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Εισαγωγή
Σημαντική διάδοση εμφανίζει, τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή των ινοπλισμένων πολυμερών (FRP)
ως μέθοδος ενίσχυσης της θλιπτικής αντοχής στοιχείων σκυροδέματος. Το μεγαλύτερο μέρος της
έρευνας, τόσο της πειραματικής όσο και της αναλυτικής, έχει γίνει σε άοπλα στοιχεία μικρών
διαστάσεων, κυρίως κυκλικής διατομής. Η υφιστάμενη έρευνα σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος
είναι, συγκριτικά, πολύ πιο περιορισμένη. Η επιρροή ενδεχόμενου λυγισμού των διαμήκων ράβδων
στην θλιπτική αντοχή στοιχείων με αραιούς συνδετήρες, παρά το γεγονός ότι έχει επισημανθεί από
αρκετούς ερευνητές (Rousakis and Karabinis 2012, Bournas and Triantafillou 2011, Ταστάνη, κ.α.
2010, Sato and Ko 2008) δεν λαμβάνεται υπ΄όψιν στα περισσότερα αναλυτικά προσομοιώματα, με
εξαίρεση το προσομοίωμα των Pellegrino and Modena (2010).
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επιρροή της περίσφιγξης μέσω FRP στον περιορισμό του
κινδύνου του λυγισμού των διαμήκων ράβδων υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία
υποβάλλονται σε κεντρική θλίψη. Η πειραματική έρευνα περιλαμβάνει υποστυλώματα χωρίς βλάβες,
και υποστυλώματα τα οποία έχουν υποστεί βλάβες και λυγισμό των διαμήκων ράβδων, τα οποία
επισκευάζονται με ειδικό κονίαμα και με εφαρμογή FRP ινών άνθρακα (CFRP), και υποβάλλονται εκ
νέου σε δοκιμή θλίψης. Οι δοκιμές έγιναν σε κλίμακα 1:3, με τήρηση των σχέσεων ομοιότητας τόσο
για το μέγεθος και την αντοχή των ράβδων οπλισμού, όσο και για την κοκκομετρία των αδρανών του
μίγματος σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε. Για τον λόγο αυτόν τα αποτελέσματα μπορούν να
θεωρηθούν, με σημαντικό βαθμό αξιοπιστίας, ότι θα ισχύουν και για δοκίμια κλίμακας 1:1.
Το πλήθος των ενισχυτικών στρώσεων άνθρακα επελέγη βάσει του βαθμού βλάβης που είχε υποστεί
το κάθε δοκίμιο. Η βαθμονόμηση των βλαβών έγινε βάσει κριτηρίων που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο
της παρούσας έρευνας, με καθοριστικά κριτήρια την ύπαρξη ή όχι βλαβών, καθώς και το μέγεθος
τυχόν προϋπάρχοντος λυγισμού των διαμήκων ράβδων του οπλισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης
λυγισμού των διαμήκων ράβδων κατά την επισκευή δεν έγινε παρέμβαση στις λυγισμένες ράβδους
αλλά τα δοκίμια ενισχύθηκαν με τόσες στρώσεις FRP όσες πιθανολογήθηκε ότι θα επαρκούσαν ως
αντιστάθμισμα της απώλειας ευστάθειας έναντι κεντρικής θλίψης των λυγισμένων ράβδων. Τα
πειραματικά αποτελέσματα των ενισχυμένων δοκιμίων συγκρίθηκαν με τις προβλέψεις ενός
προσομοιώματος το οποίο βασίζεται στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 (EC8-3, CEN 2005) και τoυ οποίου
η αξιοπιστία επιβεβαιώθηκε κατόπιν αξιολόγησης διατιθέμενων αναλυτικών προσομοιωμάτων από
την βιβλιογραφία. Από τις προβλέψεις του προσομοιώματος αυτού, θεωρώντας ότι τα δοκίμια δεν
είχαν προγενέστερες βλάβες, προέκυψαν μειωτικοί συντελεστές οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν
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για την εκτίμηση της μειωμένης αντοχής οπλισμένων υποστυλωμάτων τα οποία έχουν υποστεί
λυγισμό του διαμήκους οπλισμού τους και επισκευάζονται με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών, χωρίς
επέμβαση στις λυγισμένες ράβδους.
Η εργασία αυτή παρουσιάζει αποτελέσματα από τις διπλωματικές εργασίες των Ε. Μηλιώκα (2016)
και Ι. Παπαρίζου (2016). Το πειραματικό μέρος (κατασκευή και θραύση των δοκιμίων)
πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Θεωρητικό μέρος: Επιλογή μοντέλου αντοχής υποστυλωμάτων περισφιγμένων με FRP
Για την επιλογή ενός αναλυτικού προσομοιώματος ικανού να εκτιμήσει με μικρή διασπορά την
θλιπτική αντοχή υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα περισφιγμένων με FRP, εξετάστηκαν
διαφορετικά αναλυτικά προσομοιώματα από την διεθνή βιβλιογραφία (Ι. Παπαρίζος, 2016; Ε.
Μηλιώκας, 2016). Η αποτελεσματικότητα των προσομοιωμάτων κρίθηκε ανάλογα με την ικανότητά
τους να προβλέψουν τα πειραματικά αποτελέσματα προγενέστερων δοκιμών.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διαθέσιμα πολλά εμπειρικά και αναλυτικά προσομοιώματα για την
πρόβλεψη της συμπεριφοράς στοιχείων σκυροδέματος περισφιγμένων με FRP. Τα προσομοιώματα
αυτά, ανάλογα με το πεδίο χρήσης τους, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) μοντέλα σχεδιασμού
(design oriented models), και β) αναλυτικά μοντέλα (analysis oriented models). Τα πρώτα
προβλέπουν συνήθως μόνον την αντοχή του περισφιγμένου σκυροδέματος, και σε μερικές
περιπτώσεις την παραμόρφωση αστοχίας, ενώ τα αναλυτικά μοντέλα περιγράφουν όλη την καμπύλη
τάσεων – ανηγμένων παραμορφώσεων. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν μόνον μοντέλα της
πρώτης κατηγορίας καθώς ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν ο προσδιορισμός της μέγιστης
θλιπτικής αντοχής, και όχι η πρόβλεψη της ακριβούς καμπύλης τάσεων-παραμορφώσεων.
Επισημαίνεται ότι στα αναλυτικά μοντέλα συχνά απαιτούνται πειραματικά δεδομένα όπως η
πραγματική τροπή αστοχίας του FRP, και άλλα δεδομένα τα οποία δεν είναι γνωστά χωρίς την
διεξαγωγή κατάλληλων δοκιμών. Αναλυτική περιγραφή των μοντέλων που εξετάστηκαν γίνεται στις
εργασίες των Ι. Παπαρίζου (2016) και Ε. Μηλιώκα (2016).
Η πειραματική βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των αναλυτικών
προσομοιωμάτων αποτελείται από 101 δοκίμια (εκ των οποίων τα 86 από οπλισμένο και τα 15 από
άοπλο σκυρόδεμα): Rodrigues and Silva (2001), Chaallal and Shahawy (2000), Cole and Belarbi
(2001), Esfahani and Kianoush (2005), Feng et al. (2002), Harajli et al. (2006), Ilki et al. (2008), Li et
al. (2003), Matthys et al. (2006), De Paula and Da Silva (2002), Tastani et al. (2006), De Luca et al.
(2011), Roussakis and Karabinis (2008), Carey and Harries (2005), Bai et al. (2012), Chastre and Silva
(2010), Wang and Hsu (2008), Bournas et al. (2007) και Wang et al. (2012).
Τα δοκίμια που περιελήφθησαν στην βάση ήταν ανέπαφα, δηλαδή δεν είχαν υποστεί βλάβες λόγω
προγενέστερης δοκιμής. Η μορφή της διατομής των δοκιμίων ποικίλει: Περιλαμβάνονται 42 δοκίμια
με κυκλική, 38 με τετραγωνική και 21 με ορθογωνική διατομή. Ο εγκάρσιος οπλισμός στα 86 δοκίμια
οπλισμένου σκυροδέματος είχε τάση διαρροής που κυμαινόταν από 200 μέχρι 600 MPa, ενώ το
πλήθος των στρώσεων FRP που εφαρμόστηκε στα 101 δοκίμια κυμαινόταν από 1 έως και 5 στρώσεις
(με εξαίρεση την έρευνα των Wang and Hsu, 2008, όπου εφαρμόστηκαν έως και 6 στρώσεις FRP). Η
επιλογή των δοκιμίων της βάσης έγινε έτσι ώστε να καλύπτεται ευρύ πεδίο τεχνικών και μηχανικών
χαρακτηριστικών (π.χ. απόσταση συνδετήρων, στρώσεις FRP) με στόχο την εξασφάλιση αυξημένης
αξιοπιστίας κατά την επιλογή του βέλτιστου αναλυτικού προσομοιώματος.
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Τα αναλυτικά προσομοιώματα εφαρμόστηκαν για την εκτίμηση της αντοχής των δοκιμίων που
περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων. Από τα προσομοιώματα που εξετάστηκαν παρουσιάζονται τα
πιο αξιόπιστα, κατά σειρά: Ilki et al (2008), Ευρωκώδικας 8 μέρος 3 (CEN 2005), Pellegrino-Modena
(2010), καθώς και ένα από τα λιγότερο αξιόπιστα μοντέλα: Esfahani-Kianoush (2007). Η σύγκριση
της πειραματικής αντοχής (experimental) με την αναλυτική αντοχή (analytical) των δοκιμίων της
πειραματικής βάσης για τα τέσσερα αυτά μοντέλα φαίνεται στα διαγράμματα στο Σχ. 1 (Μηλιώκας
2016). Χρησιμοποιούνται διαφορετικά σύμβολα για τους διαφορετικούς τύπους διατομής (κυκλική,
τετράγωνη και ορθογωνική) και σημειώνεται ο δείκτης R2 για την κάθε ομάδα δοκιμίων. Η πράσινη
διακεκομμένη γραμμή υποδηλώνει όριο τιμών: 1,5×πειραματική αντοχή, ενώ η κόκκινη διακεκομμένη
γραμμή υποδηλώνει όριο τιμών: πειραματική αντοχή/1,5.
Για την εκτίμηση της αντοχής των δοκιμίων του πειραματικού μέρους της παρούσας εργασίας,
δεδομένου ότι τα δοκίμια είχαν κυκλική και τετράγωνη διατομή, επελέγη ο Ευρωκώδικας 8 μέρος 3
(CEN 2005), διότι είναι κανονιστικό μοντέλο, και διότι για τις διατομές αυτές η αξιοπιστία των
προβλέψεών του είναι σχεδόν ταυτόσημη με το μοντέλο των Ilki et al. (2008), το οποίο παρουσιάζει
τις καλύτερες προβλέψεις μεταξύ των μοντέλων που εξετάστηκαν για την πειραματική βάση.

Σχ. 1: Σύγκριση πειραματικής – προβλεπόμενης αντοχής περισφιγμένου σκυροδέματος για τα δοκίμια
οπλισμένου σκυροδέματος με διαχωρισμό των δοκιμίων βάσει σχήματος διατομής
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Πειραματικό Μέρος
Το πειραματικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και
Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας (Ε. Μηλιώκας, 2016) και αποτελεί συνέχεια της
διπλωματικής εργασίας του Ι. Παπαρίζου (2016). Όλα τα οπλισμένα στοιχεία σκυροδέματος που
δοκιμάστηκαν κατασκευάστηκαν υπό την επιμέλεια του Ι. Παπαρίζου.
Χαρακτηριστικά των δοκιμίων
Όλα τα δοκίμια είχαν κοινό ύψος 300 mm, ώστε να γίνει δυνατή η δοκιμή τους στην υδραυλική
μηχανή θλίψης DMG ικανότητας 3000 kN του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Κατασκευών
Οπλισμένου Σκυροδέματος Π.Θ. Εξετάστηκαν τρεις διαφορετικές διατομές: κυκλική διατομή
διαμέτρου 150 mm, και δύο τετραγωνικές διατομές πλευράς 100 mm, και 150 mm. Η κλίμακα των
δοκιμίων ήταν 1:3. Κατά την επιλογή τόσο των διαμέτρων των ράβδων και της αντοχής του χάλυβα,
όσο και της κοκκομετρίας των αδρανών του μίγματος σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε
τηρήθηκαν πλήρως οι σχέσεις ομοιότητας (Ι. Παπαρίζος 2016). Κατά συνέπεια, η αναγωγή των
αποτελεσμάτων των δοκιμών σε κλίμακα 1:1 μπορεί να γίνει με αξιοπιστία. Τα χαρακτηριστικά των
δοκιμίων φαίνονται στο Σχ. 2 (Μηλιώκας 2016).

Σχ. 2: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οπλισμοί των δοκιμίων
οπλισμένου σκυροδέματος
Οι αντοχές του σκυροδέματος και του χάλυβα των δοκιμίων ήταν: Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος fc=
27.28 MPa, τάση διαρροής χάλυβα διαμήκους οπλισμού fsy = 350 MPa, και τάση διαρροής
συνδετήρων fsw = 560 MPa.
Η αντοχή σκυροδέματος κυλινδρικού δοκιμίου (άοπλου) προσδιορίστηκε την εποχή διεξαγωγής των
δοκιμών του Ι. Παπαρίζου (τέλος 2014) ίση με 23 MPa. Επειδή όμως οι δοκιμές που παρουσιάζονται
στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, δοκιμάστηκαν 3 άοπλοι
κύβοι σκυροδέματος πλευράς 150 mm κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των δοκιμών, από όπου
προέκυψε κυβική αντοχή ίση με 34.10 MPa που ισοδυναμεί με κυλινδρική αντοχή 27.3 ΜPa.
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Το πάχος επικάλυψης ήταν γενικά c = 7 mm, και η ακτίνα καμπύλωσης των γωνιών στις τετράγωνες
διατομές ήταν r = 25 mm.
Τα περισσότερα δοκίμια κατασκευάστηκαν με αραιούς συνδετήρες (Φ3/70mm) ώστε να αντιστοιχούν
σε δοκίμια οπλισμένα σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1954, ενώ ένα
δοκίμιο για κάθε διατομή είχε πυκνότερους συνδετήρες (Φ3/45.5mm) ώστε βάσει των σύγχρονων
κανονισμών να μην υπάρχει κίνδυνος λυγισμού (s/db
8). Για συνδετήρες Φ3/45.5 ο λόγος
απόστασης συνδετήρων προς την διάμετρο των διαμήκων ράβδων είναι s/db = 45.5/6=7.6 (< 8), ενώ ο
αντίστοιχος λόγος για συνδετήρες Φ3/70 είναι s/db = 11.7.
Παρουσίαση δοκιμών
Περιγράφονται στην συνέχεια οι τρεις σειρές δοκιμών που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.
Πρώτη σειρά δοκιμών
Τα δοκίμια της πρώτης σειράς είχαν δοκιμαστεί μέχρι την αστοχία σε μονοαξονική θλίψη από τον Ι.
Παπαρίζο (Παπαρίζος 2016). Τα δοκίμια αυτά επισκευάστηκαν, ενισχύθηκαν ανάλογα με το βαθμό
βλάβης τους με μανδύα CFRP και δοκιμάστηκαν σε μονοαξονική θλίψη για να προσδιοριστεί η νέα
θλιπτική τους αντοχή.
Τα δοκίμια της πρώτης σειράς είναι συνολικά 7: 4 τετραγωνικής διατομής (2 δοκίμια πλευράς 150mm
και 2 πλευράς 100 mm) και 3 δοκίμια κυκλικής διατομής.
Δεύτερη σειρά δοκιμών
Στα οπλισμένα δοκίμια χωρίς FRP που δοκιμάστηκαν στη διπλωματική του Ι. Παπαρίζου (Παπαρίζος,
2016), παρατηρήθηκε πρόωρη αστοχία στα άκρα λόγω πιθανής συγκέντρωσης θλιπτικών τάσεων
άντυγας, στην περιοχή καμπύλωσης των ράβδων του διαμήκη οπλισμού. Τα δοκίμια αυτά ένα από
κάθε είδος διατομής, ήταν πρακτικά ανέπαφα μετά το πέρας της αρχικής δοκιμής (δεν είχαν εμφανείς
βλάβες στο μέσον τους, καθώς αστόχησαν πρόωρα λόγω συγκέντρωσης θλιπτικών τάσεων στα άκρα
τους). Για να εξασφαλιστεί η αποφυγή της πρόωρης αστοχίας των άκρων εφαρμόστηκαν δύο λωρίδες
FRP πλάτους (7cm) στο άνω και κάτω άκρο των δοκιμίων στην περιοχή των τυμπάνων των διαμήκων
ράβδων και υποβλήθηκαν εκ νέου σε δοκιμή θλίψης (Ο_S100str, O_S150str, O_R150str). Το πλάτος
των λωρίδων επελέγη έτσι ώστε να καλύπτει τα άγκιστρα των διαμήκων ράβδων.
Τρίτη σειρά δοκιμών
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται τα “βλαμμένα” δοκίμια που προέκυψαν από την δεύτερη σειρά
δοκιμών, τα οποία επισκευάστηκαν ή και ενισχύθηκαν, ανάλογα με τον βαθμό βλάβης τους, με μία
στρώση άνθρακα (CFRP) και υποβλήθηκαν εκ νέου σε μονοαξονική θλίψη (r_Ο_S100str_1C,
r_O_S150str_2C, r_O_R150str_2C).
Τρόπος συμβολισμού δοκιμίων
Ο συμβολισμός των δοκιμίων αποτελείται από πέντε (5) σύμβολα τα οποία ξεχωρίζουν μεταξύ τους
μέσω κάτω παύλας. Η επεξήγηση των συμβόλων φαίνεται ακολούθως:
Επισκευή δοκιμίου: r (repaired), αν υπήρξε επισκευή, αλλιώς παραλείπεται.
Κανονισμός για απαίτηση σε συνδετήρες:
Μ (modern, μοντέρνος κανονισμός EC-8): συνδετήρες ΣΦ3/45.5
ή Ο (old, παλιός κανονισμός – Κανονισμός Σκυροδέματος 1954): ΣΦ3/70.
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Σχήμα διατομής: S (square, τετραγωνική διατομή) ή R (round, κυκλική διατομή).
Ύπαρξη ή όχι CFRP από προγενέστερο πείραμα εντός παρένθεσης (C) στη περίπτωση
ύπαρξης CFRP (πάντα 1 στρώση), αλλιώς παραλείπεται.
Πλήθος στρώσεων άνθρακα μετά την επισκευή
Για την περιγραφή των δοκιμίων που ενισχύθηκαν με λωρίδες (strips) CFRP στα άκρα τους
(δεύτερη σειρά δοκιμών) προστίθεται στο τέλος της διάστασής τους ο συμβολισμός str
(δεύτερη και τρίτη σειρά δοκιμίων).
Παρατίθενται στην συνέχεια δύο παραδείγματα ονομασίας δοκιμίων:
r_O_S150(C)_2C: Επισκευασμένο δοκίμιο (r), με συνδετήρες ΣΦ3/70 (Ο), τετράγωνης διατομής
διάστασης 150 mm (S150), με μία αρχική στρώση άνθρακα (C), και δύο στρώσεις άνθρακα κατά την
επισκευή (2C).
O_R150(C): Δοκίμιο που δεν έχει επισκευαστεί, με συνδετήρες ΣΦ3/70 (Ο), κυκλικής διατομής
διαμέτρου 150mm (R150) με μία στρώση άνθρακα (C).
Αποτύπωση βλαβών δοκιμίων
Προκειμένου να αποφασιστεί το πλήθος των απαιτούμενων στρώσεων CFRP για την επισκευήενίσχυση του κάθε δοκιμίου της πρώτης και τρίτης σειράς δοκιμών, έγινε αποτίμηση των βλαβών σε
κάθε δοκίμιο. Όσο μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός βλάβης, τόσο περισσότερες ήταν οι στρώσεις CFRP
που τοποθετήθηκαν. Η αποτίμηση των βλαβών έγινε θεωρώντας μια κλίμακα με 5 επίπεδα βλαβών: I,
II, III, IV, V. Tα επίπεδα βλαβών αυξάνονται από το I ως το V και τα χαρακτηριστικά της κάθε μίας
κατηγορίας βλαβών περιγράφονται ως εξής:
I:

• Περιορισμένη αποφλοίωση σκυροδέματος
• Λυγισμός (βέλος) ≤ 1mm
• Αποκάλυψη συνδετήρων – Περιορισμένη αποκάλυψη διαμήκη οπλισμού

II:

• Αποφλοίωση σκυροδέματος
• 1mm < Λυγισμός ≤ 3mm
• Εκτεταμένη αποκάλυψη διαμήκη οπλισμού

III: • Θραύση σκυροδέματος
• 3mm < Λυγισμός ≤ 5mm
• Εκτεταμένη αποκάλυψη διαμήκη οπλισμού
IV: • Εκτεταμένη θραύση σκυροδέματος
• Έντονος λυγισμός
• Καθόλου ή μικρή στροφή δοκιμίου
V: • Εκτεταμένη θραύση σκυροδέματος
• Έντονος λυγισμός
• Μεγάλη στροφή δοκιμίου
Αφού αποφασίστηκε η κλίμακα βαθμονόμησης των βλαβών, οι βλάβες του κάθε δοκιμίου
αποτυπώθηκαν διαιρώντας το υποστύλωμα καθ΄ύψος σε περιοχές ανάμεσα σε διαδοχικούς
συνδετήρες. Στις τετραγωνικές διατομές, για την αποτύπωση των βλαβών ονομάστηκαν επίσης οι 4
πλευρές Α, Β, C, D Στο Σχ. 6α φαίνεται η ονομασία πλευρών τετραγωνικής διατομής (C, D) και στο
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Σχ.6β η διαίρεση δοκιμίου σε 2 περιοχές καθ΄ύψος (A, B) για την αποτύπωση και καταγραφή βλαβών
του δοκιμίου r_O_S150(C)_2C (Μηλιώκας, 2016).
Υλικά ενίσχυσης των δοκιμίων
Ο μανδύας CFRP που χρησιμοποιήθηκε για την περίσφιγξη των δοκιμίων είναι το SikaWrap®-230C
(πλεκτό ύφασμα με ίνες άνθρακα μονής διευθύνσεως, μέσων αντοχών, σχεδιασμένο για εφαρμογές
δομητικής επέμβασης). Το πάχος του μανδύα είναι tf = 0.131 mm, η τροπή θραύσης εfu = 0.0184, και
οι ελάχιστες τιμές του μέτρου ελαστικότητας και της αντοχής είναι Ef = 234 GPa και ffu = 4300 MPa,
αντιστοίχως.
Η τοποθέτηση του μανδύα στα αρχικά δοκίμια του Ι. Παπαρίζου (2016) έγινε μέσω ξηράς μεθόδου με
την χρήση της ρητίνης Sikadur®-330, εποξειδική ρητίνη συγκόλλησης 2-συστατικών, με εφελκυστική
αντοχή = 30 MPa (7 ημέρες στους +23°C). Για το αρχικό αστάρωμα του δοκιμίου, πριν από την
εφαρμογή του CFRP, χρησιμοποιήθηκε η ίδια ρητίνη.
Για την ενίσχυση των υποστυλωμάτων τα οποία είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε δοκιμή θλίψης ο
μανδύας CFRP τοποθετήθηκε μέσω εμποτισμού των υφασμάτων με την υγρή μέθοδο εφαρμογής, και
με χρήση της ρητίνης Sikadur®-300: εποξειδική ρητίνη εμποτισμού 2-συστατικών, με εφελκυστική
αντοχή = 45 MPa (7 ημέρες στους +23°C). Για το αστάρωμα των επιφανειών των δοκιμίων πριν από
την υγρή εφαρμογή του FRP χρησιμοποιήθηκε η ρητίνη Sikadur®-330.
Το πλήθος των στρώσεων CFRP που τοποθετήθηκε σε κάθε δοκίμιο ήταν ίσο με 1 για τα ανέπαφα
δοκίμια, ενώ για τα βλαμμένα δοκίμια επιλέχθηκε αριθμός στρώσεων ανάλογα με το βαθμό βλάβης
του εκάστοτε δοκιμίου.
Για την επισκευή των δοκιμίων (αποκατάσταση του σκυροδέματος που είχε αστοχήσει)
χρησιμοποιήθηκε το τσιμεντοκονίαμα Sika®MonoTop® Dynamic. Το υλικό αυτό είναι ινοπλισμένο
επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών 1-συστατικού και έχει θλιπτική αντοχή ≥ 45 MPa.
Για να επιτευχθεί καλύτερη συγκόλληση του παλαιού σκυροδέματος με το επισκευαστικό κονίαμα
εφαρμόστηκε κόλλα Sikadur®-32 EF στις θέσεις των δοκιμίων όπου είχε συμβεί θραύση
σκυροδέματος. Το υλικό αυτό είναι δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό 2-συστατικών.
Μέθοδος επισκευής βλαμμένων δοκιμίων
Προτού ξεκινήσει η διαδικασία επισκευής των δοκιμίων έγινε προετοιμασία των δοκιμίων. Στα
δοκίμια τετραγωνικής διατομής, στα οποία δεν είχε εφαρμοστεί FRP στην πρώτη δοκιμή και
επομένως δεν είχαν καμπυλωμένες γωνίες, πραγματοποιήθηκε αρχικά καμπύλωση των τεσσάρων
ακμών με τροχό, έτσι ώστε όταν αργότερα τοποθετηθούν οι μανδύες FRP να μην αστοχήσει πρόωρα
το ύφασμα στις γωνίες.
Για την επισκευή των θραυσμένων τμημάτων σκυροδέματος εφαρμόστηκε αρχικά το δομητικό
εποξειδικό συγκολλητικό 2 συστατικών Sikadur®-32 EF και στη συνέχεια το ινοπλισμένο
επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού Sika®MonoTop® Dynamic. Το
επισκευαστικό κονίαμα αφέθηκε να στεγνώσει για μερικές ημέρες πριν από την εφαρμογή του FRP.
Μέθοδος υγρής εφαρμογής FRP στα δοκίμια
Η διαδικασία εφαρμογής των υφασμάτων άνθρακα που ακολουθήθηκε για τα δοκίμια ήταν η εξής:
Αφού κόπηκαν τα υφάσματα FRP ανάλογα με τις διαστάσεις της περιμέτρου του κάθε δοκιμίου και το
πλήθος των στρώσεων που είχε προβλεφθεί να τοποθετηθεί, κόπηκαν και δύο μικρότερες λωρίδες
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FRP που τοποθετήθηκαν στο πάνω και κάτω μέρος κάθε δοκιμίου. Το πλάτος των λωρίδων αυτών
ήταν ίσο με: (α) 3.5 cm εάν προϋπήρχε στρώση FRP, για την εξασφάλιση καλύτερης αγκύρωσης του
υφάσματος στα άκρα των δοκιμίων, και (β) 7 cm σε περίπτωση που δεν υπήρχε καμία στρώση FRP
(2η σειρά δοκιμών, περίπτωση strips), ώστε να αποφευχθεί η πρόωρη αστοχία λόγω συγκέντρωσης
τάσεων άντυγας στα άγκιστρα των διαμήκων ράβδων η οποία παρατηρήθηκε κατά την πρώτη δοκιμή.
Ως μήκος υπερκάλυψης επιλέχθηκε 15cm (περίπου), κατά 50% αυξημένο συγκριτικά με το μήκος
υπερκάλυψης 10 cm που αρκεί για την εξασφάλιση ικανής συνάφειας ώστε να αποτραπεί κάθε
ενδεχόμενο πρόωρης αστοχίας λόγω αποκόλλησης του μανδύα FRP (Αρβανιτόπουλος, 2015).

Σχ. 3 Εμποτισμός FRP στη ρητίνη Sikadur®-300
και πίεση με μαλακό ρολό

Σχ. 4 Τοποθέτηση εμποτισμένου με ρητίνη
FRP σε μεγάλο ρολό

Εμποτίστηκαν τα υφάσματα FRP στην εποξειδική ρητίνη Sikadur®-300 στο δάπεδο του εργαστηρίου,
επάνω σε νάϋλον, και πιέστηκαν με τη βοήθεια ειδικού μαλακού ρολού (Σχ. 3), έτσι ώστε να
εμποτιστεί πλήρως το ύφασμα με την ρητίνη και η ίδια να διαπεράσει τις ίνες του FRP (για
μεταγενέστερη εξασφάλιση καλής συνάφειας με το αστάρι – ρητίνη και κατά προέκταση με το
σκυρόδεμα). Τα εμποτισμένα πλέον υφάσματα τοποθετήθηκαν σε ένα μεγάλο ρολό για χρονικό
διάστημα τριών λεπτών (3’) τουλάχιστον ώστε να απομακρυνθεί η περίσσια ρητίνη και τυχόν θύλακες
αέρα (Σχ. 4).
Αφού τα δοκίμια καταβρέχθηκαν με ένα βρεγμένο πανί, εφαρμόστηκε σε αυτά η ρητίνη Sikadur®-330
με τη χρήση μαλακού ρολού έτσι ώστε να επικαλυφθούν όλες οι επιφάνειες ομοιόμορφα και να
απομακρυνθούν τυχόν θύλακες αέρα. Τα εμποτισμένα υφάσματα FRP τοποθετήθηκαν με τη χρήση
σκληρού ρολού επάνω στα ασταρωμένα δοκίμια με τρόπο ώστε οι ίνες των FRP ναι είναι κάθετες
στον άξονα των δοκιμίων και αφέθηκαν να στεγνώσουν για τουλάχιστον 1 εβδομάδα.
Παρατηρήσεις από τις μετρήσεις των παραμορφώσεων
Κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων έγιναν μετρήσεις των αξονικών (axial) και των εγκάρσιων
(lateral) παραμορφώσεων των δοκιμίων, μέσω βελομέτρων και μέσω ηλεκτρομηκυνσιομέτρων. Τα
βελόμετρα ήταν στερεωμένα σε ειδική μεταλλική συσκευή η οποία συνδεόταν με το δοκίμιο, ενώ τα
ηλεκτρομηκυνσιόμετρα ήταν κολλημένα στον μανδύα του FRP.
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Το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων από τις μετρήσεις των ηλεκτρομηκυνσιομέτρων (strain gages,
s.g.) του δοκιμίου r_O_S150(C)_2C παρουσιάζεται στο Σχ. 5β (Μηλιώκας 2016). Για τον
προσδιορισμό της αξονικής παραμόρφωσης (axial) είχε τοποθετηθεί ένα strain gage (s.g. 8) στο μέσον
του ύψους του δοκιμίου στο μέσον της πλευράς A, σε θέση ράβδου διαμήκους οπλισμού (Σχ. 5α). Για
την μέτρηση της εγκάρσιας παραμόρφωσης (lateral) τοποθετήθηκαν: το s.g. 7 επάνω από τον μεσαίο
συνδετήρα στο μέσον της πλευράς Α σε θέση διαμήκους ράβδου, το s.g. 5 κάτω από τον μεσαίο
συνδετήρα στο μέσον της πλευράς Β σε θέση διαμήκους ράβδου, και το s.g. 9 κάτω από τον μεσαίο
συνδετήρα σε απόσταση 30 mm από το μέσον της πλευράς Α, ανάμεσα σε διαμήκεις ράβδους.
Οι μέγιστες εγκάρσιες (lateral) παραμορφώσεις, εlat, που μετρήθηκαν από τα strain gages για την
μέγιστη τιμή αξονικού φορτίου σημειώνονται στο Σχ. 5β, και είναι:
εlat (s.g.7) = 10.44‰, εlat (s.g.5) = 11.19‰, εlat (s.g.9) = 7.53‰
Παρατηρείται ότι: εlat (s.g.9) < [εlat (s.g.5) και εlat (s.g.7)]. Η μικρότερη εγκάρσια παραμόρφωση του
s.g. 9 μπορεί να αποδοθεί στο ότι δεν υπάρχει στην θέση αυτή διαμήκης ράβδος, σε αντίθεση με τα
s.g. 5 και 7 τα οποία βρίσκονται σε θέση διαμήκους οπλισμού (Σχ. 5α). Η παρατήρηση αυτή
συμβαδίζει με αντίστοιχη παρατήρηση των Pellegrino and Modena (2010) (Παπαρίζος 2016).

(α)
(β)
Σχ. 5: Δοκίμιο r_O_S150(C)_2C (α) Ηλεκτρομηκυνσιόμετρα (s.g.) και υπερκάλυψη μανδύα FRP
(β) Διάγραμμα τάσεων σ – παραμορφώσεων αξονικών (εaxial) και εγκάρσιων (εlatl)
Οι βλάβες του δοκιμίου O_S150(C) μετά την πρώτη δοκιμή (μη επισκευασμένο δοκίμιο), και μετά
την δεύτερη δοκιμή (επισκευασμένο δοκίμιο r_O_S150(C)_2C) φαίνονται στα Σχ. 6α και Σχ. 6β,
αντιστοίχως.
Στο αρχικό δοκίμιο παρατηρήθηκε λυγισμός 3 mm στις μεσαίες ράβδους των πλευρών C και D (Σχ.
6α), στο κάτω μισό τμήμα του δοκιμίου. Μετά την ενίσχυση του δοκιμίου με δύο στρώσεις CFRP,
στις θέσεις όπου είχε παρατηρηθεί λυγισμός δεν παρατηρήθηκε ούτε καν αποκάλυψη των ράβδων,
επομένως η επισκευή φαίνεται να πέτυχε να περιορίσει τον περαιτέρω λυγισμό των ράβδων αυτών.
Στο επισκευασμένο δοκίμιο r_O_S150(C)_2C παρατηρήθηκε λυγισμός 3 mm στην μεσαία ράβδο της
πλευράς C στο άνω τμήματος (τμήμα Α, Σχ. 6β), καθώς και λυγισμός 3 mm στην γωνιακή ράβδο C-D
στο κάτω μισό του δοκιμίου (τμήμα Β, Σχ. 6β). Η γωνιακή αυτή ράβδος C-D ήταν στην περιοχή των
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αρχικών βλαβών, και ενδέχεται να είχε λυγίσει και στο αρχικό δοκίμιο (αφού είχαν λυγισμό οι
εκάτερές της ράβδοι C και D) και ο λυγισμός να μην αποτυπώθηκε.
Γενικώς παρατηρήθηκε ότι στο τμήμα της ράβδου στο οποίο συμβαίνει λυγισμός (buckling) τόσο οι
αξονικές (axial) όσο και οι εγκάρσιες (lateral) παραμορφώσεις (από τις μετρήσεις των s.g.) είναι
μεγαλύτερες συγκριτικά με άλλες περιοχές στις οποίες δεν παρατηρείται λυγισμός.

(α)
(β)
Σχ. 6: (α) Αποτύπωση βλαβών αρχικού δοκιμίου O_S150(C) (πρώτη δοκιμή)
(β) Αποτύπωση βλαβών επισκευασμένου δοκιμίου r_O_S150(C)_2C (δεύτερη δοκιμή)

Επισκευασμένα δοκίμια κυκλικής διατομής με διαφορετικό αριθμό στρώσεων CFRP
Στο Σχ. 7 (Μηλιώκας 2016) συγκρίνονται διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων δοκιμίων με
κυκλική διατομή, διαμέτρου 150 mm, τα οποία επισκευάστηκαν με μία, δύο και τρεις στρώσεις
άνθρακα (1C, 2C και 3CFRP). Παριστάνονται οι αξονικές (εaxial) και οι εγκάρσιες (εlatl)
παραμορφώσεις που μετρήθηκαν μέσω strain gages (Σχ. 7α) και μέσω βελομέτρων (Σχ. 7β). Από τα
διαγράμματα προκύπτει ότι η αύξηση του αριθμού των στρώσεων άνθρακα οδηγεί σε αύξηση της
κλίσης του δεύτερου κλάδου των διαγραμμάτων [σ-ε], δηλαδή μετά την ενεργοποίηση του μανδύα
CFRP. Παρατηρείται δηλαδή ότι η αύξηση της δυσκαμψίας του μανδύα, λόγω αύξησης του πάχους
του, υπερισχύει της ενδεχόμενης μείωσης της δυσκαμψίας των δοκιμίων λόγω αυξημένου βαθμού
βλάβης. Επισημαίνεται ότι στα δοκίμια της παρούσας έρευνας όσο περισσότεροι μανδύες
τοποθετούνται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο προϋπάρχων βαθμός βλάβης.
Επίσης, το μη επισκευασμένο δοκίμιο O_R150_1C, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκαμψία στον πρώτο
κλάδο του διαγράμματος συγκριτικά με τα επισκευασμένα δοκίμια, τόσο στο διάγραμμα των
αξονικών όσο και των εγκάρσιων παραμορφώσεων. Ο πρώτος κλάδος του διαγράμματος [σ-ε], πριν
από την ενεργοποίηση του μανδύα, σχετίζεται άμεσα με την αντοχή του απερίσφιγκτου
σκυροδέματος, επομένως είναι εύλογο το αρηγμάτωτο δοκίμιο να έχει μεγαλύτερη δυσκαμψία από τα
δοκίμια στα οποία υπάρχουν βλάβες (δοκίμια repaired, r_).
Παρατηρείται επίσης ότι οι μετρήσεις των βελομέτρων (Σχ. 7β) είναι μεγαλύτερες από τις μετρήσεις
των ηλεκτρομηκυνσιομέτρων (Σχ.7α). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στον λυγισμό των διαμήκων
οπλισμών: τα βελόμετρα αποτυπώνουν τις παραμορφώσεις σε μεγαλύτερο μήκος από τα
ηλεκτρομηκυνσιόμετρα τα οποία μετρούν τοπικά τις παραμορφώσεις, επομένως όταν συμβεί λυγισμός
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διαμήκων ράβδων εκτός της περιοχής του ηλεκτρομηκυνσιομέτρου η αυξημένη μεταβολή του μήκους
των ράβδων αποτυπώνεται μόνον από τα βελόμετρα και όχι από τα ηλεκτρομηκυνσιόμετρα.

(α)
(β)
Σχ. 7: Διαγράμματα ορθών τάσεων, σ, – παραμορφώσεων, ε, δοκιμίων κυκλικής διατομής
επισκευασμένων με 1C, 2C, και 3CFRP, (α) από μετρήσεις ηλεκτρομηκυνσιομέτρων και
(β) από μετρήσεις βελομέτρων
Τέλος, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των στρώσεων του άνθρακα, φαίνεται ότι οι 3C
οδηγούν σε μεγαλύτερες αντοχές από τις 2C, παρά το γεγονός ότι τα δοκίμια με 3C είχαν υποστεί
μεγαλύτερο βαθμό βλάβης. Επίσης, η σύγκριση μεταξύ των δοκιμίων r_M_R150_3C (βαθμός βλάβης
V) και r_Ο_R150_3C (βαθμός βλάβης IV), δείχνει ότι το δοκίμιο r_M_R150_3C με τον μεγαλύτερο
βαθμό βλάβης είχε τελικώς μικρότερη αντοχή, μέχρι όμως την αστοχία του η συμπεριφορά των δύο
αυτών δοκιμίων ήταν συγκρίσιμη.
Εκτίμηση αντοχής επισκευασμένων υποστυλωμάτων με προϋπάρχοντα λυγισμό οπλισμού
Τα διατιθέμενα προσομοιώματα από την βιβλιογραφία έχουν προκύψει από δοκιμές στοιχείων
περισφιγμένων με FRP τα οποία όμως δεν έχουν υποστεί βλάβες πριν από την εφαρμογή του FRP.
Εάν θελήσουμε να εφαρμόσουμε τα ίδια προσομοιώματα για την εκτίμηση της αντοχής δοκιμίων τα
οποία έχουν ήδη βλάβες, και μάλιστα λυγισμό του διαμήκη οπλισμού, τότε θα πρέπει να εφαρμοστούν
μειωτικοί συντελεστές στις προβλέψεις των μοντέλων.
Για τον προσδιορισμό τέτοιων συντελεστών υπολογίστηκαν οι προβλέψεις των αντοχών από τα
μοντέλα τα οποία θεωρήθηκαν ως περισσότερο αξιόπιστα από την ανάλυση που έγινε στο πρώτο
μέρος της εργασίας: Pellegrino and Modena 2010, EC8-3 (CEN 2005), Ilki et al 2008. Στον Πίνακα 1
(Μηλιώκας 2016) φαίνονται οι λόγοι πειραματικής (experimental) προς την αναλυτική αντοχή
(analytical) των δοκιμίων για το κάθε προσομοίωμα, ο αντίστοιχος βαθμός βλάβης (B.B.1) που είχε
εκτιμηθεί από την πρώτη δοκιμή (πριν από την επισκευή), καθώς και ο βαθμός βλάβης (B.B.2) βάσει
της αποτύπωσης που έγινε μετά την δοκιμή των επισκευασμένων δοκιμίων. Οι πρώτες επτά στήλες
αντιστοιχούν σε δοκιμή χωρίς προγενέστερες βλάβες ( Μη επισκευασμένο ), ενώ οι επτά επόμενες
στήλες αντιστοιχούν σε δοκιμή επισκευασμένων δοκιμίων ( Επισκευασμένο ). Επισημαίνεται ότι ο
υπολογισμός της αντοχής των δοκιμίων μέσω των προσομοιωμάτων δεν λαμβάνει υπ΄όψιν τυχόν
προγενέστερη βλάβη των δοκιμίων.
Πίνακας 1: Πειραματική (experimental) και θεωρητική τιμή (analytical) αντοχή δοκιμίων και βαθμοί
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βλάβης (Β.Β.) των μη επισκευασμένων και των επισκευασμένων δοκιμίων
experimental
analytical
Μη
1
επισκευασμένο Pmax (kN) f'cc (MPa) Pellegrino EC8-3 Ilki et al. Β. Β.
O_S100(C)
449,97 47,57
36,51
40,49 42,21
I
O_S100
286,86 30,31
23,44
24,05 23,51
I
M_S100
297,99 31,49
23,69
25,58 24,25
O_S150(C)
769,82 34,46
32,26
32,60 34,31
II
O_S150
572,41 26,06
23,44
23,95 23,44 I (II-)
M_S150
622,72 28,35
23,81
26,21 24,52
O_R150(C)
772,28 43,70
41,14
45,81 40,31
II
O_R150
416,22 23,55
26,79
25,29 24,07
IV
M_R150
441,54 24,99
28,65
27,47 25,10
V
O_S100str
335,82 35,49
27,78
28,35 27,81
II
O_S150str
700,07 31,87
27,78
28,25 27,74
II
O_R150str
520,88 29,48
31,36
29,59 28,37
III

Επισκευασμένο
r_O_S100(C)_1C
r_O_S100_1C
r_O_S150(C)_2C
r_O_S150_1C
r_O_R150(C)_2C
r_O_R150_3C
r_M_R150_3C
r_O_S100str_1C
r_O_S150str_2C
r_O_R150str_2C

experimental
analytical
Β. Β.2
Pmax (kN) f'cc (MPa) Pellegrino EC8-3 Ilki et al.
494,64 52,27
42,02
45,33 46,51
I
408,80 43,20
42,02
45,33 46,51
I
964,57 43,92
45,25
43,71 49,49
II
728,88 32,39
37,39
37,44 38,61
II
987,61 55,89
65,49
69,45 60,85
II
1324,71 74,96
84,64
88,25 77,08
IV
1161,37 65,72
85,03
89,34 78,11
V
509,92 53,88
42,02
45,33 46,51
II
974,08 44,35
45,25
43,71 49,49
II
1215,78 68,80
65,49
69,45 60,85
IV

Υπόμνημα: Β.Β.1 Βαθμός Βλάβης των αρχικών δοκιμίων (πρώτη δοκιμή)
Β.Β.2 Βαθμός Βλάβης των επισκευασμένων δοκιμίων (δεύτερη δοκιμή)

Πίνακας 2: Βαθμός βλάβης (B.B.) δοκιμίων (πριν και μετά την επισκευή) και λόγος αντοχών:
πειραματική (exp) προς αναλυτική (anal) βάσει του προσομοιώματος του EC8-3 (CEN 2005)
Επισκευασμένο
r_O_S100(C)_1C
r_O_S100_1C
r_O_S150(C)_2C
r_O_S150_1C
r_O_R150(C)_2C
r_O_R150_3C
r_M_R150_3C
r_O_S100str_1C
r_O_S150str_2C
r_O_R150str_2C

exp/anal
EC8-3
1,15
0,95
1,00
0,87
0,80
0,85
0,74
1,19
1,01
0,99

Β. Β.1

Β. Β.2

I
I
II
I (II-)
II
IV
V
II
II
III

I
I
II
II
II
IV
V
II
II
IV

Υπόμνημα: Β.Β.1 Βαθμός Βλάβης των αρχικών δοκιμίων (πρώτη δοκιμή)
Β.Β.2 Βαθμός Βλάβης των επισκευασμένων δοκιμίων (δεύτερη δοκιμή)

Δεδομένου ότι τα διάφορα μοντέλα παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους αναφορικά με
τις προβλέψεις των αντοχών, οι μειωτικοί συντελεστές θα είναι διαφορετικοί για το κάθε μοντέλο. Η
εκτίμηση των μειωτικών συντελεστών που ακολουθεί βασίστηκε στην μεθοδολογία υπλογισμού που
βασίζεται στον EC8-3 (Παπαρίζος, 2016, Moretti et al. 2016), τόσο διότι οι εκτιμήσεις των
πειραματικών αντοχών αποδείχθηκαν πολύ καλές, αλλά κυρίως επειδή είναι κανονισμός σε ισχύ.
Στον Πίνακα 2 για τα δοκίμια της παρούσας πειραματικής έρευνας, φαίνονται οι λόγοι πειραματικής
αντοχής προς την αντίστοιχη πρόβλεψη του EC8-3 (CEN 2005), θεωρώντας ότι τα δοκίμια δεν έχουν
υποστεί βλάβες (ανέπαφα). Οι λόγοι αυτοί προκύπτουν από τις τιμές αντοχών του Πίνακα 1.
Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνει ο βαθμός βλάβης του δοκιμίου πριν από την επισκευή (Β.Β.1 ), τόσο
μειώνεται και ο λόγος (exp / anal), δηλαδή τόσο οι προβλέψεις του EC8-3 υπερεκτιμούν την αντοχή
των δοκιμίων. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς όσο περισσότερες είναι οι προϋπάρχουσες βλάβες σε
ένα δοκίμιο τόσο μικρότερη αντοχή θα προκύψει από την δοκιμή (μείωση του exp), ενώ η αναλυτική
πρόβλεψη του μοντέλου δεν λαμβάνει υπ΄όψιν την μείωση αυτήν.
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Οι μέσες τιμές του λόγου πειραματικών/αναλυτικών (experimental/analytical) αντοχών βάσει EC8-3
(CEN 2005) για τους τρεις τύπους διατομών που δοκιμάστηκαν φαίνονται στον Πίνακα 3. Οι
προβλέψεις του EC8-3 (CEN, 2005) προκύπτουν μικρότερες από τις πειραματικές για τις
τετραγωνικές διατομές (υπέρ της ασφαλείας), ενώ προκύπτουν μεγαλύτερες για την κυκλική διατομή
(κατά της ασφαλείας). Η μεγάλη τιμή του λόγου (1,22) για τα δοκίμια τετραγωνικής διατομής με
πλευρά 100mm (S100) αποδίδεται σε αυξημένη πειραματική αντοχή λόγω φαινομένων κλίμακας.
Πίνακας 3: Μέσες τιμές λόγου πειραματικής αντοχής (experimental) προς αναλυτική (CEN, 2005)
αντοχή (χωρίς την θεώρηση βλαβών) για τις διατομές που δοκιμάστηκαν

Τύπος διατομής experimental / (analytical, EC8-3)
S100
1,22
S150
1,09
R150
0,93
Στην εργασία αυτή έγινε προσπάθεια εκτίμησης της θλιπτικής αντοχής ενός υποστυλώματος το οποίο
έχει υποστεί λυγισμό των διαμήκων οπλισμών του μετά την ενίσχυσή του μέσω περίσφιγξης με FRP,
χωρίς να έχει προηγηθεί αποκατάσταση των λυγισμένων ράβδων. Η θλιπτική αντοχή υπολογίζεται
μέσω του μοντέλου του EC8-3 για υποστυλώματα χωρίς βλάβες με ταυτόχρονη εφαρμογή
κατάλληλων μειωτικών συντελεστών. Βάσει των συμπερασμάτων από τα πειραματικά αποτελέσματα
οι μειωτικοί αυτοί συντελεστές θα πρέπει να είναι τόσο μικρότεροι όσο μεγαλύτερες είναι οι
προϋπάρχουσες βλάβες. Στην συνέχεια επεξηγείται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον
προσδιορισμό των προτεινόμενων μειωτικών συντελεστών.
Συνεκτιμώντας τον (περιορισμένο) αριθμό δοκιμίων που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα,
υπολογίστηκε ο μέσος όρος των λόγων θλιπτικής αντοχής: πειραματική / αναλυτική (exp / anal)
από τον Πίνακα 2, για τα δοκίμια τα οποία εμφάνισαν τον ίδιο βαθμό αρχικής βλάβης, Β.Β.1 . Η τιμή
του λόγου αυτού μειώθηκε λίγο για τα δοκίμια S100, προκειμένου να περιοριστεί η επιρροή των
πιθανολογούμενων φαινομένων κλίμακας. Στην συνέχεια οι μέσες τιμές των λόγων (exp/anal)
διαιρέθηκαν με τον συντελεστή 1,10, ώστε να μειωθούν οι υψηλότερες προβλέψεις του EC8-3 στην
περίπτωση των κυκλικών διατομών (Πίνακας 2). Ο συντελεστής 1,10 είναι πολύ συντηρητικός για τα
δοκίμια τετραγωνικής διατομής καθώς σε αυτά ο EC8-3 φαίνεται να υποτιμάει την αντοχή τους.
Παρ΄όλα αυτά κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί ο συντελεστής 1,10 και σε αυτά προκειμένου η
προτεινόμενη μεθοδολογία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ορθογωνικές διατομές οι οποίες
αφενός δεν εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, αφετέρου η αποδοτικότητα περίσφιγξης με FRP σε
αυτές παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερες αβεβαιότητες συγκριτικά με τις κυκλικές και τις τετραγωνικές
διατομές. Οι τιμές των μειωτικών συντελεστών που προκύπτουν με αυτήν την μεθοδολογία για κάθε
βαθμό βλάβης, πριν και μετά την διαίρεση με τον συντελεστή 1,10, είναι οι εξής:
βαθμός βλάβης I:
βαθμός βλάβης II:
βαθμός βλάβης III:
βαθμός βλάβης IV:
βαθμός βλάβης V:

1,00/ 1,10 = 0,91
0,92/ 1,10 = 0,84
0,99/ 1,10 = 0,90
0,85/ 1,10 = 0,77
0,74/ 1,10 = 0,67

Για τον βαθμό βλάβης III η τιμή 0.90 έχει προκύψει μόνον από ένα δοκίμιο (r_O_R150str_2C). Η
αυξημένη της τιμή ενδέχεται να υποδεικνύει ότι η ενίσχυση του δοκιμίου αυτού
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υπερδιαστασιολογήθηκε, δηλαδή ότι θα αρκούσε και μία στρώση άνθρακα (1C). Για τον λόγο αυτόν η
τιμή του μειωτικού συντελεστή για βαθμό βλάβης III θα υπολογιστεί με γραμμική παρεμβολή από τις
αντίστοιχες τιμές των συντελεστών για βαθμό βλάβης II και IV. Οι τελικές τιμές των προτεινόμενων
μειωτικών συντελεστών, μετά από στρογγυλοποίηση, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.
Πίνακας 4: Τιμές προτεινόμενων μειωτικών συντελεστών για την εκτίμηση της αντοχής
επισκευασμένων υποστυλωμάτων βάσει του μοντέλου του EC8-3, για βαθμό βλάβης από Ι ως V

Αρχικός βαθμός βλάβης Μειωτικός Συντελεστής
I
0,90
II
0,85
III
0,80
IV
0,75
V
0,65
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα ερευνητική εργασία έγινε προσπάθεια να τοποθετηθεί ο μικρότερος
δυνατός αριθμός στρώσεων CFRP ώστε μετά την αστοχία του επισκευασμένου δοκιμίου να μην
εμφανιστεί μεγαλύτερος βαθμός βλάβης από τον αρχικό. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε σε όλες τις
περιπτώσεις εκτός από το δοκίμιο r_O_R150str_2C (Πίνακες 1 και 2), το οποίο θα έπρεπε να είχε
ενισχυθεί με 3C αντί για 2C, ώστε να μην εμφανίσει μεγαλύτερο βαθμό βλάβης από τον αρχικό.
Συμπεράσματα
Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας προέκυψε ότι είναι δυνατή η επισκευή στοιχείων
των οποίων ο διαμήκης οπλισμός έχει υποστεί λυγισμό χωρίς επέμβαση στον διαμήκη οπλισμό, αλλά
με απλή εφαρμογή ινοπλισμένου υφάσματος άνθρακα, με πλήθος στρώσεων ανάλογο με τον βαθμό
βλάβης του στοιχείου. Προτείνεται μία κλίμακα βαθμονόμησης των βλαβών, κυρίως με κριτήριο το
μέγεθος του λυγισμού των διαμήκων ράβδων, και βάσει αυτής αποφασίστηκε ο αριθμός των
στρώσεων άνθρακα. Επίσης, η εκτίμηση της αντοχής του ενισχυμένου δοκιμίου, είναι δυνατή μέσω
εφαρμογής κατάλληλων μειωτικών συντελεστών στις θεωρητικές προβλέψεις των μοντέλων για
ανέπαφα περισφιγμένα στοιχεία με ίδια χαρακτηριστικά. Στην εργασία αυτή προτείνονται τέτοιοι
μειωτικοί συντελεστές για το μοντέλο του Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 (CEN 2005).
Επειδή κατά την κατασκευή των δοκιμίων, τόσο για το μέγεθος και την αντοχή των ράβδων
οπλισμού, όσο και για την κοκκομετρία των αδρανών του μίγματος σκυροδέματος, τηρήθηκε η σχέση
ομοιότητας με βάση την κλίμακα 1:3, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι τα αποτελέσματα της
έρευνας αυτής θα ισχύουν και για δοκίμια κλίμακας 1:1. Όμως λόγω του σχετικά περιορισμένου
αριθμού των δοκιμών, κρίνεται ότι απαιτείται επί πλέον πειραματική έρευνα και μάλιστα σε δοκίμια
μεγαλύτερης κλίμακας, προκειμένου να διαπιστωθεί η ισχύς της προτεινόμενης μεθοδολογίας, καθώς
και η ορθότητα των προτεινόμενων μειωτικών συντελεστών αντοχής.
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