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Η παρούσα εργασία μελετάτε η βαθμονόμηση της αποτελεσματικότητας τεχνικών ενίσχυσης
υποστυλωμάτων από ωπλισμένο σκυρόδεμα με σύνθετα υλικά (CFRPs, GFRPs, TRM’s, NSMs).
Παρέχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των τεχνικών
αυτών. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που περιέχει ενισχυμένα
υποστυλώματα Ω.Σ. με ποικίλες τεχνικές (29 ενισχυμένα με CFRP, 5 ενισχυμένα με GFRP, 4 που
περιέχουν NSM και 4 ενισχυμένα με TRM). Τα δοκίμια ορθογωνικής διατομής και κλίμακας 1:1
οπλίστηκαν με λείο ή με νευρώσεις συμβατικό οπλισμό, με ορισμένα από αυτά να περιέχουν ματίσεις.
Καταπονήθηκαν υπό οριζόντια ανακυκλιζόμενη φόρτιση με σταθερό αξονικό φορτίο. Η βάση
δεδομένων δημιουργήθηκε από εκτεταμένη έρευνα της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας (Wu et al. 2008,
Bournas et al. 2009, Sarafaz and Danesh 2010, Realfonzo and Napoli 2009, 2012, Sadone et al. 2012).
Σχολιάζεται ο τύπος αστοχίας, το επίπεδο επίδοσης κάθε τεχνικής και το επίπεδο αποδοτικότητας
όσον αφορά την πλαστιμότητα και τη φέρουσα ικανότητα. Η βαθμονόμηση των τεχνικών ενίσχυσης
γίνεται μέσω διαγραμμάτων διασποράς βασισμένων σε τρεις δείκτες: μέγιστης ανηγμένης ροπής (Ιμ),
μέγιστης μετατόπισης (Ιδ) και μετατόπισης πρώτης αστοχίας (Iδ1).
(1)
(2)
(3)
Επιπλέον, υπολογίζεται η πλαστιμότητα μετατοπίσεων μδ των υποστυλωμάτων με βάση τρεις
κανονισμούς (EN 1998-3 2005, CNR 2004, fib-Bulletin No. 56 2010) και τα αποτελέσματα
συγκρίνονται με τα πειραματικά. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται με στατιστικούς
συντελεστές βαθμονόμησης (συντελεστής προσδιορισμού R2 και συντελεστής κατανομής των
σφαλμάτων RMSE).
Επιπλέον, δημιουργήθηκαν διαγράμματα εκτιμητριών όπου παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις των
τιμών της πλαστιμότητας μδ για κάθε τύπο αστοχίας και κάθε κανονισμό και η εκτιμήτρια αυτών.
Ακόμα, σχεδιάστηκε η ιδανική εκτιμήτρια κλίσης 1:1 με στόχο την σύγκριση των πειραματικών
αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα των κανονισμών.
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Σχ. 1 Συσχέτιση μέγιστου ανηγμένου πλευρικού
φορτίου με την % αύξηση της θλιπτικής αντοχής
σκυροδέματος

Σχ. 2 Συσχέτιση πλαστιμότητας μετατοπίσεων
με το ογκομετρικό ποσοστό οπλισμού ενίσχυσης

Εξετάζοντας τις διατάξεις των κανονισμών για κάθε τύπο αστοχίας μέσω του συντελεστή R2
αποδείχτηκε πως για αστοχία λόγω θραύσης του υλικού ενίσχυσης ο CNR έδωσε τα πιο ακριβή
αποτελέσματα, μετά ο fib-Bulletin και τέλος ο Eurocode EN 1998-3. Αντίστοιχα, για αστοχία λόγω
καταστροφής της επικάλυψης ο EN 1998-3 ήταν ο πιο ακριβής, μετά ο CNR και τέλος ο fib-Bulletin.
Επίσης, οι τιμές του συντελεστή RMSE έδειξαν πως τη μικρότερη κατανομή σφαλμάτων την
ανέπτυξε ο fib-Bulletin. Ακόμα, παρατηρείται πως οι διατάξεις των κανονισμών δε λαμβάνουν υπόψιν
την ύπαρξη NSM, ελασμάτων (laminates) και μεταλλικών διατομών στη βάση των υποστυλωμάτων.
Συγκεντρωτικά, ο περισσότερο συντηρητικός κανονισμός αποδείχτηκε ο CNR και ο λιγότερο ο fibBulletin.
Πρέπει να σημειωθεί πως οι κανονισμοί δεν παρέχουν συστάσεις σχετικά με την καταλληλότερη
τεχνική για την εκάστοτε επιθυμητή ενίσχυση. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κανονισμοί και διατάξεις που
να συνδέουν τον τύπο αστοχίας με το επίπεδο επιτελεστικότητας και τη μέθοδο ενίσχυσης.
Από τα διαγράμματα διασπορών φαίνεται πως σε κάθε σύστημα ενίσχυσης, η δυστενια του σύνθετου
υλικού αποδείχτηκε πως αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα όσον αφορά την αποδοτικότητα του
ενισχυμένου στοιχείου.
Ακόμα, από την επεξεργασία της βάσης δεδομένων συμπεραίνεται ότι η επίδραση της περίσφιγξης
ήταν σημαντική στην απόκριση των ενισχυμένων υποστυλωμάτων Ω.Σ. υπό σεισμική φόρτιση
σχετικά με την αντοχή, την πλαστιμότητα και την ικανότητα παραλαβής φορτίου και παραμόρφωσης,
όπως διαπιστώθηκε και σε προηγούμενες έρευνες. Το νέο στοιχείο που μελετήθηκε ήταν η αστοχία
του κάθε σύστηματος ενίσχυσης ανάλογα με το επίπεδο επιτελεστικότητας.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο συμβατικός οπλισμός δεν έχει σημαντική συμβολή στη συνολική
απόκριση του ενισχυμένου στοιχείου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ύπαρξης ματίσεων, φαίνεται ότι
μπορούν να δράσουν ως πρόσθετη παράμετρος για να αυξηθεί η ικανότητα μετατόπισης σε
συνδυασμό με ένα κατάλληλο ύφασμα FRP.
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Σχ. 3 Διάγραμμα εκτιμητριών για αστοχία λόγω
θραύσης του υλικού ενίσχυσης

Σχ. 4 Διάγραμμα εκτιμητριών για αστοχία λόγω
καταστροφής της επικάλυψης
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