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Εκτενής περίληψη
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. Η παρούσα µελέτη περιορίζεται σε δυσµενείς επιπτώσεις σε κατασκευές
λόγω σεισµού και πιο συγκεκριµένα αναδεικνύει την ικανότητα ανακατανοµής βλαβών σε
υποστυλώµατα ωπλισµένου σκυροδέµατος (ΩΣ), ενισχυµένα µε σύνθετα υλικά. Η ικανότητα
ανακατανοµής βλαβών σε επίπεδο δοµικών στοιχείων µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην
ανανηπτικότητα (resilience) σε επίπεδο κατασκευών κλπ.
Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει 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 περιορίζεται στην ικανότητα
των υποστυλωµάτων να διατηρήσουν την αντοχή τους σε αξονικό φορτίο. 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. Ωστόσο, η έρευνα εξετάζει επίσης χαρακτηριστικά ικανότητας
ανακατανοµής των βλαβών σε επίπεδο υλικών και διατοµών εντός του υποσυστήµατος.
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) 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
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Τάση (MPa)

αυξηµένη πλαστιµότητα µετακινήσεων, µέσω εξωτερικής περίσφιγξης του σκυροδέµατος. Η
ικανοποιητική αποµένουσα ικανότητα σε αξονικό φορτίο σε υψηλά επίπεδα πλαστιµότητας
µετακινήσεων απαιτεί την αποφυγή ψαθυρών τύπων αστοχίας όπως: 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, ώστε να διασφαλιστεί η διαρροή του
διαµήκους χάλυβα και η πλήρης αξιοποίησή του κατά την κράτυνση και έως την εµφάνιση
φαινοµένων γενικής αστάθειας δοµικού µέλους. Στα προαναφερόµενα µπορεί να συνεισφέρει η
ενίσχυση των υποστυλωµάτων ΩΣ µε σχοινιά σύνθετων υλικών υψηλής παραµόρφωσης αστοχίας
χωρίς τη χρήση ρητινών επικόλλησης ή εµποτισµού (Rousakis 2014, Rousakis and Tourtouras 2014) ή
µε υβριδικές ενισχύσεις υφασµάτων και σχοινιών σύνθετων υλικών (Rousakis 2013, Rousakis et al.
2014) που εµφανίζουν εξαιρετική ικανότητα ανακατανοµής των βλαβών (ακόµη και όταν είναι
προεντεταµένα). Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται το υποστύλωµα ωπλισµένου σκυροδέµατος
τετραγωνικής διατοµής 500PPL4 από τη µελέτη Rousakis and Tourtouras (2014), περιτυλιγµένο µε
σχοινί πολυπροπυλενίου (PPFR) καθώς και η καµπύλη τάσεων - αξονικών ανηγµένων
παραµορφώσεων του. Το υποστύλωµα παρουσιάζει εκτεταµένο γενικό λυγισµό σε επίπεδο στοιχείου,
τοπικό λυγισµό διαµήκων ράβδων σε διαφορετικά σηµεία, τοπική διόγκωση του πυρήνα
σκυροδέµατος σε διαφορετικά σηµεία και άθικτο το σχοινί σύνθετου υλικού.

Αξονική ανηγµένη παραµόρφωση εa mm/mm

Σχ. 1 Υποστύλωµα ΩΣ 500PPL4 περισφιγµένο µε σύνθετο σχοινί PPFR.
Tο υποστύλωµα 500PPL4 συνεχίζει να φέρει αυξανόµενο αξονικό φορτίο για θλιπτικές ανηγµένες
παραµορφώσεις περίπου 0.06 (βλέπε σχήµα 1). Το πείραµα σταµάτησε πρόωρα για λόγους ασφαλείας
χωρίς πτώση φορτίου ή θραύση του PPFR. Επίσης, επεξεργάζονται περαιτέρω τα αποτελέσµατα από
τη χρήση σχοινιών και ταινιών µικρότερης παραµόρφωσης αστοχίας (Rousakis 2016). Τέλος,
παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας – ανακατανοµής των βλαβών από παρόµοια
πειράµατα σε πλαίσια ΩΣ ενισχυµένα µε αυτοαγκυρούµενες ταινίες Velcro.
Οι επεξεργασίες βασίζονται στο αναλυτικό προσοµοίωµα τάσεων – ανηγµένων παραµορφώσεων για
υποστυλώµατα ΩΣ κυκλικής ή µη κυκλικής διατοµής (Rousakis and Tourtouras 2015) µε διπλή
περίσφιγξη εσωτερικών χαλύβδινων συνδετήρων και εξωτερικού ελαστικού υλικού (υφάσµατα,
σχοινιά, προεντεταµένα ή µη). Το συγκεκριµένο προσοµοίωµα χρησιµοποιείται για την ποσοτική
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αποτίµηση της ανανηπτικότητας περισφιγµένου σκυροδέµατος και αποδίδει και τη συµπεριφορά
αποµειούµενης αναλαµβανόµενης τάσης για αυξηµένες παραµορφώσεις (softening behavior), η οποία
είναι χαρακτηριστική για υποστυλώµατα µεγάλης κλίµακας.
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 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 κλώνοκλώνο.
Προκύπτει 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 µε ελαστικά µη επικολλούµενα σχοινιά ή ταινίες.
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