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Εισαγωγή
Η ανανηπτικότητα (resilience) είναι µια διεπιστηµονική έννοια και ορίζεται ως «η ικανότητα να
προετοιµαστεί και να σχεδιαστεί η απορρόφηση, απάντηση, ανάκαµψη από και πιο πετυχηµένα η
προσαρµογή σε δυσµενή συµβάντα» (NAC 2012). Καλύπτει διάφορους τοµείς όπως την οικολογία,
την επιστήµη των υλικών και τον περιορισµό των καταστροφών. Σε ό, τι αφορά το δοµηµένο
περιβάλλον (Bocchini and Frangopol 2012, 2013, Bruneau et al. 2003 µεταξύ άλλων), υπάρχει η
ανάγκη για βελτιωµένη επιτελεστικότητα κατά τη διάρκεια και µετά από ένα συµβάν υψηλού
κινδύνου που διακόπτει την οµαλή λειτουργία και χρήση του. Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν
ποσοτικές προσεγγίσεις ώστε να αξιολογηθεί η δυνατότητα ανανηπτικότητας (αυτοαποκατάστασης)
του δοµηµένου περιβάλλοντος στο επίπεδο των κατασκευών, των κρίσιµων συστηµάτων υποδοµών
και ολόκληρων κοινοτήτων.
Πρόσφατα οι Biondini et al. (2015) παρουσίασαν µια πιθανοτική αναλυτική προσέγγιση για την
αποτίµηση της σεισµικής ανανηπτικότητας (seismic resilience) κατασκευών σκυροδέµατος
εκτεθειµένων σε οξείδωση χαλύβδινου οπλισµού λόγω χλωριόντων. Συµπέραναν ότι οι
χρονοεξαρτώµενες επιπτώσεις της οξείδωσης ενδέχεται να µειώσουν σηµαντικά τη δυνατότητα
λειτουργίας και την ανανηπτικότητα κατασκευών κατά το σεισµό. Η δυνατότητα λειτουργίας της
κατασκευής συνδέεται µε τη σεισµική της ικανότητα. Η προηγούµενη έρευνα αναδεικνύει την
κρισιµότητα που έχει για το σεισµικό σχεδιασµό κατασκευών µε ικανότητα ανάνηψης, η θεώρηση
όλων των ενδεχόµενων κινδύνων για όλον το κύκλο ζωής τους. Εποµένως, αντίστοιχες απαιτήσεις
προκύπτουν και για την αποτελεσµατική αποκατάσταση υφιστάµενων κατασκευών ωπλισµένου
σκυροδέµατος (ΩΣ).
Σε άλλη µελέτη οι Echevarria et al. (2015) ανέδειξαν την βελτιωµένη ανανηπτικότητα κρίσιµων
υποδοµών γεφυρών όταν αντί των στύλων ΩΣ χρησιµοποιούνται στύλοι σκυροδέµατος
εγκιβωτισµένου σε σωλήνα σύνθετων υλικών (ινωπλισµένων πολυµερών – fiber reinforced polymers
FRP), σε συντοµία concrete-filled FRP tube (CFFT). Ερεύνησαν πειραµατικά στύλους υπό φορτία
έκρηξης, φωτιάς ή σεισµικής διέγερσης (πειραµατική αποτίµηση πολλαπλών κινδύνων) διαφορετικού
µεγέθους. Προέκυψε χαµηλότερη βλάβη στύλων, λιγότερος χρόνος αποκατάστασης και χαµηλότερο
κόστος επισκευής για την περίπτωση των CFFT. Φυσικά, απαιτείται να ικανοποιούνται οι πολυεπίπεδες κοινωνικές ανάγκες και η κοινωνική δυνατότητα µέσω της ανάπτυξης στόχων
επιτελεστικότητας βασισµένων στη διακινδύνευση (Bocchini et al. 2014, McAllister 2013). Οι
Bocchini et al. (2014) πρότειναν µια προχωρηµένη προσέγγιση αποτίµησης διακινδύνευσης ώστε να
ενιαιοποιηθούν οι απαιτήσεις ανανηπτικότητας και αειφορίας (βιωσιµότητας). Πιο πρόσφατα, οι Dong
and Frangopol (2015) εξέτασαν την ανανηπτικότητα οδογεφυρών υποβαλλόµενων σε κύριο σεισµό
και µετασεισµούς. Θεώρησαν ότι οι αβεβαιότητες διαφόρων πλευρών αυξάνουν στις περιπτώσεις
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ισχυρών µετασεισµών και θα έπρεπε οι µετασεισµοί να λαµβάνονται υπόψη στην αποτίµηση της
σεισµικής επιτελεστικότητας των γεφυρών. Εποµένως, προκύπτουν νέες προκλήσεις σχετικές µε τον
σεισµικό επανασχεδιασµό µε χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας (resilience) και µε τη χρήση
προηγµένων υλικών σε αντικατάσταση ή µαζί µε το χαλύβδινο οπλισµό στο σκυρόδεµα. Αυτές
αφορούν επίσης την χρονο-εξαρτώµενη ανθεκτικότητα και τις επιπτώσεις πολλαπλών σεισµικών
διεγέρσεων, στο πλαίσιο της αποτίµησης για όλον τον κύκλο ζωής τους. Οι διαφορετικές διαθέσιµες
εναλλακτικές επιλογές για το σχεδιασµό νέων κατασκευών ή των τεχνικών αποκατάστασης για το
σεισµικό ανασχεδιασµό υφιστάµενων κατασκευών και των δοµικών τους στοιχείων, ενδέχεται να
επηρεάσουν σηµαντικά την ανανηπτικότητα υποδοµών ή και αυτήν σε επίπεδο κοινωνίας.
Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει για πρώτη φορά ορισµένες δοµικές πτυχές της συγκριτικής ποιοτικής
και ποσοτικής αποτίµησης της εγγενούς ανανηπτικότητας (resilience) των υποστυλωµάτων ΩΣ σε
υφιστάµενες κατασκευές ενισχυµένες µε µη επικολλούµενα σύνθετα υλικά. Η έρευνα εστιάζει στην
ικανότητα των υποστυλωµάτων να διατηρήσουν την αντοχή τους σε αξονικό φορτίο µέσω της
ικανότητας ανακατανοµής των αναπτυσσόµενων βλαβών. Η ικανότητα ανακατανοµής βλαβών σε
επίπεδο δοµικών στοιχείων µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην ανανηπτικότητα (resilience) σε
επίπεδο κατασκευών κλπ. Οι Echevarria et al. (2015), αναγνωρίζουν την κρισιµότητα του ζητήµατος
αυτού, όπως για παράδειγµα, µετά από ένα σεισµό µια γέφυρα µπορεί να είναι ακόµα σε χρήση για τη
διέλευση διασωστών και οχηµάτων έκτακτης ανάγκης προς συγκεκριµένες περιοχές που επλήγησαν.
Αυτό, µπορεί να έχει µεγάλο αντίκτυπο στην ανανηπτικότητα σε επίπεδο κατασκευών και σε
κοινωνικό επίπεδο. Οµοίως, κρίσιµες υποδοµές ωπλισµένου σκυροδέµατος όπως Νοσοκοµεία,
Πυροσβεστικοί Σταθµοί και Κέντρα ∆ιοίκησης µπορεί να απαιτούν παρόµοια επίπεδα
επιτελεστικότητας ως σύνολο, προκειµένου να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά.
Στην παρούσα µελέτη το ενισχυµένο υποστύλωµα ΩΣ θεωρείται κυρίως ως υποσύστηµα µε ικανότητα
ανακατανοµής των βλαβών που αποτελεί κρίσιµο συστατικό της κατασκευής, η οποία ανήκει σε ένα
δίκτυο υποδοµών ζωτικής σηµασίας για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις ανανηπτικότητας.
Επιπρόσθετα, εξετάζονται χαρακτηριστικά ικανότητας ανακατανοµής των βλαβών σε επίπεδο υλικών
και διατοµών εντός του υποσυστήµατος. Τέλος, συζητείται η ανανηπτικότητα υποστυλωµάτων µε
βλάβες µετά από ισχυρούς σεισµούς.

∆οµική εγγενής ανανηπτικότητα
Στην παρούσα εργασία η ανανηπτικότητα σε επίπεδο ενισχυµένων υποστυλωµάτων ΩΣ, ερµηνεύεται
ως η ικανότητα: να απορροφά, αντιστέκεται, να ανακάµπτει από και µε µεγαλύτερη επιτυχία να
προσαρµόζεται στις σεισµικές υπερκαταπονήσεις (σε όρους φορτίου ή µετακινήσεων ή ενέργειας) σε
σχέση µε οριακές καταστάσεις που απαιτούνται από το σχεδιασµό. Η µελέτη αυτή περιορίζεται στις
περιπτώσεις υποστυλωµάτων επανασχεδιασµένων ώστε να ξεπεραστούν οι παραπάνω προκλήσεις µε
αυξηµένη πλαστιµότητα µετακινήσεων, µέσω εξωτερικής περίσφιγξης του σκυροδέµατος. Με επαρκή
περίσφιγξη του σκυροδέµατος µπορεί να επιτευχθεί η επιθυµητή πλαστιµότητα ανηγµένων
παραµορφώσεων ώστε να ικανοποιηθεί η απαιτούµενη πλαστιµότητα σε επίπεδο διατοµής και µέλους.
Εναλλακτικά, κατά τον επανασχεδιασµό κατασκευών θα µπορούσε να εφαρµοστεί στρατηγική
αύξησης της αντοχής, ή παθητικός έλεγχος ή σεισµική µόνωση. Η ικανοποιητική αποµένουσα
ικανότητα σε αξονικό φορτίο για υψηλά επίπεδα πλαστιµότητας µετακινήσεων απαιτεί την αποφυγή
ψαθυρών τύπων αστοχίας ώστε να διασφαλιστεί η διαρροή του διαµήκους χάλυβα και η πλήρης
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αξιοποίησή του κατά την κράτυνση και έως την εµφάνιση φαινοµένων γενικής αστάθειας δοµικού
µέλους. Στις ανεπιθύµητες ψαθυρές αστοχίες περιλαµβάνονται: η διατµητική αστοχία σκυροδέµατος,
αστοχία σκυροδέµατος σε θλίψη, πρόωρος λυγισµός ράβδων χάλυβα σε θλίψη και απώλεια
επικάλυψης, σχετική ολίσθηση των ράβδων σε ενώσεις, αστοχία αγκύρωσης χαλύβδινων συνδετήρων
και πρόωρη θραύση εξωτερικής ενίσχυσης FRP. Εποµένως, κατά τον επανασχεδιασµό των στοιχείων
ΩΣ εµποδίζεται η απότοµη, ψαθυρή ρηγµάτωση του σκυροδέµατος που οδηγεί σε σηµαντική απώλεια
φέρουσας ικανότητας. Επίσης, είναι σηµαντικό να αποφευχθεί η αστοχία του µηχανισµού αντίστασης
ώστε να επιτευχθεί αυξηµένη πλαστιµότητα µετακινήσεων. Η διαρροή των χαλύβδινων ράβδων και η
επαρκής περίσφιγξη του σκυροδέµατος είναι οι δύο βασικοί µηχανισµοί σε επίπεδο δοµικού στοιχείου
για την απορρόφηση της ενδεχόµενης πλεονάζουσας σεισµικής ενέργειας (πέραν αυτής που
προβλέπεται από το σχεδιασµό) που εισάγεται στην κατασκευή. Στις περιπτώσεις που η περίσφιγξη
υλοποιείται µε χαλύβδινους συνδετήρες, µετά τη διαρροή του χάλυβα αναπτύσσονται αποµένουσες
(πλαστικές) ανηγµένες παραµορφώσεις ενώ η µετελαστική κλίση του διαγράµµατος τάσεων –
ανηγµένων παραµορφώσεων του µειώνεται σηµαντικά. Εποµένως, η περιοριστική δράση του χάλυβα
περίσφιγξης εξασθενεί. Για περαιτέρω φόρτιση, η ανάπτυξη βλάβης στη συγκεκριµένη περιοχή
παρουσιάζει υψηλότερο ρυθµό και ενδέχεται να οδηγήσει σε αστοχία µέλους καθώς το σκυρόδεµα
αποδιοργανώνεται.
Επιρροές της περίσφιγξης µε σύνθετο σχοινί στη δοµική ανανηπτικότητα υποστυλωµάτων ΩΣ
Στα προαναφερόµενα µπορεί να συνεισφέρει η ενίσχυση των υποστυλωµάτων ΩΣ µε σχοινιά
σύνθετων υλικών χωρίς τη χρήση ρητινών επικόλλησης ή εµποτισµού. Η επαρκής περίσφιγξη µε
σύνθετα σχοινιά µπορεί να εξασφαλίσει τη µέγιστη αξιοποίηση της ικανότητας του σκυροδέµατος σε
θλιπτική ανηγµένη παραµόρφωση, καθώς επιτρέπει την ανακατανοµή των ανηγµένων πλευρικών
παραµορφώσεων σύµφωνα µε τις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του υποστυλώµατος κατά τη διάρκεια
της φόρτισης. Οι παραπάνω µεταβαλλόµενες απαιτήσεις εξαρτώνται από τις διαστάσεις της
επικάλυψης του σκυροδέµατος, την αντοχή και τη ρηγµάτωσή του καθώς και από την απόκριση του
περισφιγµένου πυρήνα σκυροδέµατος (πλευρική διόγκωση). Επιπλέον, εξαρτώνται από την έναρξη
της διαρροής και το πλατώ κράτυνσης του χαλύβδινου συνδετήρα, από την ευαισθησία των διαµήκων
ράβδων σε λυγισµό καθώς και από το σχήµα της διατοµής και τη λεπτοµέρεια των οπλισµών µέσα
στη διατοµή. Όλες οι παραπάνω παράµετροι έχουν µεταβαλλόµενες επιρροές κατά τη διάρκεια
φόρτισης. Η επίτευξη ανακατανοµής των ανηγµένων πλευρικών παραµορφώσεων προκαλεί
ανακατανεµηµένη βλάβη και εποµένως εκτεταµένη και οµοιόµορφη ρηγµάτωση του σκυροδέµατος
(Rousakis 2013, Rousakis 2014, Rousakis et al. 2014, Rousakis and Tourtouras 2014) για µονότονη ή
κυκλική θλιπτική φόρτιση. Το παραπάνω µοναδικό χαρακτηριστικό σε επίπεδο διατοµής µπορεί να
συνεισφέρει στη βελτίωση της ανανηπτικότητας (resilience) υποστυλωµάτων υπό αξονικό φορτίο. Στο
σχήµα 1 παρουσιάζεται το υποστύλωµα ΩΣ 500PPL4 µε τετραγωνική διατοµή από την µελέτη
Rousakis and Tourtouras (2014), περιτυλιγµένο µε σύνθετο σχοινί πολυπροπυλενίου (PPFR) καθώς
και η καµπύλη τάσεων – αξονικών ανηγµένων παραµορφώσεών του. Το υποστύλωµα παρουσιάζει
εκτεταµένο γενικό λυγισµό σε επίπεδο στοιχείου, πολλαπλούς τοπικούς λυγισµούς χαλύβδινων
διαµήκων ράβδων, πολλαπλές τοπικές διογκώσεις του πυρήνα σκυροδέµατος σε διαφορετικά σηµεία
και άθικτο το σχοινί σύνθετου υλικού. Ταυτόχρονα, το υποστύλωµα διατηρεί την ικανότητα σε
αυξανόµενο αναλαµβανόµενο αξονικό φορτίο (βλέπε σχήµα 1) για θλιπτικές ανηγµένες
παραµορφώσεις περίπου 0.06 ενώ το πείραµα διακόπηκε πρόωρα για λόγους ασφαλείας. Εποµένως,
το απόθεµα εγγενούς δοµικής ανανηπτικότητας του πυρήνα σκυροδέµατος έναντι αξονικών φορτίων –
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Τάση (MPa)

εάν αποτιµηθεί σε όρους πλαστιµότητας αξονικών ανηγµένων παραµορφώσεων – και του
υποστυλώµατος ως σύνολο είναι ακόµη υψηλότερο. Η ικανότητα ανακατανοµής της πλευρικής
ανηγµένης παραµόρφωσης του εύκαµπτου, µη επικολληµένου ελαστικού υλικού περίσφιγξης οδηγεί
στη βέλτιστη ανακατανοµή βλαβών σε επίπεδο υλικού. Έτσι µετά τη διακοπή της δοκιµής
διαπιστώνονται οι παρακάτω βλάβες: ο πυρήνας σκυροδέµατος είναι διογκωµένος σε πολλές
διαφορετικές περιοχές κατά µήκος του υποστυλώµατος και διαφορετικές χαλύβδινες ράβδοι
παρουσιάζουν πολλαπλό λυγισµό µεταξύ διαφορετικών συνδετήρων (σχήµα 1). Αυτού του είδους η
περίσφιγξη περιορίζει την ανάπτυξη περαιτέρω (ακραίας) βλάβης σε περιοχές αρχικής έναρξής της
καθώς επιστρατεύει αποµένουσες µη βλαµµένες περιοχές µέσω της ανακατανοµής και εποµένως
αξιοποιεί µεγαλύτερο ποσοστό των υφιστάµενων χρησιµοποιούµενων υλικών στο υποστύλωµα.

Αξονική ανηγµένη παραµόρφωση εa mm/mm

Σχ. 1 Υποστύλωµα ΩΣ 500PPL4 περισφιγµένο µε σύνθετο σχοινί PPFR.
Παρόµοια είναι η συµπεριφορά του ίδιου δοκιµίου όταν µετά την αρχική φόρτισή του επισκευάστηκε
µε µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα, περιτυλίχθηκε µε 6 στρώσεις ταινίας βασάλτη και 4 στρώσεις
σχοινιού PPFR (δοκίµιο RCrepBFTL9PPL4R) και υποβλήθηκε στο ίδιο ιστορικό φόρτισης (βλέπε
Rousakis 2016). Η καµπύλη σ-ε του επισκευασµένου υποστυλώµατος είναι ελαφρώς βελτιωµένη σε
σχέση µε το αρχικό και διακόπτεται πρόωρα σε αξονική ανηγµένη παραµόρφωση 0.052.
Από την άλλην πλευρά, σε περιπτώσεις υποστυλωµάτων ΩΣ περισφιγµένων µε εσωτερικούς
χαλύβδινους συνδετήρες ή µε εξωτερικό µανδύα σύνθετων υλικών (FRP) ή µε εσωτερικό χάλυβα και
εξωτερικό FRP, είτε δεν είναι δυνατή η ανακατανοµή των βλαβών είτε είναι µηδαµινή. Υπό ισχυρό
αξονικό φορτίο, οι ρωγµές του σκυροδέµατος διευρύνονται περαιτέρω και οξύνεται η ανοµοιοµορφία
των βλαβών. Οι παραπάνω ανεπανόρθωτες ανοµοιοµορφίες οξύνονται περαιτέρω µετά τη διαρροή
των χαλύβδινων συνδετήρων ή την έναρξη της θραύσης των ινών του µανδύα FRP. Τότε, η βλάβη
συσσωρεύεται τοπικά και οδηγεί σε γενική αστοχία του υποστυλώµατος. Ωστόσο, η χρήση πρόσθετης
εξωτερικής περιτύλιξης µε σύνθετο σχοινί µπορεί να προσδώσει χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας και
σε αυτές τις περιπτώσεις (βλέπε τις µελέτες Rousakis 2013, Rousakis et al. 2014, Rousakis and
Tourtouras 2014, Rousakis 2016).
Σε όρους αξονικού φορτίου – αξονικής παραµόρφωσης, η προσωρινή πτώση του φορτίου του
υποστυλώµατος σκυροδέµατος περισφιγµένου µε σύνθετο σχοινί αποτελεί χαρακτηριστικό
προηγµένης ανανηπτικότητας. Ακόµη και σε περιπτώσεις χαµηλής περίσφιγξης µε σχοινί
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(ανεπαρκής), το υποστύλωµα ενδέχεται να υποστεί σηµαντική πτώση φορτίου, ακολουθούµενη από
ανάκτηση αξονικού φορτίου µέχρι και πολύ υψηλά επίπεδα (βλέπε για παράδειγµα το υποστύλωµα
20tPPL3R1 από την εργασία Rousakis 2013). Επιπλέον, σε περιπτώσεις θραυσµένων πολύκλωνων
σχοινιών από ίνες βίνυλον (vinylon fiber ropes, VFR), η αστοχία κλώνο – κλώνο και η τριβή µεταξύ
VFR και σκυροδέµατος παρέχει αξιοσηµείωτη επαναφορά φορτίου µεταξύ διαδοχικών κύκλων
φόρτισης. Το υποστύλωµα VinL1v2R2 (Rousakis 2013) διατήρησε την ακεραιότητά του µετά τη
θραύση ενός από τους τρεις κλώνους VFR και έφθασε στην επόµενη επαναφόρτιση το 95% του
µέγιστου αναλαµβανόµενου φορτίου. Σε περιπτώσεις υποστυλωµάτων ΩΣ, η προσωρινή πτώση
φορτίου είναι ακόµη µικρότερη από την αντίστοιχη υποστυλωµάτων σκυροδέµατος περιτυλιγµένων
µε σύνθετα σχοινιά. Η ανανηπτικότητα οφείλεται στην παραµορφωσιµότητα του σκυροδέµατος, στην
ανακατανοµή ανηγµένων παραµορφώσεων στο σχοινί και στην υψηλή παραµορφωσιµότητα του
σχοινιού χωρίς αστοχία. Η πολύ χαµηλή ευαισθησία του σύνθετου σχοινιού σε ενδεχόµενες βλάβες
λόγω της ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος και η θραύση κλώνο – κλώνο του σχοινιού VFR
χαµηλότερης παραµορφωσιµότητας είναι επιπρόσθετα χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας. Παρόµοια
συµπεριφορά παρατηρείται σε δοκίµια σκυροδέµατος περισφιγµένα µε vinylon ή πολυπροπυλένιο ή
ταινίες βασάλτη ή ταινίες υπερυψηλού µοριακού βάρους πολυαιθυλενίου (UHMWPE, Endumax)
υποβαλλόµενα σε µονότονη ή επαναλαµβανόµενη φόρτιση – αποφόρτιση – επαναφόρτιση (Rousakis
2016). Η µέγιστη αξιοποίηση του δυναµικού του υποστυλώµατος επέρχεται µε την απόκριση
«ελατηρίου» του φέροντος σκυροδέµατος σε πολύ υψηλά επίπεδα ανηγµένων παραµορφώσεων. Αυτή
η κατάσταση δηλώνει τη σηµαντική υποβάθµιση της «συνοχής» του πυρήνα (Rousakis 2014). Σε αυτό
το στάδιο, η εκτεταµένη ρηγµάτωση οδηγεί σε µέγιστη οµοιοµορφία στην απόκριση. Η απόκριση
«ελατηρίου» είναι τυπική για υποστυλώµατα σκυροδέµατος σε µονότονο ή κυκλικό θλιπτικό φορτίο.
Οι Kwon et al. (2016) χρησιµοποιούν περιτύλιξη µε σύνθετη ταινία ώστε να αναβαθµίσουν την
πλαστιµότητα πλευρικών µετακινήσεων δίστυλων πλαισίων ΩΣ υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση. Τα
πλαίσια έχουν ανεπαρκείς, αραιούς χαλύβδινους συνδετήρες, χαµηλή διατµητική αντοχή και λυγηρές
διαµήκεις ράβδους. Τα υποστυλώµατα έχουν διατοµή 200 Χ 300 mm και µηδενική ακτίνα
καµπυλότητας ακµής. Οι ερευνητές εφαρµόζουν µόνο µία στρώση εξωτερικής περίσφιγξης µε ταινία
Velcro µε πάχος 0.3 mm, από νάυλον µε λεπτοµέρεια αυτο-αγκύρωσης. Η µηδαµινή περίσφιγξη µε
Velcro οδηγεί σε µηδαµινή βελτίωση τάσεων και ανηγµένων παραµορφώσεων του περισφιγµένου
σκυροδέµατος. Η παρεχόµενη περίσφιγξη είναι 6 φορές χαµηλότερη από αυτήν του υποστυλώµατος
500PPL4 από την µελέτη των Rousakis and Tourtouras (2014), όπως θα φανεί στο επόµενο εδάφιο.
Ωστόσο, η ελαστική µη επικολληµένη ταινία σύνθετου υλικού επιδεικνύει µοναδικά χαρακτηριστικά
περίσφιγξης περιορίζοντας τη ρηγµάτωση του σκυροδέµατος επικάλυψης και καθυστερώντας την
ανάπτυξη των βλαβών. Οδηγεί σε αυξηµένη ανώτατη µετακίνηση του πλαισίου κατά 1.25 φορές και
σε αυξηµένη απορροφούµενη ενέργεια κατά 3.7 φορές (υποστύλωµα VARC). Υπό αυτήν την έννοια,
οι Kwon et al. (2016) επεκτείνουν το δυναµικό σεισµικής ανανηπτικότητας (seismic resilience) µη
επικολληµένων, εύκαµπτων σύνθετων ταινιών ή σχοινιών υψηλής παραµορφωσιµότητας.
Επιρροές της περίσφιγξης µε σύνθετο σχοινί στην απόκριση φορτίου – οριζόντιας µετακίνησης
υποστυλωµάτων ΩΣ
Παρακάτω, η πειραµατική συµπεριφορά ενισχυµένων υποστυλωµάτων ΩΣ από τη µελέτη των Kwon
et al. (2016) αξιοποιείται για συγκριτικές επεξεργασίες. Αρχικά παρουσιάζεται η ανάλυση του
υποστυλώµατος VARC των Kwon et al. για αυξανόµενο κεντρικό αξονικό θλιπτικό φορτίο έως την
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αστοχία. Η καµπύλη σ-ε (σχήµα 2) αναπαράγεται µε το προσοµοίωµα Rousakis and Tourtouras
(2016). Το προσοµοίωµα είναι επαναληπτικό και βασίζεται στο προσοµοίωµα των Spoelstra and
Monti (1999) όπως υιοθετήθηκε από τον fib 14 (2001). Έχει αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να λάβει
υπόψην τη διπλή επιρροή των χαλύβδινων συνδετήρων και του µανδύα FRP, τη συνεισφορά των
χαλύβδινων ράβδων, την περίσφιγξη µε σύνθετο σχοινί ή µε προεντεταµένο σχοινί ή µε προντεταµένο
µανδύα FRP. Η συνεισφορά του εσωτερικού χαλύβδινου οπλισµού (συνδετήρων και ράβδων)
ενδέχεται να είναι σηµαντική στη συµπεριφορά τάσεων – ανηγµένων παραµορφώσεων
υποστυλωµάτων υπό αξονικά φορτία (Triantafyllou et al. 2015). Το προσοµοίωµα µπορεί να
περιγράψει την ανελαστική κρατυνόµενη συµπεριφορά ή αυτήν της αποµείωσης των τάσεων για
αύξηση των ανηγµένων παραµορφώσεων του περισφιγµένου σκυροδέµατος. Στο σχήµα 2
τεκµηριώνεται ότι σε όρους σ-ε, η διαφορά µεταξύ µη ενισχυµένου υποστυλώµατος (ORC) και
ενισχυµένου µε ταινία Velcro (VARC) είναι µηδαµινή (αναλυτική καµπύλη). Ως µέτρο της
παρεχόµενης εξωτερικής περίσφιγξης µεταξύ διαφορετικών υποστυλωµάτων ορίζεται το µέγιστο
ενεργό µέτρο δυστένειας της περίσφιγξης της ενίσχυσης ως: η µέγιστη ενεργή παρεχόµενη πλευρική
τάση (fljmax), διαιρούµενη µε την πλευρική ανηγµένη παραµόρφωση (εl), πολλαπλασιαζόµενη µε το
συντελεστή αποτελεσµατικότητας της περίσφιγξης (αj) και διαιρούµενη µε την αντοχή του άοπλου
σκυροδέµατος (fco), δηλαδή (fljmax/εl)*αj/fco. Για την ενίσχυση µε Velcro το µέτρο δυστένειας
περίσφιγξης ισούται µε 0.25.

R-1-8H

Τάση (MPa)

VARC2.53
VARC1.53

ORC
500PPL4
VARC

Πλευρική ανηγµ. παραµόρφωση εl mm/mm

Αξονική ανηγµ. παραµόρφωση εa mm/mm

Σχ. 2 Αναλυτικές καµπύλες σ-ε υποστυλωµάτων ΩΣ µε το προσοµοίωµα Rousakis and Tourtouras
(2016).
Στο σχήµα 2 απεικονίζεται επίσης η αναλυτική καµπύλη σ-ε σε αξονικό θλιπτικό φορτίο για το
υποστύλωµα 500PPL4 µε µέτρο δυστένειας περίσφιγξης ενίσχυσης 1.53. Η αναλυτική καµπύλη σ-ε
του υποστυλώµατος VARC για µέτρο δυστένειας περίσφιγξης ενίσχυσης 1.53 (ίσο µε αυτό του
500PPL4) είναι η VARC1.53. Η καµπύλη έχει φθίνοντα µετελαστικό κλάδο καθώς οι υφιστάµενοι
εσωτερικοί χαλύβδινοι συνδετήρες έχουν χαµηλότερη αποτελεσµατικότητα από αυτούς του
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υποστυλώµατος 500PPL4. Η φθίνουσα συµπεριφορά είναι τυπική για µη κυκλικά υποστυλώµατα ΩΣ
µεγάλης κλίµακας. Ωστόσο, η αποµείωση του αναλαµβανόµενου φορτίου για το VARC1.53 ελέγχεται
καλύτερα από ότι στην περίπτωση VARC. Άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι το υποστύλωµα R-18H µε διαστάσεις διατοµής 508 mm Χ 737 mm και στρογγυλεµένες ακµές µε ακτίνα καµπυλότητας
25.4 mm, υποβαλλόµενο σε αξονικό κεντρικό θλιπτικό φορτίο από τη µελέτη των De Luca et al.
(2011). Το υποστύλωµα περισφίγγεται µε 8 στρώσεις υβριδικού υφάσµατος γυαλιού – βασάλτη FRP
και µέτρο δυστένειας περίσφιγξης ενίσχυσης 2.53. Η αντίστοιχη καµπύλη σ-ε του R-1-8H σύµφωνα
µε το προσοµοίωµα Rousakis and Tourtouras (2015) παρουσιάζεται στο σχήµα 2. Η καµπύλη σ-ε του
υποστυλώµατος VARC µε ισοδύναµη δυστένεια περίσφιγξης 2.53 (VARC2.53) αποκαλύπτει ακόµη
καλύτερα ελεγχόµενο φθίνοντα κλάδο, σταθεροποιηµένο σε υψηλότερη αναλαµβανόµενη τάση.
Επιπλέον, η αξονική ανηγµένη παραµόρφωση του περισφιγµένου σκυροδέµατος αναµένεται
υψηλότερη από 0.07 για περίσφιγξη µε σύνθετο σχοινί (βλέπε τα πειράµατα των Rousakis and
Tourtouras 2014). Από την άλλη, σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα για το υποστύλωµα R1-8H µε περίσφιγξη FRP, η ανηγµένη παραµόρφωση αστοχίας για το υποστύλωµα VARC θα ήταν
πάρα πολύ χαµηλή εάν ενισχυόταν µε FRP. Σε αυτήν την περίπτωση, ο µανδύας FRP έχει χαµηλή
παραµόρφωση αστοχίας και χαµηλό µέτρο πλευρικής δυστένειας. Επιπλέον, η µηδενική ακτίνα
καµπυλότητας στις ακµές της ορθογωνικής διατοµής VARC, αναµένεται να προκαλέσει πρόωρη
θραύση των ινών του µανδύα FRP και να ελαχιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητά του.
Οι παραπάνω αναλυτικές καµπύλες σ-ε αξιοποιούνται στη στατική ανελαστική ανάλυση (pushover)
του υποστυλώµατος VARC µε σταθερό αξονικό φορτίο, µε το λογισµικό RESPONSE 2000 (βλέπε
επίσης την εργασία Rousakis et al. 2016). Η προβλεπόµενη µετακίνηση αστοχίας από την ανάλυση
για ενίσχυση µε 1 στρώση Velcro είναι 87.2 mm και παρουσιάζει ικανοποιητική σύγκλιση µε τις
αντίστοιχες πειραµατικές τιµές για ανακυκλιζόµενη φόρτιση 86.9 mm και 95.4 mm. Εάν εξεταστεί η
περίπτωση ενίσχυσης του υποστυλώµατος µε 6 τρώσεις Velcro, η οποία ισοδυναµεί µε αυτήν του
υποστυλώµατος 500PPL4 (µέτρο δυστένειας περίσφιγξης 1.53), η αναλυτική µετακίνηση αστοχίας
της VARC1.53 είναι 107.6 mm. Στην περίπτωση ενίσχυσης µε 10 στρώσεις ταινίας Velcro
(ισοδύναµη του R-1-8H µε µέτρο δυστένειας περίσφιγξης 2.53) η αναλυτική µετακίνηση της
VARC2.53 είναι 110 mm. Παρατηρείται ότι η µετακίνηση της VARC1.53 είναι υψηλότερη κατά 23%
αυτής της VARC και της VARC2.53 είναι υψηλότερη κατά 26% αντίστοιχα. Στο σχήµα 3
εικονίζονται όλες οι αναλυτικές καµπύλες. Είναι προφανές ότι εξαιτίας της µηδενικής ακτίνας
καµπυλότητας της διατοµής του υποστυλώµατος, η αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης µε FRP θα
ήταν µηδαµινή καθώς αναµένεται να θραυστούν πρόωρα οι ίνες. Ακόµη και εάν η ακτίνα
καµπυλότητας ήταν επαρκής, η πολύ χαµηλή περίσφιγξη θα οδηγούσε σε παρόµοια αποτελέσµατα.

Συµπεράσµατα
Η παρούσα εργασία αναδεικνύει για πρώτη φορά τα χαρακτηριστικά εγγενούς ανανηπτικότητας
(inherent resilience) υποστυλωµάτων ΩΣ ενισχυµένων µε σύνθετα σχοινιά σε σεισµική φόρτιση.
Εστιάζει στην ικανότητα των υποστυλωµάτων να διατηρήσουν το αναλαµβανόµενο αξονικό φορτίο
τους ενώ παρουσιάζονται συγκριτικά και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας περίσφιγξης
µε χάλυβα και FRP. Από την κριτική ανασκόπηση προκύπτει ότι η εγγενής ανανηπτικότητα του
σκυροδέµατος περισφιγµένου µε σύνθετα σχοινιά οφείλεται στην παραµορφωσιµότητα του
σκυροδέµατος, στην ικανότητα ανακατανοµής των ανηγµένων παραµορφώσεων από το εύκαµπτο και
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Οριζόντια δύναµη (KN)

µη επικολληµένο σχοινί και στην πολύ υψηλή παραµόρφωση αστοχίας του σχοινιού χωρίς θραύση.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας είναι η πολύ χαµηλή ευαισθησία του σχοινιού σε βλάβες
λόγω ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος και η θραύση του σχοινιού χαµηλής παραµόρφωσης αστοχίας
κλώνο-κλώνο.

Οριζόντια µετακίνηση (mm)
Σχ. 3 Στατικές ανελαστικές αναλύσεις υποστυλωµάτων VARC για διαφορετικά µέτρα δυστένειας
περίσφιγξης.
Σε υποστυλώµατα ΩΣ υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση, η τοπική βλάβη του σκυροδέµατος, ο
εκτεταµένος τοπικός λυγισµός των διαµήκων ράβδων και η γενική αστάθεια του στοιχείου
σκυροδέµατος αυτό-ανακατανέµεται (εγγενής ιδιότητα εάν θεωρηθεί στο επίπεδο του συστήµατος του
δοµικού στοιχείου) και προκύπτει ολοένα αυξανόµενη αικανότητα ανάληψης αξονικού φορτίου (παρά
τους πολλαπλούς τοπικούς και γενικούς λυγισµούς). Η µέγιστη αξιοποίηση επέρχεται µε την
απόκριση «ελατηρίου» του σκυροδέµατος και δηλώνει σηµαντική υποβάθµισης της «συνοχής» του
πυρήνα µέσω της εκτεταµένης ρηγµάτωσής του. Η ανηγµένη παραµόρφωση αστοχίας του
σκυροδέµατος όπως και η απορροφούµενη ενέργεια είναι εξαιρετικά υψηλές.
Το προσοµοίωµα Rousakis and Tourtouras (2015) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ποσοτική
αποτίµηση της ανανηπτικότητας σκυροδέµατος περισφιγµένου µε χάλυβα και σύνθετο σχοινί ή
εξωτερικά επικολλούµενο FRP. Από τις παραµετρικές στατικές ανελαστικές αναλύσεις
υποστυλωµάτων λαµβάνοντας υπόψην τα πειραµατικά αποτελέσµατα από τους Kwon et al. προκύπτει
ότι η περίσφιγξη µε σύνθετα σχοινιά ή ταινίες µπορεί να παρέχει στο υποστύλωµα αξιοσηµείωτη
ανανηπτικότητα σε σχέση µε την ικανότητα ανάληψης κατακόρυφου φορτίου. Η πλαστιµότητα
οριζόντιων µετακινήσεων των υποστυλωµάτων αυξάνει σηµαντικά για χαµηλότερο µέτρο δυστένειας
περίσφιγξης από τον χάλυβα ή το FRP.
Όπως προκύπτει από τη συµπεριφορά του επισκευασµένου υποστυλώµατος RCrepBFTL9PPL4R η µη
επικολλούµενη περιτύλιξη µε σύνθετο σχοινί ή/και ταινία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επισκευή
υποστυλωµάτων µε βλάβες από σεισµό. Παρουσιάζει χαµηλή ευαισθησία σε βλάβες λόγω
ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος. Αποτελεί προσωρινή, άµεσα ενεργοποιούµενη, µη χρονοβόρα,
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εύκολα προτανυόµενη και εύκολα αφαιρέσιµη ενίσχυση. Εάν συνδυαστεί µε υποστύλωση ή ενίσχυση
µε εξωτερικά µεταλλικά στοιχεία µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική µέθοδο ενίσχυσης.
Συµπεραίνεται µια νέα προσέγγιση σχεδιασµού στοχεύοντας σε αναβαθµισµένη εγγενή
ανανηπτικότητα παρόµοιων δοµικών υποσυστηµάτων. Υποσυστήµατα µε ασθενή κρίκο επιρρεπή σε
µοιραία συσσώρευση βλάβης µπορούν να επιτύχουν αυξηµένη εγγενή ανανηπτικότητα µέσω της
οµοιόµορφης ανακατανοµής των βλαβών µέσα στη µάζα του πυρήνα ανάληψης του φορτίου (ασθενής
κρίκος) χρησιµοποιώντας κατάλληλη εξωτερική περίσφιγξη. Η περίσφιγξη απαιτείται να είναι
ελαστική ώστε να µην συσσωρεύει βλάβη και παράλληλα υψηλής παραµόρφωσης αστοχίας και
εύκαµπτη (χαµηλή ευαισθησία σε βλάβη, δρα ως φραγή βλάβης). Επιπλέον, δεν πρέπει να είναι
επικολληµένη ώστε να αναπτύσσει µόνο τριβή µε τον πυρήνα σκυροδέµατος και να ανακατανέµει την
ανηγµένη παραµόρφωση γύρω από και µέσα στον πυρήνα. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική µάζα
του πυρήνα υπό την περιοριστική δράση περίσφιγξης καθώς και η ενέργεια που απορροφάται είναι
πάντα η µέγιστη. Παράλληλα η δράση περίσφιγξης είναι ολοένα αυξανόµενη για υψηλότερη αξονική
θλίψη του πυρήνα, θέτοντάς τον υπό υψηλότερη πολυαξονική θλίψη. Η κατάλληλη δράση
περίσφιγξης µπορεί να διατηρήσει τον εγκάρσιο περιορισµό που διαθέτει ευαισθησία στην
αναπτυσσόµενη βλάβη στο πυρήνα. Έτσι, ακόµη και εάν το κύριο φέρων υλικό υποστεί τοπική
έναρξη βλάβης (υποκείµενη σε ενδεχόµενη περαιτέρω συσσώρευση) η προτεινόµενη περίσφιγξη,
µέσω ανακατανοµής, αντιδρά µε τρόπο που διαχέει τη βλάβη στο σκυρόδεµα και το καθιστά πάλι πιο
οµοιόµορφο και πιο οµοιογενές στην απόκρισή του. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει σηµαντικά
αναβαθµισµένη ικανότητα ανάληψης αξονικού φορτίου, η οποία είναι κρίσιµη για την αποφυγή
καταστροφικής κατάρρευσης.
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