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Εισαγωγή
Με σκοπό τις αντισεισμικές ενισχύσεις ή επισκευές ανεπαρκώς ωπλισμένων στοιχείων σκυροδέματος
διαφορετικές μέθοδοι έχουν δημιουργηθεί. Μια από αυτές είναι η χρήση μανδυών από ινοπλισμένα
πολυμερή (ΙΟΠ) ως τρόπος αύξησης της φέρουσας ικανότητας ή της πλαστιμότητας του υφιστάμενου
στοιχείου είναι μια από αυτές.
Ανεξάρτητα του είδους του ΙΟΠ που χρησιμοποιείται, κυρίαρχο ρόλο παίζει η διεπιφάνεια μεταξύ του
ωπλισμένου σκυροδέματος και του σύνθετου υλικού. Μέσω της διεπιφάνειας μεταφέρονται οι
δυνάμεις από το υφιστάμενο στοιχείο και ενεργοποιείται το ΙΟΠ ώστε να βελτιωθεί η τελική
συμπεριφορά του σύνθετου πλέον στοιχείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται πρόωρη αστοχία
της διεπιφάνειας πριν η ενίσχυση φτάσει στο επιθυμητό σημείο επιτελεστικότητας. Έτσι, είτε α) λόγω
αποκόλλησης του σύνθετου υλικού από το σκυρόδεμα είτε β) λόγω αστοχίας του υποστρώματος του
σκυροδέματος στην διεπαφή, χάνεται η μονολιθικότητα της κατασκευής και επέρχεται πρόωρη
αστοχία.
Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει περιορισμένη γνώση σχετικά με τις εσωτερικές
δυνάμεις που αναπτύσσονται στην διεπιφάνεια μεταξύ του ινοπλισμένου πολυμερούς και του
σκυροδέματος και κυρίως ο τρόπος αστοχίας του ενισχυμένου δομικού στοιχείου σε συγκεκριμένη
καταπόνηση. Αναλυτικές σχέσεις έχουν αναπτυχθεί για την περιγραφή του παραπάνω προβλήματος
και επικεντρώνονται κυρίως σε δοκούς ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένες με ελάσματα FRP
(Smith and Teng 2001, Wang 2006, 2007, 2008).
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και αναλυτική διερεύνηση των μηχανισμών
μεταφοράς δυνάμεων στη διεπιφάνεια υποστυλωμάτων ενισχυμένα με μανδύες ΙΟΠ υπό κάμψη και
θλίψη.
Αναλυτική διερεύνηση, παραδοχές και προσεγγίσεις
Η αποτελεσματικότητα της εξωτερικής ενίσχυσης των υποστυλωμάτων με ΙΟΠ εξαρτάται άμεσα από
παραμέτρους που συνδέονται με την διεπιφάνεια και τον βαθμό συνεργασίας των δυο υλικών.
Πρόωρη αποκόλληση, η οποία δημιουργείται σε σημεία εμφάνισης καμπτικών ρωγμών, συχνά
περιορίζει την αποτελεσματικότητα της τελικής ενίσχυσης. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι
η μελέτη και αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων στη διεπιφάνεια
υποστυλωμάτων ενισχυμένα με μανδύες ΙΟΠ που καταπονούνται υπό κάμψη και θλίψη. Σχετική
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ολίσθηση στην διεπιφάνεια σκυροδέματος – ΙΟΠ δημιουργείται στο σημείο όπου εμφανίζονται
καμπτικές ρωγμές (λόγω της μεγάλης ροπής που εμφανίζεται στην βάση των υποστυλωμάτων
εξαιτίας του επιβαλλόμενου οριζόντιου φορτίου στην κορυφή τους), με αποτέλεσμα να υπάρχει
κίνδυνος αποκόλλησης. Για την κατανόηση αυτού του φαινομένου, αναπτύχθηκαν αναλυτικές σχέσεις
για τον υπολογισμό των εσωτερικών τάσεων (διατμητικών και ορθών) καθ’ ύψος της διεπαφής του
υποστυλώματος για συγκεκριμένο επίπεδο φορτίου (μέγιστο φορτίο αποκόλλησης).

a. Διγραμμικός νόμος διατμητικής τάσηςb Νόμος ορθής τάσης-σχετικής ολίσθησης
σχετικής ολίσθησης
Σχ. 1 Σχηματική απεικόνιση των νόμων διεπιφάνειας σκυροδέματος-ΙΟΠ
Τόσο τα υποστυλώματα όσο και τα ινοπλισμένα πολυμερή προσομοιώνονται ως γραμμικά ελαστικά
στοιχεία τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μια στρώση συνδετικού υλικού. Για να απλοποιηθεί η
ανάλυση θεωρείται μόνο μια καμπτική ρωγμή η οποία εμφανίζεται στη βάση του υποστυλώματος. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι ένα τέτοιο προσομοίωμα αποτελεί μια απλοποίηση της πραγματικής
κατάστασης υποστυλώματος ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένου με έλασμα FRP όπου το
ωπλισμένο σκυρόδεμα δεν συμπεριφέρεται ως απολύτως γραμμικά ελαστικό και συνήθως υπάρχουν
περισσότερες από μία υπάρχουσες καμπτικές ρωγμές. Παρ 'όλα αυτά, το αναλυτικό προσομοίωμα της
παρούσας μελέτης επιτρέπει τις απλές κλειστές λύσεις στην περίπτωση αποκόλλησης λόγω καμπτικής
ρωγμής, και μπορεί να επεκταθεί σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία του
σκυροδέματος είναι μη γραμμική.
Η καμπτική ρωγμή προκαλεί τοπική ευκαμψία στην βάση του υποστυλώματος και συμβατικά μπορεί
να προσομοιωθεί ως ένα στροφική ελατήριο με απειροελάχιστο πάχος στη θέση της ρωγμής.
Μια σειρά πειραμάτων (Bizindavyi and Neale 1999, Chajes et al. 1996) έχουν δείξει ότι η κατανομή
των διατμητικών τάσεων στην διεπαφή (συμπεριφορά θραύσης τύπου ΙΙ), το αποτελεσματικό μήκος
αγκύρωσης και η έναρξη της διάδοση της καμπτικής ρωγμής στη βάση του ενισχυμένου
υποστυλώματος μπορεί να περιγραφεί με καλή προσέγγιση, με διγραμμικό νομό διατμητικής τάσηςσχετικής ολίσθησης που αποτελείται από δυο κλάδους (Σχ. 1a). Κατά την επιβολή της εξωτερικής
φόρτισης η διατμητική τάση αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση της σχετικής ολίσθησης μέχρι να
φτάσει την οριακή διατμητική τάση τf (Στάδιο Ι: Γραμμικά ελαστικό στάδιο) (Σχ. 2a). Η διατμητική
τάση κατά μήκος της διεπιφάνειας, μετρούμενη από την βάση του υποστυλώματος, δίνεται από την
σχέση:
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(1)
Όπου A, B είναι σταθερές που εξαρτώνται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διατομής και του
ΙΟΠ., λ1 είναι παράμετρος του διγραμμικού νόμου τάσης σχετικής ολίσθησης (Σχ. 1a) και τc είναι
ουσιαστικά η διατμητική τάση κατά μήκος της διεπιφάνειας ΙΟΠ-σκυροδέματος, εάν το σύστημα
ΙΟΠ-σκυροδέματος θεωρούνταν ως ένα πλήρως μονολιθικό στοιχείο.
Υποθέτοντας ότι το επίπεδο της εξωτερικής φόρτισης είναι αρκετά υψηλό τότε εμφανίζεται η οριακή
διατμητικής τάσης τf σε κάποιο σημείο κατά μήκος της διεπαφής. Σε αυτή την περίπτωση μέρος της
διεπιφάνειας εισέρχεται σε φθίνοντα κλάδο. Σε αυτό το στάδιό της απομείωσης (Στάδιο ΙΙ: Στάδιο
απομείωσης) ) (Σχ. 2b) διαμορφώνονται δυο διαφορετικές περιοχές κατά μήκος της διεπαφής μέχρι
την πλήρη απώλεια συνάφειας σε κάποιο τμήμα: α) Περιοχή Ι η οποία θεωρείται γραμμικά ελαστική
(δ ≤ δ1) όπου η αναλυτική λύση της διατμητικής τάσης έχει ίδια μορφή με την Εξ(1):
(2)

Όπου “α” είναι το μήκος της περιοχής του φθίνοντα κλάδου και Α1 είναι σταθερά που καθορίζεται
από τη συνοριακή συνθήκη :
(3)
και β) Περιοχή ΙΙ όπου αναφέρεται στην γραμμικά φθίνουσα περιοχή (δ1<δ ≤ δf) σύμφωνα με την
εξίσωση :
(4)

Όπου C, D είναι σταθερές που υπολογίζονται από την συνοριακή συνθήκη x = α και λ2 είναι
παράμετρος του διγραμμικού νόμου τάσης σχετικής ολίσθησης.
Τέλος, εάν η εξωτερική οριζόντια φόρτιση φτάσει σε τιμή ώστε να φτάσει η σχετική ολίσθηση της
διεπιφάνειας το όριο της αποκόλλησης, αρχίζει να εμφανίζεται πλήρης αποκόλληση σε απόσταση d
από την βάση του υποστυλώματος. Σε αυτή την περιοχή τη διατμητική τάση είναι μηδέν. Σε αυτό το
στάδιο (Στάδιο ΙΙΙ: Στάδιο αποκόλλησης) (Σχ. 2c), η διεπαφή χωρίζεται σε 3 περιοχές. Η κατανομή
τάσεων εντός της περιοχής Ι και II μπορούν να ληφθούν με μετατόπιση του άξονα των τεταγμένων
ίση με την απόσταση d (μήκος αποκόλλησης για δεδομένο φορτίο P) σε σχέση με το στάδιο ΙΙ
(φθίνων κλάδος). Η διατμητική τάση μπορεί να εκφραστεί ως :
(5)
(6)
(7)
Όπου η
αναφέρεται στη ελαστική περιοχή (Περιοχή Ι) και
στην Γραμμικά φθίνουσα
περιοχή (δ1 < δ ≤ δf) (Περιοχή ΙΙ). Τέλος στην περιοχή ΙΙΙ η διατμητική τάση είναι μηδέν.
Υπό την επίδραση των εξωτερικών αξονικών και οριζόντιων δυνάμεων, στο υποστύλωμα
δημιουργείται επίσης και σχετική μετακίνηση κατά τον κατακόρυφο άξονα μεταξύ των δυο
διεπιφανειών (αστοχία τύπου Ι) (Fig. 1(b)).Αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί ορθές τάσεις κατά μήκος
της διεπαφής (Smith and Teng, 2001, Wang 2007), οι οποίες μπορούν να εκφραστούν από την σχέση:
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(8)
Μετά από μαθηματική ανάλυση η ορθή τάση κατά μήκος της διεπαφής του υποστυλώματος
υπολογίζεται ως:
(9)
Όπου β είναι σταθερά που προέρχεται οπό τον νόμο ορθής τάσης-σχετικής ολίσθησης (Σχ. 1a) και
C1, C2 υπολογίζονται από τα τις συνοριακές συνθήκες. Η σταθερά n1 έχει διαφορετική τιμή ανάλογα
με την περιοχή της διεπιφάνειας που αναφέρεται (Σχ. 2).

a. Στάδιο Ι: Γραμμικά ελαστικό στάδιο

b. Στάδιο IΙ: Στάδιο Απομείωσης

c. Στάδιο ΙΙΙ: Στάδιο Αποκόλλησης
Σχ. 2 Διατμητικές τάσεις κατά μήκος της διεπαφής σκυροδέματος-ΙΟΠ
Η εφελκυστική αντοχή του συνδετικού κονιάματος είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή του
σκυροδέματος. Άρα η συμπεριφορά θραύσης τύπου Ι μπορεί να θεωρηθεί ότι ακολουθεί γραμμικό
ελαστικό νόμο (Σχ. 1a). Θα πρέπει να σημειωθεί εξαρχής ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η συνδυασμένη
επίδραση της αστοχίας τύπου Ι (λόγω εφελκυστικών τάσεων) και της αστοχίας τύπου ΙΙ (λόγω
διατμητικών τάσεων) . Ο μηχανισμός μεταφοράς δυνάμεων κατά μήκος της διεπαφής χάνεται εάν οι
ορθές τάσεις γίνουν ίσες με την εφελκυστική τάση ft του σκυροδέματος ή η οριζόντια σχετική
μετακίνηση των δυο επιφανειών γίνει ίση με δf .
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Έτσι πρακτικά δεν μεταβιβάζονται δυνάμεις εάν κατά την αστοχία τύπου ΙΙ η ενέργεια θραύσης
ισούται με Gfi ή εάν οι ορθές τάσεις γίνουν ίσες με ft.
Τάσεις διεπιφάνειας και μηχανισμός αστοχίας αποκόλλησης
Με δεδομένα τα γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του υποστυλώματος και του ινοπλισμένου
πολυμερούς που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση, όπως επίσης και τις κατάλληλες τιμές που
απαιτούνται για να περιγραφεί ο διγραμμικός νόμος διατμητικών τάσεων-σχετικής ολίσθησης (Σχ. 1),
δημιουργήθηκε μια επαναληπτική διαδικασία ώστε να υπολογιστούν: 1) το εξωτερικό φορτίο Pe όπου
η διεπιφάνεια βρίσκεται στην ελαστική ζώνη ( Στάδιο Ι: Γραμμικά ελαστικό στάδιο ), 2) το μέγιστο
εξωτερικό φορτίο Pu,, υπέρβαση του οποίου συνεπάγεται έναρξη της αποκόλλησης και απώλεια της
ικανότητας μεταφοράς δυνάμεων στην διεπιφάνειας. Το σκυρόδεμα διαχωρίζεται έτσι από το ΙΟΠ
στην διεπαφή τους με αποτέλεσμα να επέρχεται αστοχία (Στάδιο ΙΙΙ: Στάδιο αποκόλλησης) (Σχ. 3).
Μετά τον υπολογισμό της διατμητικής ικανότητας της διεπιφάνειας, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω
αναλυτικές σχέσεις υπολογίζονται οι τάσεις (διατμητικές και ορθές ) κατά μήκος της διεπαφής
υποστυλώματος ΙΟΠ για συγκεκριμένη τιμή εξωτερικής φόρτισης. Έτσι, με δεδομένες τις τάσεις στην
διεπαφή, αναγνωρίζονται τυχόν αστοχίες που σχετίζονται με την συμπεριφορά της διεπαφής (Σχ. 4).

Σχ. 3 Υπολογισμός της διατμητικής αντοχής μέσω επαναληπτικής διαδικασίας
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Σχ. 4 Υπολογισμός διαγραμμάτων ορθών και διατμητικών τάσεων, τύποι αστοχίας διεπιφάνειας
Πειραματική διερεύνηση
Για την αξιολόγηση των αναλυτικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο,
δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων από 15 στοιχεία (υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος) τα
οποία ενισχύθηκαν με υφάσματα ΙΟΠ (υάλου ή άνθρακα) διαφορετικών χαρακτηριστικών και πάχους.
Από τις προαναφερθείσες εργασίες συλλέχθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία με σκοπό είτε τη χρήση των
ιδίων είτε τον υπολογισμό άλλων χρήσιμων στοιχείων :
 Μήκος ( ) και πλάτος ( ) διατομής


Ύψος υποστυλώματος στο οποίο ασκείται το πλευρικό φορτίο (L)



Χαρακτηριστική θλιπτική και εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος



Είδος, συνολικό πάχος (tολ), μέτρο ελαστικότητας (Ef) και παραμόρφωση αστοχίας (εu,f) του
συνθετικού υλικού



Αξονικό φορτίο (Ν)



Μέγιστο οριζόντιο φορτίο (Fmax )

, ft
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Όσον αφορά στις παράμετρούς που απαιτούνται για να οριστεί ο νόμος διεπιφάνειας του κάθε
δοκιμίου (Κb, Gf, tf)(Wang 2006), λόγω έλλειψης δοκιμών για την μέγιστη τάση αποκόλλησης των
FRP στις πειραματικές διαδικασίες ,όπως και λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με το συνδετικό
υλικό που χρησιμοποιήθηκε (πάχος, μέτρο ελαστικότητας κόλλας) θεωρήθηκε ότι σε όλα τα δοκίμια
οι παραπάνω παράμετροι είναι κοινές. Η θεώρηση αυτή δεν ενέχει σημαντικό σφάλμα, καθώς οι
ρητίνες που χρησιμοποιούνται ως συνδετικά κονιάματα για την ενίσχυση των υποστυλωμάτων με
σύνθετα υλικά έχουν παρόμοιες ιδιότητες (EN 1504-4, 2004).Έτσι βάση πειραμάτων της διεθνούς
βιβλιογραφίας (Bizindavyi and Neale 1999, Chajes et al. 1996) επιλέχθηκαν οι τιμές:
Kb = 160MPa/mm, tf = 8MPa και Gf = 1.2 N/mm..
Έπειτα, για κάθε υποστύλωμα, χρησιμοποιήθηκε η επαναληπτική διαδικασία (Σχ. 3, 4) για τον
υπολογισμό των εσωτερικών τάσεων κατά μήκος της διεπαφής τόσο για το μέγιστο πειραματικό
φορτίο Fmax όσο και για την θεωρητική φόρτιση που προκαλεί αποκόλληση του FRP (Pu).
Εξαιτίας της ανομοιογένειας των δοκιμίων, το συνολικό δείγμα χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες. Η
πρώτη ομάδα ( Ομάδα Α) αποτελείται από δυο ορθογωνικά υποστυλώματα (300x300mm) ενισχυμένα
με ΙΟΠ από ίνες υάλου (GFRP) με διαφορετικό τελικό πάχος επίστρωσης και ανηγμένο θλιπτικό
αξονικό φορτίο ν=0.14. Η δεύτερη ομάδα ( Ομάδα Β ) (7 στοιχεία) αποτελείται από υποστυλώματα
ίδια διατομής (300x300mm) ενισχυμένα με ΙΟΠ από ίνες άνθρακα (CFRP) με διαφορετικές τιμές
θλιπτικής αντοχής (3.7-27.3 MPa). Διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς το ανηγμένο θλιπτικό
αξονικό φορτίο: το υποστύλωμα C14-D-C είχε ν=0.12, C22-D-C είχε ν=0.4 και τα υπόλοιπα ν=0.14.
Η τρίτη ομάδα ( Ομάδα Γ ) ( 4 στοιχεία ) αποτελείται από υποστυλώματα διατομής (300x300mm)
ενισχυμένα και αυτά με ΙΟΠ από ίνες άνθρακα (CFRP) όπως της ομάδας Β με την διαφορά ότι στις
ακμές των βάσεων των υποστυλωμάτων τοποθετήθηκαν μεταλλικές γωνιακές διατομές (Realfonzo, R.
and Napoli, A. 2009). Συγκεκριμένα σε δυο δοκίμια, τα μεταλλικά γωνιακά ήταν αγκυρωμένα στην
βάση των υποστυλωμάτων με κοχλίες, με στόχο την αύξηση της καμπτικής αντοχής του ενισχυμένου
δομικού στοιχείου. Υπήρχε διαφορά στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος (14.9 – 17.3 MPa) και
στο ανοιγμένο θλιπτικό αξονικό φορτίο. Τέλος η τέταρτη ομάδα (Ομάδα Δ) περιλαμβάνει από 3
υποστυλώματα διατομής 200x200mm ενισχυμένα με ΙΟΠ από ίνες άνθρακα (CFRP). Η
κατηγοριοποίηση αυτή έγινε με στόχο να διευκρινιστεί οι μεταβλητές που επηρεάζουν τις εσωτερικές
τάσεις κατά μήκος της διεπαφής αλλά και ο βαθμός επιρροής τους.
Σύγκριση αποτελεσμάτων
Η ομάδα Α αποτελείται από 2 υποστυλώματα (C1-S-G ,C4-S-G) μήκους 2200mm, διατομής
300x300mm, ενισχυμένα με GFRP (το C1-S-G με συνολικό πάχος ttot =1.92mm και ογκομετρικό
ποσοστό
0.0256 και το C4-S-G με συνολικό πάχος ttot =0.96mm και ογκομετρικό ποσοστό
0.0128). Η θλιπτική και εφελκυστική τους αντοχή ήταν παρόμοια (fck=20.8 και 16.8 MPa ,
ft=2.281 και 1.978 MPa αντίστοιχα) ενώ μέτρο Ελαστικότητας ήταν Ef=80.7Gpa. Τα πειραματικά
δεδομένα έδειξαν ότι για το υποστύλωμα C1-S-G η μέγιστη οριζόντια φόρτιση ήταν Fmax=62.45kN
ενώ στο C4-S-G Fmax=55.07kN. Σύμφωνα με τις αναλυτικές σχέσεις, η μέγιστη φόρτιση στην οποία
ξεκινά η αποκόλληση της διεπιφάνειας ΙΟΠ-σκυροδέματος (Στάδιο ΙΙΙ: Στάδιο αποκόλλησης) είναι
Pu=89.8kN (C1-S-G) και Pu=72.74kN (C4-S-G). Αυτά τα αναλυτικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι
η αστοχία δεν προήλθε από την πρόωρη αποκόλληση του ΙΟΠ από το υποστύλωμα αλλά από θραύση
των ΙΟΠ.
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Στο Σχ. 5a παρατηρείται ότι και στα δυο στοιχεία η διατμητική τάση εμφανίζει στην βάση του
υποστυλώματος (τ = 4,6MPa) (x=0), ενώ η μέγιστη τιμή τf = 8MPa εμφανίζεται στο ίδιο σημείο σε
απόσταση περίπου 30mm από την βάση. Επίσης και για τις δύο περιπτώσεις οι τάσεις μηδενίζονται σε
απόσταση 150mm από την βάση, πράγμα που σημαίνει ότι από το σημείο αυτό και έπειτα δεν υπάρχει
σχετική ολίσθηση της διεπιφάνειας και τα δύο υλικά έχουν πλήρη συνάφεια. Άρα συμπεραίνεται ότι η
αύξηση του πάχους των υφασμάτων έχει αμελητέα επιρροή στην μεταβολή των εσωτερικών
διατμητικών τάσεων.

a Διατμητικές τάσεις

b. Ορθές τάσεις
Σχ. 5 Διαγράμματα Ομάδας Α

Το Σχ. 5b δείχνει τις ορθές τάσεις κατά μήκος της διεπιφάνειας που υπολογίστηκαν από την Εξ. 9.
Παρατηρείται ότι η ορθή τάση στο δοκίμιο C4-S-G είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του δοκιμίου
C1-SG στην βάση τους, λόγω μικρότερου συνολικού πάχους του ΙΟΠ. Ακόμα σημειώνεται ότι σε
όλες τις περιπτώσεις μετά από μήκος 150mm παύει να υπάρχει ολίσθησης της διεπιφάνειας.

a Διατμητικές τάσεις

b. Ορθές τάσεις
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Σχ. 6 Διαγράμματα Ομάδας Β
Η ομάδα Β περιλαμβάνει έξι δοκίμια με το ίδιο ύψος και τετραγωνική διατομή όπως η ομάδα Α. Όλα
ενισχύθηκαν με υφάσματα από ίνες άνθρακα (συνολικό πάχος ttot =0.44mm και ογκομετρικό ποσοστό
0.00587). Το μέτρο Ελαστικότητας του ΙΟΠ άνθρακα είναι Ef=390GPa. Εκτός από το C14-DC
και το C22-DC, η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος και το αξονικό θλιπτικό εξωτερικό φορτίο των
υποστυλωμάτων είναι ίσα. Η βασική διαφορά τους είναι η μέγιστη ροπή που παρατηρήθηκε στη βάση
τους (λόγω διαφορετικού συμβατικού διαμήκους οπλισμού). Όπως φαίνεται στο Σχ. 6a στα δύο πρώτα
πειράματα (C10-SC και C13-SC), που έχουν λείο διαμήκη οπλισμό και φέρουν λιγότερη ροπή, τα
διαγράμματα διατμητικής τάσης τους συμπίπτουν και η μέγιστη τιμή εμφανίζεται σε απόσταση 20mm
από τη βάση. Τα ακόλουθα δύο δοκίμια (C7-DC και C8-DC) με διαμήκεις ράβδους με νευρώσεις
εμφανίζουν μέγιστη διατμητική τάση σε απόσταση ίση με 40mm από τη βάση και έχουν σχεδόν τη
διπλάσια σχετική ολίσθηση σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Τα υποστυλώματα C14-DC και C22DC βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, σε απόσταση μεγαλύτερη από
200mm από τη βάση δεν υπάρχει ολίσθηση στη διεπιφάνεια και τα δύο υλικά είναι σε πλήρη επαφή.
Τα δοκίμια C10-SC και C13-SC έχουν 0.25MPa, ενώ τα C7-DC και C8-DC έχει τιμή περίπου 0.28.
Ακόμα, τα δοκίμια C14-DC και C22-DC έχουν ενδιάμεσες τιμές. Συμπεραίνεται, επομένως, ότι η
διαφοροποίηση από την άποψη του διαμήκους συμβατικού οπλισμού δεν επηρεάζει σημαντικά την
ανάπτυξη των ορθών τάσεων και την αστοχία του υποστρώματος του σκυροδέματος.

a Διατμητικές τάσεις

b. Ορθές τάσεις
Σχ. 7 Διαγράμματα Ομάδας Γ

Η oμάδα Γ αποτελείται από τέσσερα δοκίμια με συνολικό ύψος 2200mm και διατομή 300x300m,
ενισχυμένα με ανθρακοϋφάσματα (συνολικό πάχος ttot =0.44mm και ογκομετρικό ποσοστό
0.00587) μέρος των οποίων περιλαμβάνουν γωνιακά μεταλλικά προφίλ αγκυρωμένα στη βάση με
ή χώρις αγκύρωση (Τύπος " Α1", Τύπος " Α2" ). Η αντοχή του σκυροδέματος σε θλίψη και σε
εφελκυσμό κυμαίνεται από fck=14.9-27.3 MPa και ft=1.1.8-2.7MPa, αντίστοιχα ενώ το μέτρο
ελαστικότητας του ανθρακοϋφάσματος είναι Ef=390GPa. Για τα δύο ακραία στοιχεία, τα πειραματικά
αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέγιστη οριζόντια δύναμη του υποστυλώματος C6-S-Α2 φτάνει την τιμή
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των 63.32kN ενώ του C11-S-A1 είναι ίση με 97.53kN. Σύμφωνα με τις αναλυτικές λύσεις (αγνοώντας
την επιρροή των μεταλλικών γωνιακών), η μέγιστη εξωτερική δύναμη (Pu) στην οποία λαμβάνει χώρα
η αποκόλληση της διεπιφάνειας υποστυλώματος-ΙΟΠ (Στάδιο ΙΙΙ: Στάδιο Αποκόλλησης) είναι ίση με
93kN. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται ότι η αστοχία των δοκιμίων δεν προκλήθηκε από απώλεια της
λειτουργίας των μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων μεταξύ σκυροδέματος και υφασμάτων ΙΟΠ για
όλα τα δείγματα, εκτός από την περίπτωση του C11-S-Α1.
Τα Σχ. 7a, b απεικονίζουν την κατανομή των διατμητικών και ορθών τάσεων της διεπιφάνειας,
αντίστοιχα, για το μέγιστο πειραματικό φορτίο που καταγράφεται Fmax, μετρούμενο από τη βάση του
υποστυλώματος προς την κορυφή. Παρατηρείται ότι για τρία πειράματα η διεπιφάνεια είναι στο
Στάδιο Απομείωσης (Στάδιο II) με τη μέγιστη διατμητική τάση (τf=8MPa) να καταγράφεται σε
απόσταση μεταξύ 21mm και 90mm από τη βάση. Ωστόσο, για το C 11-S-A1, δημιουργείται ζώνη
αποκόλλησης περίπου 15 mm. Στην πειραματική διαδικασία, δεν παρατηρείται αστοχία λόγω
διεπιφάνειας υποστυλώματος-ΙΟΠ. Έτσι, από τα αποτελέσματα του αλγορίθμου μπορεί να θεωρηθεί
ότι τα μεταλλικά προφίλ χάλυβα που τοποθετούνται στη βάση των υποστυλωμάτων βοηθούν με
μετατόπιση του ενεργού μήκους του μανδύα ΙΟΠ, μετά το οποίο μπορεί να εμφανιστεί αποκόλληση.
Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε αστοχία στο υπόστρωμα του σκυροδέματος, όπως φαίνεται στο Σχ. 7b
καθώς οι μέγιστες ορθές τάσεις σ(x) είναι σημαντικά μικρότερες από την αντοχή του σκυροδέματος
σε εφελκυσμό.

a Διατμητικές τάσεις

b. Ορθές τάσεις
Σχ. 8 Διαγράμματα Ομάδας Δ

Η ομάδα Δ περιέχει τρία δοκίμια (C4, C5, C6) ύψους 1320mm και τετραγωνικής διατομής
(300x300m). Τα δύο πρώτα υποστυλώματα (C4, C5) ενισχύθηκαν με ανθρακοϋφάσματα (συνολικό
πάχος ttot =0.33mm, ογκομετρικό ποσοστό
0.0066 και μέτρο ελαστικότητας Ef=230GPa) και με
ενσωματωμένες ράβδους με ίνες υάλου. Το στοιχείο C6 ενισχύεται μόνο με ανθρακοϋφάσματα του
ίδιου πάχους. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος ήταν η ίδια εκτός από το πρώτο δοκίμιο (για το
C4 fck=46.9 MPa και για τα υπόλοιπα είναι 37 MPa).
Όπως καταγράφεται από τα πειράματα, η μέγιστη οριζόντια δύναμη Fmax των υποστυλωμάτων C4, C5
και C6 παρουσιάζουν τιμές 53.17 kN, 52.14 kN και 50.16 kN αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις αναλυτικές
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λύσεις, η μέγιστη εξωτερική δύναμη (Pu) στην οποία λαμβάνει χώρα η αποκόλληση της διεπιφάνειας
υποστυλώματος-ΙΟΠ (Στάδιο ΙΙΙ: Στάδιο Αποκόλλησης) είναι ίση με 53.5kN. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η
αστοχία δεν συνέβη από πρόωρη αποκόλληση του FRP από το υποστύλωμα.
Όπως φαίνεται από το Σχ. 8a, οι διατμητικές τάσεις κατά μήκος της διεπιφάνειας σκυροδέματος-ΙΟΠ
είναι παρόμοια με τη μέγιστη τιμή τους (τmax=8 MPa) και συγκεντρώνονται σε απόσταση ίση με
50mm από τη βάση των υποστυλωμάτων. Επομένως, οι ενσωματωμένες ράβδοι από ίνες υάλου έχουν
αμελητέα στην συμπεριφορά της διεπιφάνειας σκυροδέματος-ΙΟΠ και η χρήση τους είναι κατά κύριο
λόγο για την αύξηση της πλαστιμότητας μετατοπίσεων του δοκιμίου. Επίσης, για απόσταση
μεγαλύτερη από 150mm από την αρχή τη βάση, η σχετική ολίσθηση μεταξύ των δύο υλικών
μηδενίζεται . Ακόμα, οι ορθές τάσεις στο Σχ. 8b (σ=0.34 MPa στη βάση των δοκιμίων) είναι
παρόμοιες και μετά την απόσταση 150mm η ύπαρξή τους εξασθενεί.
Συμπεράσματα
Η εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός αλγόριθμος που βασίζεται σε μη-γραμμικό νόμο
τάσης-σχετικής ολίσθησης μετατρέπεται ώστε να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υποστυλωμάτων
ωπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία ενισχύθηκαν με υφάσματα ΙΟΠ. Αυτή η έρευνα έχει ως
αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της θέσης στην οποία ξεκινά η μορφή αστοχίας και του μήκους
αστοχίας. Σημειώνεται ότι η χρήση μεταλλικών προφίλ στη βάση των υποστυλωμάτων μπορούν να
συμβάλουν στη μετατόπιση του μήκους της ζώνης στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί αποκόλληση του
ΙΟΠ.
Στις περιπτώσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνεται ενίσχυση με μεταλλικά προφίλ, η αναλυτική
προσέγγιση είναι σε ικανοποιητική συμφωνία με τις πειραματικές παρατηρήσεις καθιστώντας το ένα
χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη της διεπιφάνειας ΙΟΠ-σκυροδέματος.
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Παράρτημα
Πίνακας 1: Βάση δεδομένων – Μέρος 1
Πείραμα

h (mm)

b (mm)

L (mm)

C4-S-G (Realfonzo, Napoli)
C1-S-G (Realfonzo, Napoli)
C10-S-C (Realfonzo, Napoli)
C13-S-C (Realfonzo, Napoli)
C2-S-A1 (Realfonzo, Napoli)
C11-S-A1 (Realfonzo, Napoli)
C6-S-A2 (Realfonzo, Napoli)
C12-S-A2 (Realfonzo, Napoli)
C7-D-C (Realfonzo, Napoli)
C8-D-C (Realfonzo, Napoli)
C14-D-C (Realfonzo, Napoli)
C22-D-C (Realfonzo, Napoli)
C4W (Wu, Liu, Wang)
C5W (Wu, Liu, Wang)
C6 W(Wu, Liu, Wang)

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
200

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
200

1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1320
1320
1320

fck

ft

Τύπος πρώτης

(Mpa)

(Mpa)

αστοχίας

16.8
20.8
18
20.9
19.5
27.3
18.5
14.9
18.1
18.5
27.3
3.7
46.9
36.4
37

1.978
2.281
2.072
2.289
2.185
2.735
2.110
1.826
2.079
2.110
2.735
0.722
3.923
3.313
3.349

FRP fracture
FRP bulging
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture
FRP fracture

Πίνακας 2: Βάση δεδομένων – Μέρος 2
Συνθετικός Οπλισμός
Πείραμα
Είδος
C4-S-G (Realfonzo, Napoli)
C1-S-G (Realfonzo, Napoli)
C10-S-C (Realfonzo, Napoli)
C13-S-C (Realfonzo, Napoli)
C2-S-A1 (Realfonzo, Napoli)
C11-S-A1 (Realfonzo, Napoli)
C6-S-A2 (Realfonzo, Napoli)
C12-S-A2 (Realfonzo, Napoli)
C7-D-C (Realfonzo, Napoli)
C8-D-C (Realfonzo, Napoli)
C14-D-C (Realfonzo, Napoli)
C22-D-C (Realfonzo, Napoli)
C4W (Wu, Liu, Wang)
C5W (Wu, Liu, Wang)
C6 W(Wu, Liu, Wang)

GFRP
GFRP
CFRP
CFRP
CFRP
CFRP
CFRP
CFRP
CFRP
CFRP
CFRP
CFRP
GFRP ράβδοι + CFRP
GFRP ράβδοι + CFRP
CFRP

Ef
(Gpa)
80.7
80.7
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
230
230
230

ef,u (%)

tολ (mm)

ρf

3.5
3.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.78
1.78
1.78

0.96
1.92
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.33
0.33
0.33

0.0128
0.0256
0.00587
0.00587
0.00587
0.00587
0.00587
0.00587
0.00587
0.00587
0.00587
0.00587
0.0066
0.0066
0.0066
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Πίνακας 3: Βάση δεδομένων – Μέρος 3
Πείραμα

N (kN)

Fmax+ (kN)

Fmax-(kN)

C4-S-G (Realfonzo, Napoli)
C1-S-G (Realfonzo, Napoli)
C10-S-C (Realfonzo, Napoli)
C13-S-C (Realfonzo, Napoli)
C2-S-A1 (Realfonzo, Napoli)
C11-S-A1 (Realfonzo, Napoli)
C6-S-A2 (Realfonzo, Napoli)
C12-S-A2 (Realfonzo, Napoli)
C7-D-C (Realfonzo, Napoli)
C8-D-C (Realfonzo, Napoli)
C14-D-C (Realfonzo, Napoli)
C22-D-C (Realfonzo, Napoli)
C4W (Wu, Liu, Wang)
C5W (Wu, Liu, Wang)
C6 W(Wu, Liu, Wang)

312.48
362.88
327.60
364.14
346.50
381.24
333.90
824.40
328.86
333.90
381.24
421.20
440.00
440.00
440.00

55.07
62.45
49.71
49.08
83.75
97.53
40.64
91.67
65.33
69.74
62.87
55.74
47.06
52.14
50.16

50.31
56.51
51.02
48.14
76.89
95.69
63.32
87.53
69.1
63.51
58.65
59.54
53.17
48.41
46.67

δFmax+

δFmax-

δmax

(mm)

(mm)

(mm)

60.36
115.98
35.00
49.00
58.00
99.50
49.70
29.70
52.00
42.60
35.00
40.00
36.54
34.02
28.98

42.60
35.50
35.50
27.00
49.70
48.00
50.88
29.70
102.28
46.16
33.30
30.00
30.24
32.76
26.46

123.00
116.00
87.50
99.40
108.80
145.50
183.40
100.00
116.00
97.50
133.00
120.00
81.09
90.63
49.60

