
Παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά μια σειρά από πειραματικά αποτελέσματα καθώς και οι αντίστοιχες
προβλέψεις χρησιμοποιώντας και πάλι τις πειραματικές μετρήσεις.
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Εισαγωγή
Πληθώρα κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (Ο/Σ) χρειάζονται επισκευή και ενίσχυση
είτε διότι έχουν κατασκευαστεί με παλαιότερους κανονισμούς και δεν καλύπτουν τις σημερινές
απαιτήσεις των νέων αντισεισμικών κανονισμών, είτε διότι παρουσιάζουν βλάβες μετά από μια
ισχυρή σεισμική διέγερση-καταπόνηση. (Εικόνα 1) Τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκουν εφαρμογή τα
σύνθετα υλικά (FRPs) ως εναλλακτικός τρόπος ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού κατασκευών
οπλισμένου σκυροδέματος (Ο/Σ). Όταν χρησιμοποιείται η εξωτερική επικόλληση λωρίδων
ινοπλισμένων υφασμάτων από πολυμερή υλικά (ΙΟΠ) ως μεθοδολογία ενίσχυσης, τότε ένα βασικό
πρόβλημα αποτελεί η ορθή και αποτελεσματική μεταφορά των δυνάμεων που αναπτύσσονται από τις
λωρίδες ΙΟΠ σε ισχυρά τμήματα του φέροντος οργανισμού Ο/Σ, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη
δυνατή εκμετάλλευση του υλικού των εν λόγω λωρίδων ΙΟΠ. [1, 8] (Εικόνα 2). Επομένως πολύ συχνά
κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός κατάλληλου συστήματος αγκύρωσης με στόχο την αποφυγή της
πρώιμης αστοχίας λόγο αποκόλλησης των λωρίδων του ινοπλισμένου υφάσματος από την παρειά του
δομικού στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται το ποσοστό
εκμετάλλευσης των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών τα οποία μπορούν να παραλάβουν πολύ
μεγάλες εφελκυστικές τάσεις με αποτέλεσμα να καλυφθούν οι υψηλές απαιτήσεις του σχεδιασμού της
διατμητικής ενίσχυσης. [3, 5-7]. Υπάρχει λοιπόν σημαντικό κίνητρο να αναπτυχθούν αξιόπιστες
διατάξεις αγκύρωσης που μπορούν να συνδυαστούν με αντίστοιχες μεθόδους ενίσχυσης με χρήση
ενός ή περισσοτέρων λωρίδων ΙΟΠ. Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών
που ασχολούνται πειραματικά με την πρόωρη αποκόλληση των λωρίδων ΙΟΠ καθώς και με τρόπους
βελτίωσης της συμπεριφοράς ώστε να αποφευχθεί αυτή η μορφή αστοχίας.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έρχεται ως συνέχεια μιας μεγαλύτερης προσπάθειας που
έχει διεξαχθεί από τους Μάνος και Κατάκαλος [3, 5-9] πάνω στην ανάπτυξη αποτελεσματικών
διατάξεων αγκύρωσης για εξωτερικά επικολλημένα φύλλα ινοπλισμένων πολυμερών. (ΙΟΠ) Τέτοιου
είδους διατάξεις αγκύρωσης έχουν ως στόχο την αποφυγή αστοχίας του συστήματος διατμητικής ή
καμπτικής ενίσχυσης λόγο αποκόλλησης των λωρίδων ΙΟΠ και να οδηγήσουν την αστοχία στη
θραύση του υφάσματος από ίνες άνθρακα, χάλυβα ή υάλου. Τελικός στόχος είναι η αύξηση της
αντοχής του συστήματος ενίσχυσης.
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Εικόνα 1. Αστοχία σε διάτμηση πλακο-δοκού
στον κόμβο δίπλα σε υποστήλωμα (6-όροφο
κτίριο, Αχαρνές, Αθήνα, σεισμός 1995) [4]
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Εικόνα 2. Καμπτική και διατμητική ενίσχυση σε διατομή
πλακοδοκού εφαρμόζοντας εξωτερικά επικολλημένες
λωρίδες ΙΟΠ. Ανάκγη χρήσης αγκύρωσης για
αποτελεσματική μεταφορά δυνάμεων [8]
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Διερεύνση διατάξεων αγκύρωσης κάτω από μονότονες δράσεις με χρήση απλών πρισματικών
δοκιμίων διατομής πλακοδοκού
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Εικόνα 3a. Λωρίδα
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Εικόνα 3β. Λωρίδα
πλακοδοκού Ο/Σ με ΙΟΠ
χωρίς αγκύρωση
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Εικόνα 3γ. Φύλλα ΙΟΠ σε
συνδυασμό με μηχανική
διάταξη αγκύρωσης
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Εικόνα 3δ. Λωρίδες ΙΟΠ
που τυλίγονται πλήρως
γύρω από τη δοκό Ο/Σ

Πειραματική διάταξη
Οι εικόνες 3α-3γ παρουσιάζουν το πρισματικό δοκίμιο από Ο/Σ διατομής πλακοδοκού που έχει
χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω διερεύνηση. Όλα τα υπό διερεύνηση δοκίμια βασίζονται έχουν την ίδια
γεωμετρία του πρωτότυπου πρισματικού δοκιμίου που φαίνεται στις εικόνες 4α, 11β, 12α and 12β. Τα
εν λόγω πρισματικά δοκίμια αναπαριστούν μια λωρίδα πλάτους περίπου 250mm μιας πρωτότυπης
δοκού Ο/Σ μεγάλου μήκους που είναι κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά, την ίδια γεωμετρία και τις
ίδιες γενικά κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Αυτή η πρωτότυπη δοκός Ο/Σ, διατομής πλακοδοκού
παρουσιάζεται στα σχήματα 4α, 11β, 12α και 12β και σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε ο
εσωτερικός οπλισμός διάτμησης να είναι περιορισμένος με σκοπό να οδηγηθεί η αστοχία της δοκού
εκεί και να χρειαστεί διατμητική ενίσχυση. Η ενίσχυση σε διάτμηση που μελετήθηκε περιλαμβάνει
την εξωτερική επικόλληση ανοιχτών λωρίδων ΙΟΠ από ανθρακονήματα όπως παρουσιάζεται στις
εικόνες 3β, 3γ, 3δ καθώς και στην εικόνα 12β. Εκτός από τις 3 διατάξεις αγκύρωσης που
παρουσιάζονται στις εικόνες 3β-3δ επιπλέον τροποποιημένες διατάξεις αγκύρωσης μελετήθηκαν.
Παρόλα αυτά, λόγω του περιορισμένου χώρου, μόνο τα αποτελέσματα των τριών διατάξεων που
παρουσιάζονται στα εν λόγω σχήματα 3β-3δ θα σχολιασθούν εδώ.
Σε όλες τις μεθοδολογίες ενίσχυσης που παρουσιάζονται στα σχήματα 3β-3δ,
χρησιμοποιήθηκαν ανοιχτές λωρίδες ΙΟΠ από ίνες άνθρακα (ΑΙΟΠ) σε μια ή δύο στρώσεις σε
συνδυασμό με τις διατάξεις αγκύρωσης. Σε μια προσπάθεια να μην αστοχήσουν πρόωρα τα
πρισματικά δοκίμια διατομής πλακοδοκού Ο/Σ ανοίχθηκαν μόνο οι απαραίτητες οπές για τη στήριξη
των διατάξεων αγκύρωσης. Στην πρώτη μεθοδολογία ενίσχυσης (εικόνα 3β) οι ανοιχτές λωρίδες
ΑΙΟΠ επικολλήθηκαν απλά στις παρειές του δοκιμίου διατομής πλακοδοκού Ο/Σ αφήνοντάς το
ανέπαφο. [2, 11] Αντιθέτως, στο δεύτερο σχήμα ενίσχυσης (εικόνα 3γ) οι ανοιχτές λωρίδες ΑΙΟΠ
επικολλήθηκαν στο δοκίμιο Ο/Σ. Αυτό στην συνέχεια συνδυάστηκε με την διάταξη αγκύρωσης που
προτείνουν οι συγγραφείς. Τελικώς, στο σχήμα ενίσχυσης που παρουσιάζεται στην εικόνα 3δ, πριν
επικολληθούν οι λωρίδες ΑΙΟΠ, όπως φαίνεται στα προηγούμενα σχήματα 3β και 3γ, εφαρμόστηκε
ειδικό ¨κορδόνι” από ίνες άνθρακα, που παραχωρήθηκε από προμηθευτή υλικών ενίσχυσης [10], το
οποίο εισχώρησε από το πάνω μέρος της πλάκας του δοκιμίου μέσα από οπές διαμέτρου 16mm που
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είχαν ήδη διανοιχθεί για το σκοπό αυτό. Μετά από την τοποθέτηση του «κορδονιού» οι ίνες άνθρακα
απλώθηκαν στο πλάτος του δοκιμίου με τέτοιο τρόπο ώστε να επικολληθούν επάνω τους οι ανοιχτές
λωρίδες ΑΙΟΠ όπως φαίνεται και στην εικόνα 3δ. Χρησιμοποιήθηκε η κατάλληλη εποξειδική ρητίνη
ώστε να γεμίσουν οι οπές της πλάκας του δοκιμίου διατομής πλακοδοκού μέσα από τις οποίες
εισέρχεται το «κορδόνι» από ίνες άνθρακα. Επιπρόσθετα, εποξειδική ρητίνη επίσης χρησιμοποιείται
τόσο για την επικόλληση των ινών του “κορδονιού’’ στο σκυρόδεμα όσο και για την επικόλληση των
ανοιχτών λωρίδων ΑΙΟΠ στις ίνες του κορδονιού και στην παρειά του σκυροδέματος.

Εικόνα 4α. Πρότυπη δοκός διατομής
πλακοδοκού που διερευνήθηκε με ή
χωρίς λωρίδες CFRP εν είδη
διατμητικού οπλισμού.

Εικόνα 4β. Δοκίμια
διατομής πλακοδοκού
με ΑΙΟΠ σε αξονική
καταπόνηση

Εικόνα 4γ. Κεντρική τοποθέτηση των
ανοιχτών λωρίδων CFRP πάνω στην παρειά
του δοκιμίου Ο/Σ

Η αποτελεσματικότητα των τριών αυτών σχημάτων ενίσχυσης που παρουσιάστηκαν στις
εικόνες 3β-3δ διερευνήθηκαν αρχικά κάνοντας χρήση τα απλά πρισματικά δοκίμια Ο/Σ, διατομής
πλακοδοκού με την νέα πειραματική διάταξη που φαίνεται στις εικόνες 4β and 4γ. Υπενθυμίζεται ότι
τα απλά πρισματικά δοκίμια διατομής πλακοδοκού προσομοιώνουν ένα τμήμα (κομμάτι) πλάτους
250mm από μια πλήρη πρότυπη δοκό Ο/Σ διατομής πλακοδοκού πραγματικών διαστάσεων, ο οποία
έχει σαφώς την ίδια διατομή με το απλό πρισματικό δοκίμιο. Η πειραματική διάταξη παρουσιάζεται
στις εικόνες 4β και 5.
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Εικόνα 5. Διερεύνηση σχημάτων ενίσχυσης με χρήση της νέας διάταξης αγκύρωσης
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τις ανωτέρω εικόνες, κάθε δοκίμιο μετά την εφαρμογή της
μεθοδολογίας ενίσχυσης και αφού παρέμεινε για ωρίμανση τουλάχιστον 7 ημέρες, φορτίστηκε
αξονικά. (εικόνες 4β και 5) Η ενοργάνωση που εφαρμόστηκε είχε ως στόχο την καταγραφή της
διακύμανσης τόσο του φορτίου όσο και των μετατοπίσεων των επικολλημένων λωρίδων ΑΙΟΠ σε
κάθε παρειά με στόχο τον προσδιορισμό της εντατικής κατάστασης αλλά και τον προσδιορισμό της
στιγμής της αποκόλλησης των λωρίδων από το σκυρόδεμα. Συνολικά τοποθετήθηκαν τέσσερις ταινίες
παραμόρφωσης (s.g.1 έως s.g.4, εικόνα 5), δύο σε κάθε παρειά του πρισματικού δοκιμίου Ο/Σ όπως
παρουσιάζεται στις εικόνες 4γ και 5. Οι ταινίες τοποθετήθηκαν στο κέντρο του πλάτους της λωρίδας
ΑΙΟΠ, δηλαδή στον άξονα συμμετρίας της λωρίδας, και σε δύο διαφορετικά ύψη, όπως φαίνεται στις
ανωτέρω εικόνες. Επιπρόσθετα δύο μηκυνσιόμετρα τοποθετήθηκαν στον άξονα συμμετρίας κάθε
λωρίδας με σκοπό την καταγραφή της σχετικής μετακίνησης ολίσθησης μεταξύ των λωρίδων και του
σκυροδέματος που θεωρείται απαραμόρφωτο.
Κάτω από τέτοιου είδους αξονικές φορτίσεις, αναπαράγοντας με αυτόν τον τρόπο την εντατική
κατάσταση των ανοικτών λωρίδων ΑΙΟΠ που έχουν όταν χρησιμοποιηθούν ως διατμητική ενίσχυση
σε πρωτότυπες δοκούς Ο/Σ διατομής πλακοδοκού, αναμένεται να αναπτυχθούν οι κατωτέρω οριακές
καταστάσεις:
α) Αποκόλληση των ανοιχτών λωρίδων ΙΟΠ από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Η εν λόγο
οριακή κατάσταση παρατηρείται για σχετικά χαμηλά επίπεδα τάσεων/παραμορφώσεων της λωρίδας
ΑΙΟΠ. Όπως είναι αναμενόμενο όσο αυξάνεται ο αριθμός των λωρίδων, τόσο μειώνονται οι
αναπτυσσόμενες τάσεις στις λωρίδες ΑΙΟΠ, καθώς ο μηχανισμός της αποκόλλησης εξαρτάται
κυρίαρχα από την ποιότητα του σκυροδέματος. Εάν συνδυαστεί με κάποια διάταξη αγκύρωσης τότε
ενδεχομένως να υπάρξει αύξηση των αναπτυσσόμενων τάσεων. Στο σχήμα 6α παρουσιάζεται η
προαναφερθείσα οριακή κατάσταση της αποκόλλησης. (εικόνα 12β επίσης)
β) Από τον προαναφερθέν σχολιασμό γίνεται προφανές ότι η μορφή αστοχίας της αποκόλλησης
συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται χρήση ανοικτών λωρίδων ΑΙΟΠ χωρίς τον συνδυασμό
κάποιας διάταξης αγκύρωσης. Παρόλα αυτά όμως η αποτελεσματική αγκύρωση δεν είναι πάντοτε μια
εύκολη υπόθεση. Συνεπώς σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία οριακών καταστάσεων η αποκόλληση των
λωρίδων και η οριστική αστοχία (θραύση) των λωρίδων ΙΟΠ είναι μια αλληλεπίδραση των λωρίδων
ΙΟΠ σε σχέση με τη διάταξη αγκύρωσης. Σε πολλές περιπτώσεις η προτεινόμενη διάταξη αγκύρωσης
είναι ανεπαρκής να παραλάβει τις αναπτυσσόμενες τάσεις των λωρίδων ΑΙΟΠ με αποτέλεσμα την
πρόωρη αστοχία της αγκύρωσης ή την πρόωρη αστοχία της λωρίδας ΙΟΠ λόγο συγκέντρωσης
τάσεων που οφείλεται στην αγκύρωση. Όπως και προηγουμένως στην περίπτωση που υπάρχει
αναποτελεσματική αγκύρωση η αύξηση του αριθμού των λωρίδων ΙΟΠ δε συντελεί στην αύξηση της
φέρουσας ικανότητας που μπορεί να παραλάβει το σχήμα της ενίσχυσης, εξ αιτίας της πρόωσης
αστοχίας τμημάτων της διάταξης αγκύρωσης. Αυτού του είδους η μορφή αστοχίας παρουσιάζεται στο
σχήμα 6β στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης. Η διάταξη κρίθηκε αναποτελεσματική και δε
σχολιάζεται περεταίρω.
γ) Η τελευταία οριακή κατάσταση αφορά το υλικό των ινοπλισμένων πολυμερών καθώς η
αστοχία είναι πιθανόν να εμφανιστεί στη θραύση των λωρίδων ΙΟΠ. Όσο πιο πολύ πλησιάζει αυτού
του τύπου η αστοχία στην αστοχία του καθαρού εφελκυσμού, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι το
σχήμα της ενίσχυσης αφού το ποσοστό της εκμετάλλευσης του υλικού θα είναι σχεδόν 100%. Η εν
λόγω οριακή κατάσταση παρουσιάζεται στην εικόνα 6γ.
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Εικόνα 6α. Αποκόλληση
λωρίδας

Εικόνα 6β. Πρόωρη αστοχία του
συστήματος ενίσχυσης συνοδευόμενη
από αποκόλληση

Εικόνα 6γ. Θραύση των λωρίδων ΙΟΠ
που έχουν συνδυαστεί με ορθή διάταξη
αγκύρωσης

Περιγραφή της συμπεριφοράς των δοκιμίων που έχουν απλά επικολλημένες λωρίδες ΑΙΟΠ
χωρίς καμία διάταξη αγκύρωσης
Οι εικόνες 7α και 7β παρουσιάζουν τις καταγραφές των μετακινήσεων στο κέντρο συμμετρίας
της λωρίδας ΙΟΠ και των παραμορφώσεων σε σχέση με το αναπτυσσόμενο αξονικό φορτίο. Η
κωδική ονομασία του δοκιμίου χωρίς καμία αγκύρωση είναι CSN1, στο οποίο είχε τοποθετηθεί μία
στρώση ΑΙΟΠ, απλά επικολλημένη χωρίς κάποια διάταξη αγκύρωσης. (εικόνες 3β, 4γ και 5)
Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 7α η ολίσθηση της λωρίδας ΙΟΠ ξεκινά από την πλευρά όπου
καταγράφει το μηκυνσιόμετρο LVDT2 για ένα σχετικά χαμηλό επιβαλλόμενο φορτίο σε σχέση με το
αντίστοιχο φορτίο αποκόλλησης που καταγράφεται από το LVDT2. (20,5κΝ σε σχέση με 26κΝ) Οι
παραμορφώσεις της λωρίδας ΙΟΠ όπου είναι τοποθετημένο το LVDT1 καταγράφονται από τις ταινίες
s.g.1 and s.g.2 ενώ αντίστοιχα οι παραμορφώσεις της άλλης λωρίδας ΙΟΠ (τοποθετημένο το LVDT2)
καταγράφονται από τις ταινίες s.g.3 and s.g.4. Οι ταινίες παραμόρφωσης s.g.1 and s.g.3 έχουν
τοποθετηθεί πολύ κοντά στην κάτω ίνα του πρισματικού δοκιμίου διατομής πλακοδοκού Ο/Σ. Οι
ταινίες παραμόρφωσης s.g.2 and s.g.4 είναι τοποθετημένες κοντά στην πλάκα του πρισματικού
δοκιμίου και σαφώς πιο πάνω από το σημείο που καταγράφουν τα μηκυνσιόμετρα.
Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 7β οι ταινίες παραμόρφωσης s.g.1 and s.g.3, που είναι
τοποθετημένες στην κάτω ίνα του πρισματικού δοκιμίου, αρχίζουν να καταγράφουν σημαντικές
παραμορφώσεις σε σχετικά χαμηλό επιβαλλόμενο φορτίο σε σχέση με τις ταινίες s.g.2 and s.g.4, που
ξεκινούν να καταγράφουν σημαντικές παραμορφώσεις για φορτίο πολύ κοντά στο φορτίο
αποκόλλησης. Οι εν λόγο καταγραφές αναδεικνύουν το μηχανισμό της αποκόλλησης όπως αυτό
μεταφέρεται από την κάτω ίνα του πρισματικού δοκιμίου Ο/Σ προς το τέλος του επικολλημένου
ΑΙΟΠ πολύ κοντά στην πλάκα Ο/Σ.
Χρησιμοποιώντας τις καταγραφές των ταινιών παραμόρφωσης, των μηκυνσιόμετρων και των
γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ΑΙΟΠ, τη διατομή του, το μέτρο ελαστικότητας του, το οποίο
μετρήθηκε πειραματικά, έλαβε χώρα ο έμμεσος υπολογισμός του αξονικού φορτίου, υπολογισμός που
έχει απεικονιστεί στην εικόνα 7α και συγκρίνεται με τις καταγραφές των μηκυνσιόμετρων. Όπως
παρουσιάζεται υπάρχει πολύ καλή σύγκλιση του φορτίου που μετρήθηκε άμεσα με το δυναμόμετρο
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και του αξονικού φορτίου που υπολογίστηκε έμμεσα από τις καταγραφές των ταινιών παραμόρφωσης.
Γεγονός που προσθέτει μεγάλη αξιοπιστία στις πειραματικές μετρήσεις της παρούσας διερεύνησης.
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Εικόνα 7α. Καταγραφές μετακινήσεων
αποκόλλησης για δοκίμιο CSN1
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Εικόνα 7β. Καταγραφές αξονικών παραμορφώσεων των
λωρίδων ΙΟΠ για δοκίμιο CSN1

Περιγραφή της συμπεριφοράς των δοκιμίων που έχουν επικολλημένες λωρίδες ΑΙΟΠ σε
συνδυασμό με διατάξεις αγκύρωσης
Στις εικόνες 8α και 8β παρουσιάζονται οι καταγραφές των μετακινήσεων
ολίσθησης/αποκόλλησης και των αξονικών παραμορφώσεων σε σχέση με το επιβαλλόμενο φορτίο για
το δοκίμιο με κωδική ονομασία CSP2s. Στο εν λόγω δοκίμιο έχουν επικολληθεί δύο λωρίδες ΑΙΟΠ σε
συνδυασμό με τη διάταξη αγκύρωσης που έχουν αναπτύξει οι συγγραφείς και παρουσιάζεται στην
εικόνα 3γ. (δες επίσης εικόνες 4γ, 5 και [3]) Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα σχήματα 8α
και 8β έχουν προκύψει κατά την τρίτη φορτιστική ακολουθία η οποία ακολούθησε δύο προηγούμενες
όμοιες. Κατά την πρώτη φόρτιση μετρήθηκε μέγιστο αξονικό φορτίο ίσο με 85κΝ, κατά τη δεύτερη
φόρτιση μέγιστο αξονικό φορτίο 95κΝ και στην τρίτη (εικόνες 8α και 8β) επιτευχτεί μέγιστο
επιβαλλόμενο φορτίο ίσο με 115κΝ. Στην τρίτη και τελευταία φόρτιση το πρισματικό δοκίμιο Ο/Σ
διατομής πλακοδοκού έφτασε σε οριακή κατάσταση κατά την οποία παρατηρήθηκε η θραύση των δύο
λωρίδων ΑΙΟΠ. Περισσότερα αποτελέσματα από τις δυο πρώτες φορτίστηκες ακολουθίες δεν
παρουσιάζονται στην παρούσα διερεύνηση.
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Εικόνα 8α. Καταγραφές μετακινήσεων
ολίσθησης/αποκόλλησης για δοκίμιο CSP2s
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Εικόνα 8β. Καταγραφές αξονικών παρ/σεων των
λωρίδων ΙΟΠ για δοκίμιο CSP2s
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Με την ίδια διαδικασία που παρουσιάστηκε προηγουμένως για το δοκίμιο CSN1,
χρησιμοποιώντας όλες τις μετρήσεις που παρουσιάζονται στα σχήματα 8α και 8β, υπολογίστηκε και
πάλι με έμμεσο τρόπο το αξονικό φορτίο λαμβάνοντας σαφώς υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
των λωρίδων ΙΟΠ. (διπλή στρώση) Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 8α υπάρχει πολύ καλή
σύγκλιση μεταξύ του άμεσα μετρημένου αξονικού φορτίου με τη βοήθεια ενός δυναμόμετρου και του
αντίστοιχου φορτίου που υπολογίστηκε από τις καταγραφές των ταινιών παραμόρφωσης. Από τη
μορφή των διαγραμμάτων 8α και 8β αποδεικνύεται ότι η οριακή κατάσταση της αποκόλλησης έχει
ήδη ξεπεραστεί και πλέον όλες οι τάσεις μεταβιβάζονται με άμεσο τρόπο από τις λωρίδες ΙΟΠ στην
διάταξη αγκύρωσης. Επίσης το γεγονός ότι μπορεί να προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια το
επιβαλλόμενο φορτίο με έμμεσο τρόπο από τις καταγραφές των ταινιών παραμόρφωσης αυξάνει
επιπρόσθετα το βαθμό αξιοπιστίας των πειραματικών μετρήσεων.
Οι καταγραφές των ταινιών παραμόρφωσης που συνδέεται με την οριακή κατάσταση τόσο της
αποκόλλησης όσο και της θραύσης των λωρίδων ΙΟΠ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί
και υποστηρίζουν τον ανωτέρω συλλογισμό. Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 8β οι μέγιστες
αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις έχουν ξεπεράσει την τιμή των 10000μstrains, τιμή στην οποία
αστοχεί το υλικό του ΙΟΠ. Επίσης όπως αναμένονταν η σχέση μεταξύ του επιβαλλόμενου φορτίου και
των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων είναι σχεδόν γραμμική.
Επιβεβαιώνοντας το συλλογισμό ότι έχει ήδη ξεπεραστεί ο μηχανισμός της αποκόλλησης κατά
τις δυο πρώτες φορτίσεις, έρχεται επιπρόσθετα η παρατήρηση ότι και οι τέσσερις καταγραφές των
ταινιών παραμόρφωσης είναι παρόμοιες. Επομένως και πάλι αναφέρεται το γεγονός ότι το σύνολο
των αναπτυσσόμενων τάσεων στις λωρίδες ΙΟΠ μεταφέρεται αποκλειστικά στην διάταξη αγκύρωσης.
Τελικώς το μέγιστο αναπτυσσόμενο φορτίο στο οποίο έσπασαν οι δύο στρώσεις λωρίδων ΑΙΟΠ είναι
τα 114,71κΝ. Τιμή που είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του δοκιμίου CSN1
του οποίου η οριακή κατάσταση εμφανίστηκε στην αποκόλληση των λωρίδων από την παρειά του
σκυροδέματος.
Αυτή η πολύ μεγάλη αύξηση της φέρουσας ικανότητας του σχήματος ενίσχυσης οφείλεται στην
ύπαρξη της διάταξης αγκύρωσης, η οποία κατάφερε με ασφαλή τρόπο να παραλάβει τις
αναπτυσσόμενες δυνάμεις από τις λωρίδες ΑΙΟΠ και να τις μεταφέρει επίσης με ασφαλή τρόπο σε
υγιή τμήματα του δοκιμίου Ο/Σ.
Για τα δύο προαναφερθέντα δοκίμια CSN1 and CSP2s η επιφάνεια επικόλλησης του
σκυροδέματος δεν έχει δεχθεί καμία ειδική κατεργασία πριν την επικόλληση των λωρίδων παρά-μόνο
πολύ καλό καθάρισμα της επιφάνειας. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας έρευνας
επαναλήφθηκαν όμοια πειράματα αλλά με τη διαφορά ότι οι επιφάνειες επικόλλησης του
σκυροδέματος έχουν δεχθεί ειδική επεξεργασία/εκτράχυνση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των
τεχνικών φυλλαδίων. Το πρώτο δοκίμιο ονομάστηκε CRN1 κατά αντιστοιχία με το CSN1 ενώ το
δεύτερο ονομάστηκε CRP2s όμοια με το CRP2s. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και για αυτήν τη
σειρά των πειραμάτων παρουσιάζονται επίσης στον πίνακα 1.
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα 1, τόσο οι αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις όσο
και οι τιμές του φορτίου παρουσιάζονται πολύ μεγαλύτερες στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η
εκτράχυνση της διεπιφάνειας. Το συμπέρασμα αυτό είναι ορθό μόνο στην περίπτωση που δεν έχει
τοποθετηθεί κάποια διάταξη αγκύρωσης και η οριακή κατάσταση αστοχίας εντοπίζεται στην
αποκόλληση των λωρίδων από την παρειά του σκυροδέματος. Αντιθέτως όταν γίνεται η χρήση της
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διάταξης αγκύρωσης που παρουσιάστηκε στο σχήμα 3γ, η εκτράχυνση της διεπιφάνειας δεν επηρέασε
στην μέγιστη αναπτυσσόμενη αξονική δύναμη.
Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα δοκιμίων με ή χωρίς αγκύρωση
Κωδικήή ονομασία
δοκιμίου
CSN1* 1 στρώση ΑΙΟΠ
χωρίς αγκύρωση
CRN1** 1 στρώση
ΑΙΟΠ χωρίς αγκύρωση
CSP2s* 2 στρώσηεις
ΑΙΟΠ με αγκύρωση
σχήματος 3γ
CRP2s** 2 στρώσηεις
ΑΙΟΠ με αγκύρωση
σχήματος 3γ

Μέγιστο
μετρημένο
αξονικό
φορτίο
(kN)

Μέγιστες
μετρημένες
παραμορφώσεις
s.g.1-3
(μstrain)

42,67

27,94

5670

Υπολογισμένο αξονικό φορτίο
οριακής κατάστασης αστοχίας
από αποκόλληση
(kN)
s.g.1-2
s.g.3-4

Μορφή αστοχίας /
Υπολογισμός
αξονικού φορτίου
από s.g.
(kN)
Αποκόλληση /
34.17
Αποκόλληση/
42.87

27,19

20,47

7114

36,13

33,60

113,0

9518

27,07

34,21

Θραύση ΑΙΟΠ /
114.71

102,7

8689

41,68

37,86

Θραύση ΑΙΟΠ /
104.72

Κάθε στρώση λωρίδας ΑΙΟΠ έχει πάχος 0.131mm, πλάτος 100mm και μετρημένο μέτρο
ελαστικότητας ίσο με 234GPa.
* Η επιφάνεια του σκυροδέματος δεν έχει δεχθεί ειδική κατεργασιά/εκτράχυνση, παρά μόνο
καθαρισμό.
** Η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει δεχθεί ειδική κατεργασιά/εκτράχυνση, με ειδικό σφυρί.
Όπως έχει αναφερθεί εκτενώς προηγουμένως αυτό συμβαίνει εξ αιτίας του γεγονότος ότι το
σύνολο των αναπτυσσόμενων τάσεων στις λωρίδες ΑΙΟΠ μεταβιβάζονται αποκλειστικά στην διάταξη
αγκύρωσης και αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η αποκόλληση των λωρίδων ΑΙΟΠ από το
σκυρόδεμα. Ως εκ τούτου η οριακή πλέον κατάσταση αστοχίας εξαρτάται κυρίαρχα από την
αποτελεσματικότητα της διάταξης αγκύρωσης και όχι από την επεξεργασία της επιφάνειας του
σκυροδέματος.
Περιγραφή της συμπεριφοράς των δοκιμίων που έχουν επικολλημένες λωρίδες ΑΙΟΠ σε
συνδυασμό με την αγκύρωση από ίνες άνθρακα τύπου “κορδόνι”

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται η διερεύνηση του σχήματος ενίσχυσης που παρουσιάστηκε
στις εικόνες 4δ και 9α [10], δηλαδή διερευνάται η διάταξη αγκύρωσης από ίνες άνθρακα τύπου
“κορδόνι”. Για το εν λόγω σχήμα ενίσχυσης ανοίχθηκαν οπές στην πλάκα σκυροδέματος διαμέτρου
16mm έτσι ώστε να περάσει από μέσα το ¨κορδόνι” και έπειτα να επικολληθεί επάνω του η λωρίδα
ΑΙΟΠ. H ενεργώς διατομή των ινών άνθρακα είναι ίση με 33.1mm2 ενώ το μέτρο ελαστικότητας
δόθηκε από τον κατασκευαστή ίσο με 240GPa. Για την επικόλληση των λωρίδων χρησιμοποιήθηκε
εποξειδική ρητίνη όμοια με αυτή της προηγούμενης διερεύνησης. Η παρούσα διάταξη αγκύρωσης
τύπου “κορδόνι” διερευνήθηκε με δύο τρόπους. Την πρώτη φορά αφού πέρασε μέσα από τις οπές της
πλάκας του πρισματικού δοκιμίου Ο/Σ, ακολούθησε το μοίρασμα των ινών άνθρακα του “κορδονιού”
σε ένα πλάτος αντίστοιχο με το πλάτος των λωρίδων ΑΙΟΠ και ολοκληρώθηκε η επικόλληση των
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λωρίδων με τις ίνες άνθρακα της αγκύρωσης τύπου “κορδονιού”. Η κωδική ονομασία αυτών των
δοκιμίων είναι SW600C/1 No1, No2 και No3, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Τη δεύτερη φορά
έγινε χρήση δύο “κορδονιών” τα οποία τοποθετήθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο, ακολούθησε το
μοίρασμα των ινών και των δύο κορδονιών στο πλάτος της λωρίδας ΑΙΟΠ και ολοκληρώθηκε η
επικόλληση των λωρίδων. Τα δοκίμια αυτά έχουν την κωδική ονομασία SW600C/2 No1, No2, No3
και No4, όπως παρουσιάζεται επίσης στον Πίνακα 2.

285 mm

75

360 mm

120

120

120

Εικόνα 9α. Δοκίμιο διατομής
πλακοδοκού όπου οι λωρίδες ΑΙΟΠ
είναι αγκυρωμένες στο “κορδόνι”
ινών άνθρακα

Εικόνα 9β. Μορφή αστοχίας
δοκιμίου SW600C/1 No 1.
Θραύση κορδονιού ινών άνθρακα

Εικόνα 9β. Μορφή αστοχίας
δοκιμίου SW600C/2 No 1. Θραύση
λωρίδων ΑΙΟΠ

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2, όταν γινόταν χρήση ενός “κορδονιού” όπου επικολλούνταν
1 ανοιχτή λωρίδα ΑΙΟΠ, η οριακή κατάσταση αστοχίας εντοπίστηκε στη θραύση της αγκύρωσης
τύπου “κορδόνι”. (εικόνα 9β) Αντιθέτως όταν έγινε χρήση δύο “κορδονιών” η μορφή αστοχίας
εντοπίστηκε στη θραύση των λωρίδων ΑΙΟΠ και όχι στην αγκύρωση. (Εικόνα 9γ) Όπως
παρουσιάζεται στον πίνακα 2 η τυπική απόκλιση της φέρουσας ικανότητας του ενισχυμένου δοκιμίου
με ένα “κορδόνι” είναι 4.538KN γύρω από τη μέση τιμή των 66.12KN (4.5%). Αντιθέτως όταν γίνεται
χρήση δύο “κορδονιών” η τυπική απόκλιση σχεδόν πενταπλασιάζεται στα 19.576KN γύρω από τη
μέση τιμή των 86.12KN (22.7%). Συνεπώς, λόγο της μεγάλης τιμής της τυπικής απόκλισης που
προέκυψε για τα δοκίμια στα οποία έχει γίνει χρήση δύο “κορδονιών” εξάγεται το συμπέρασμα ότι
υπάρχει μειωμένη αξιοπιστία στην συμπεριφορά αυτού του συστήματος αγκύρωσης που έχει ως
στόχο κυρίως τη διατμητική ενίσχυση δομικών στοιχείων Ο/Σ. Επομένως η εν λόγω τεχνική
αγκύρωσης χρήζει περεταίρω διερεύνησης.
Με στόχο να υπάρξει άμεση μέτρηση της φέρουσας ικανότητας είτε της αγκύρωσης μόνη της
είτε των λωρίδων ΑΙΟΠ πραγματοποιήθηκαν νέες δοκιμές που περιγράφονται ακολούθως. Τα δοκίμια
αυτά έχουν την κωδική ονομασία SWFX No1, No2 και No3, (εικόνες 10γ και 10δ, αγκύρωση τύπου
“κορδόνι) και τα δοκίμια που αφορούν στις λωρίδες ΑΙΟΠ (πλήρης περιτύλιξη λωρίδας) έχουν την
κωδική ονομασία ref-1 και ref-2 με αντίστοιχες εικόνες 10α και 10β. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια
διαδικασία εκτέλεσης των δοκιμών όπως έχει παρουσιαστεί στην εικόνα 5.
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Πίνακας 2. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διάταξης διατμητικής ενίσχυσης πρισματικών δοκιμίων Ο/Σ
ενισχυμένα με λωρίδες ΑΙΟΠ και τη διάταξη αγκύρωσης τύπου “κορδόνι”
Αγκύρωση
Μέγιστη
1 λωρίδα
Αναπ/μενες
Κωδική
“κορδόνι”
μετρημένη
ΑΙΟΠ
μέσες
ονομασία
ινών άνθρακα
Μορφή
δύναμη
διατομής
Παρα/φώσεις
δοκιμίων
διατομής
αστοχίας
(KN)
A1=33.1mm2
(μstrain)
2
A2=28.0mm
Ανοιχτή
Θραύση
SW600C/1 No1
60.88
1 “κορδόνι”
3900
λωρίδα
αγκύρωσης
Αποκόλληση της
Ανοιχτή
SW600C/1 No2
68.76
1 “κορδόνι”
4400
λωρίδας ΑΙΟΠ από
λωρίδα
την αγκύρωση
Ανοιχτή
Θραύση
SW600C/1 No3
68.72
1 “κορδόνι”
4400
λωρίδα
αγκύρωσης
Ανοιχτή
Θραύση λωρίδας
SW600C/2 No 1
79.46
2 “κορδόνια”
5200
λωρίδα
ΑΙΟΠ
Ανοιχτή
Θραύση λωρίδας
SW600C/2 No 2
97.18
2 “κορδόνια”
6400
λωρίδα
ΑΙΟΠ
Ανοιχτή
Θραύση λωρίδας
SW600C/2 No 3
61.86
2 “κορδόνια”
4200
λωρίδα
ΑΙΟΠ
Ανοιχτή
Θραύση λωρίδας
SW600C/2 No 4
105.98
2 “κορδόνια”
5300
λωρίδα
ΑΙΟΠ
360 mm

360 mm

CFRP Rope

285 mm

285 mm

75

75

CFRP Strip

120

120

120

120

Εικόνα 10α . Διερεύνηση των
λωρίδων ΑΙΟΠ Πλήρης
περιτύλιξη
(Ref-1 and Ref-2)

Εικόνα 10β. Θραύση
λωρίδων ΑΙΟΠ Δοκίμιο
Ref-1

120

120

Εικόνα 10γ. Διερεύνηση
της αγκύρωσης τύπου
“κορδόνι” (SWFX No1,
No2 and No3)

Εικόνα 10δ. Θραύση
αγκύρωσης
Δοκίμιο SWFX No 2

Τα αποτελέσματα της παρούσας διερεύνησης φαίνονται συγκεντωτικά στον κατωτέρω πίνακα
3. Όπως γίνεται αντιληπτό από τις καταγραφές των αναπτυσσόμενων φορτίων η τυπική απόκλιση των
δοκιμίων που έγινε χρήση των αγκυρίων τύπου “κορδόνι” είναι ίση με 4.208KN γύρω από ένα μέσο
όρο ίσο με 70.787KN (5.9%), ενώ η τυπική απόκλιση των δοκιμίων όπου τοποθετήθηκαν οι λωρίδες
ΑΙΟΠ πλήρους περιτύλιξης είναι ίση 18.427KN γύρω από ένα μέσο όρο ίσο με 85.63KN ( 21.52%).
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι και ακόμη με το μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας που υπάρχει όταν
έγινε χρήση ανοιχτών λωρίδων ΑΙΟΠ με ένα “κορδόνι” η μορφή αστοχίας εντοπίστηκε στη θραύση
της αγκύρωσης με μέσο φορτίο ίσο με 66,12κΝ ενώ το “κορδόνι’’ μόνο έφτασε τα 70,87κΝ.
Φέρουσες ικανότητες πολύ συγκρίσιμες. Αντίστοιχα όταν παρατηρήθηκε η θραύση των λωρίδων
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ΑΙΟΠ όταν έγινε χρήση δύο «κορδονιών» η μέση μέγιστη δύναμη είναι 86,12κΝ ενώ η αντίστοιχη
δύναμη όταν έσπασε η λωρίδα ΑΙΟΠ πλήρους επικόλλησης έφτασε 85.63κΝ (Πίνακες 2 και 3)
Πίνακας 3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διερεύνησης των λωρίδων ΑΙΟΠ με πλήρη περιτύλιξη και
των αγκυρώσεων τύπου “κορδόνι”
Αγκύρωση
Συνολικό
1 λωρίδα
Αναπτ/μενες
“κορδόνι”
Κωδική
μετρημένο
ΑΙΟΠ
μέσες
Μορφή
ινών άνθρακα
Ονομασία
φορτίο
διατομής
παραμ/φώσεις
αστοχίας
διατομής
2
(KN)
A1=33.1mm
(μstrain)
A2=28.0mm2
Λωρίδα ΑΙΟΠ
Κλειστές
Θραύση
98.66
Όχι
6600
Ref-1
λωρίδες
λωρίδας ΑΙΟΠ
Λωρίδα ΑΙΟΠ
Κλειστές
Θραύση
72.60
Όχι
5100
Ref-2
λωρίδες
λωρίδας ΑΙΟΠ
“Κορδόνι”
Κλειστή
Θραύση
69.08
SWFX No 1
αγκύρωση
αγκύρωσης
“Κορδόνι”
Κλειστή
Θραύση
75.58
SWFX No 2
αγκύρωση
αγκύρωσης
“Κορδόνι”
Κλειστή
Θραύση
67.70
SWFX No 3
αγκύρωση
αγκύρωσης
Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι στο παρόν κεφάλαιο έγινε η διερεύνηση δύο διατάξεων
αγκύρωσης, αρχικά της μηχανικής αγκύρωσης που έχουν αναπτύξει οι συγγραφείς και δεύτερον η
αγκύρωση τύπου “κορδόνι” από ίνες άνθρακα. Στη δεύτερη αγκύρωση, τύπου “κορδόνι” τα
αποτελέσματα είχαν μεγαλύτερη διασπορά σε σχέση με αυτά της μηχανικής αγκύρωσης, γεγονός που
καθιστά απαραίτητη την περεταίρω διερεύνησης της αγκύρωσης τύπου ‘κορδόνι’.
Δοκός σε πρωτότυπες διαστάσεις που χρήζει διατμητικής ενίσχυσης. Εφαρμογή της νέας
διάταξης αγκύρωσης
Στην παρούσα παράγραφο θα εφαρμοστούν και θα διερευνηθούν δύο από τις προαναφερθείσες
μεθοδολογίες ενίσχυσης σε δοκό Ο/Σ διατομής πλακοδοκού που χρήζει διατμητικής ενίσχυσης καθώς
δεν υπάρχει καθόλου οπλισμός διάτμησης. Η εν λόγω πλακοδοκός έχει μήκος από στήριξη σε στήριξη
ίσο με 2700mm και υποβλήθηκε σε μονότονη φόρτιση κάμψης τεσσάρων σημείων όπως
παρουσιάζεται στο σχήμα 11α. Το επιβαλλόμενο συνολικό φορτίο καταγράφονταν με τη βοήθεια ενός
δυναμόμετρου ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν η καταγραφή των βυθίσεων στα σημεία επιβολής
της φόρτισης, χρησιμοποιώντας δύο LVDTs.
Το κεντρικό κατακόρυφο φορτίο (εικόνα 10α) μοιράζονταν με τη βοήθεια δύσκαμπτης
μεταλλικής δοκού σε δύο σημεία ενώ με τη βοήθεια του δύσκαμπτου πλαισίου αντίδρασης
επιτυγχάνονταν η μεταφορά και ισορροπία των δυνάμεων εσωτερικά. Οι αποστάσεις τόσο των
στηρίξεων όσο και της επιβολής της φόρτισης παρουσιάζονται στο σχήμα 10α. Η υπό διερεύνηση
πλακοδοκός Ο/Σ έχει υπερ-οπλιστεί καμπτικά τοποθετώντας συνολικά 6 ράβδους διαμέτρου 20mm, 3
στην άνω ίνα και 3 στην κάτω ίνα της δοκού, ενώ συνδετήρες δεν έχουν τοποθετηθεί καθόλου. Τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά της δοκού καθώς και οι λεπτομέρειες όπλισης παρουσιάζονται στην
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εικόνα 10β. Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών προσδιορίστηκαν πειραματικά, έτσι ο διαμήκης
οπλισμός έχει όριο διαρροής ίσο με 531MPa, ενώ το σκυρόδεμα έχει θλιπτική αντοχή ίση με 23MPa.
Ήδη από τον τρόπο όπλισης της πλακοδοκού γίνεται εμφανής η πρόθεση των συγγραφέων να
διερευνήσουν μεθόδους ενίσχυσης έναντι τέμνουσας αυξάνοντας τη διατμητική φέρουσα ικανότητα
του εν λόγω δοκιμίου. Επιπρόσθετα στο μέσω άνοιγμα της δοκού μεταξύ των σημείων επιβολής της
φόρτισης τοποθετήθηκαν συνδετήρες διαμέτρου 8mm κάθε 70mm ώστε να αποφευχθεί πρόωρη
αστοχία της θλιβόμενης ζώνης του σκυροδέματος. Σημειώνεται ότι στο μήκος αυτό της δοκού η
τέμνουσα είναι μηδενική. (εικόνα 11β).

Εικόνα 11α. Πειραματική διάταξη πρωτότυπης πλακοδοκού

Εικόνα 11β. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες δοκιμίου

Αρχικά η υπό διερεύνηση πλακοδοκός φορτίστηκε ως μητρική έως το σημείο δημιουργίας των
διατμητικών ρηγματώσεων όπου και σταμάτησε η επιβολή της φόρτισης. (εικόνα 12α) Το μέγιστο
καταγεγραμμένο διατμητικό φορτίο είναι 57.39KN. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στην ίδια
πλακοδοκό οι μεθοδολογίες διατμητικής ενίσχυσης που περιλαμβάνει την επικόλληση ανοικτών
λωρίδων ΑΙΟΠ με ή χωρίς την επιπλέον χρήση κάποιας διάταξης αγκύρωσης. Στην ανατολική μεριά
της δοκού τοποθετήθηκαν τέσσερις λωρίδες ΑΙΟΠ από το σημείο επιβολής της φόρτισης έως το
σημείο της στήριξης οι οποίες είναι απλά επικολλημένες. Η κάθε λωρίδα ΑΙΟΠ αποτελούνταν από
μια στρώση με πάχος 0,131mm (εικόνα 12β). Το πλάτος της κάθε λωρίδας είναι 100mm και η αξονική
μεταξύ τους απόσταση είναι 200mm. Στη δυτική μεριά τοποθετήθηκαν επίσης 4 λωρίδες ΑΙΟΠ αλλά
η κάθε λωρίδα αποτελούνταν από τρεις στρώσεις ΑΙΟΠ με τις λεπτομέρειες που αναφέρθηκαν
προηγουμένως. Οι εν λόγω λωρίδες τριών στρώσεων συνδυάστηκαν με τη διάταξη αγκύρωσης που
αναπτύχθηκε από τους συγγραφείς και παρουσιάστηκε στο σχήμα 3γ. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό
οι λωρίδες στις οποίες δεν έχει τοποθετηθεί κάποια διάταξη αγκύρωσης αστόχησαν πρώτες λόγο
αποκόλλησης από την παρειά του σκυροδέματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 13 για φορτίο τέμνουσας
ίσο με 166.77KN. Το φορτίο αυτό είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της μητρικής
πλακοδοκού. Η μεταβολή της τέμνουσας σε σχέση με τη βύθιση της δοκού παρουσιάζεται στο σχήμα
14, όπου είναι εμφανής η διαφορά της μητρικής πλακοδοκού σε σχέση με την αντίστοιχη ενισχυμένη.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το δυτικό τμήμα της δοκού όπου είχαν τοποθετηθεί
λωρίδες ΑΙΟΠ σε συνδυασμό με τη διάταξη αγκύρωσης δεν εμφάνισε κανένα σημάδι αστοχίας,
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γνωρίζοντας ότι και σε αυτή τη μεριά έχουν αναπτυχθεί ακριβώς οι ίδιες διατμητικές δυνάμεις όπως
και στην ανατολική μεριά. Προφανώς αυτό οφείλεται στην ύπαρξη των αποτελεσματικών
αγκυρώσεων που έχουν τοποθετηθεί στις λωρίδες ΑΙΟΠ. Ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός του
σχήματος ενίσχυσης με και χωρίς τη διάταξη αγκύρωσης είχε προβλεφθεί από το λογισμικό που έχει
αναπτυχθεί από τους συγγραφείς [6] και από αντίστοιχες αριθμητικές προσομοιώσεις. [9] Το επόμενο
βήμα της διερεύνησης βρίσκεται σε εξέλιξη οδηγώντας σε οριακές καταστάσεις αστοχίας, τη δυτική
πλέον μεριά τη πλακοδοκού, αυτή δηλαδή που είναι διατμητικά ενισχυμένη με τριπλές λωρίδες ΑΙΟΠ
σε συνδυασμό με αγκύρωση, είτε αυτής που περιγράφεται στην εικόνα 3γ είτε της αγκύρωσης τύπου
“κορδόνι”. (Εικόνα 3δ)

Εικόνα 12α. Μητρική πλακοδοκός σε οριακή κατάσταση αστοχίας από διάτμηση

Shear Force Q (KN)

Εικόνα 12β. Η πλακοδοκός μετά από το πρώτο σχήμα ενίσχυσης υπό κάμψη 4-σημείων (εικ. 3β, 3γ)

Εικόνα 13. Αποκόλληση λωρίδων ΑΙΟΠ
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Εικόνα 14. Διαγράμματα P-δ για μητρική και ενισχυμένη
πλακοδοκό
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Συμπεράσματα
Ι. Η συμπεριφορά διατάξεων και σχημάτων αγκύρωσης ανοιχτών λωρίδων ΑΙΟΠ που
χρησιμοποιούνται ως διατμητική ενίσχυση διερευνήθηκε πειραματικά σε ένα σχετικά απλό αλλά
πρωτότυπο πρισματικό δοκίμιο διατομής πλακοδοκού Ο/Σ. Αποδείχθηκε ότι η πειραματική διάταξη
που έχει αναπτυχθεί από τους συγγραφείς [3] είναι αποτελεσματική και μπορεί να μεταφέρει με
ασφάλεια τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις από τις λωρίδες ΑΙΟΠ πίσω στο δοκίμιο.

ΙΙ. Η επεξεργασία της επιφάνειας επικόλλησης των λωρίδων ΑΙΟΠ είναι κρίσιμη στην περίπτωση που
δε χρησιμοποιείται κάποιο σχήμα αγκύρωσης. Αντιθέτως όταν γίνεται συνδυασμός των λωρίδων
ΑΙΟΠ με αγκύρωση αποδείχθηκε ότι η εκτράχυνση της διεπιφάνειας δεν είναι σημαντική καθώς για
να αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά το σχήμα της αγκύρωσης πρέπει να έχει προηγηθεί η οριακή
κατάσταση της αποκόλλησης.
ΙΙΙ. Το εναλλακτικό σχήμα αγκύρωσης τύπου “κορδόνι” [10] παρουσιάζεται ικανοποιητικό αλλά
πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο.

IV. Η πρακτικότητα της εφαρμογής της διάταξης αγκύρωσης που έχει αναπτυχθεί από τους
συγγραφείς διερευνήθηκε σε πρωτότυπο δοκίμιο πλακοδοκού το οποίο ενισχύθηκε έναντι τέμνουσας
με την εν λόγω μεθοδολογία ενίσχυσης.

V. Η εφαρμογή της διάταξης αγκύρωσης οδήγησε την αστοχία της ενισχυμένης σε διάτμηση
πλακοδοκού στην οριακή κατάσταση της αποκόλλησης των λωρίδων ΑΙΟΠ από την παρειά του
σκυροδέματος.
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