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Εισαγωγή
Αρκετές κατασκευές που εκτίθενται σε συνθήκες περιβάλλοντος µε έντονη υγρασία αλλά και σε
παραθαλάσσιες περιοχές, παρουσιάζουν προβλήµατα ανθεκτικότητας και ασφάλειας πολύ νωρίτερα
από την προσδοκώµενη ζωή τους. Η διάβρωση του χαλύβδινου οπλισµού αποτελεί τον σηµαντικότερο
παράγοντα υποβάθµισης των κατασκευών και έτσι κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση, επισκευή ή
και ενίσχυσή τους. Πολλές µελέτες αφορούν στην επίδραση της διάβρωσης του χάλυβα στην
ικανότητα των κατασκευών από ωπλισµένο σκυρόδεµα (ΩΣ). Η διάβρωση οδηγεί σε αποµείωση της
διατοµής του διαθέσιµου χαλύβδινου οπλισµού και της πλαστιµότητας, µε αποτέλεσµα την πρόωρη
αστοχία του χάλυβα (Andrade et al. 1991, Almusallam 2001). Επιπρόσθετα, η εξάπλωση των
προϊόντων που προκαλούν διάβρωση έχει ως αποτέλεσµα τη ρηγµάτωση του σκυροδέµατος και την
απώλεια συνάφειας µεταξύ του χάλυβα και του σκυροδέµατος, µε άµεση επιρροή στην καµπτική
δυσκαµψία των στοιχείων από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Εκτενής έρευνα έχει διεξαχθεί ώστε να µπορεί
να προβλεφθεί ο βαθµός διάβρωσης σε όρους απώλειας µάζας του χαλύβδινου οπλισµού. Η εµφάνιση
της αρχικής ρωγµής στην επικάλυψη του σκυροδέµατος που προκαλούν τα προϊόντα της διάβρωσης,
αποτελεί σηµαντική ένδειξη για την κατάσταση των διαβρωµένων κατασκευών στο επίπεδο της
λειτουργικότητας. Οι ρωγµές λόγω διάβρωσης έχουν µετρηθεί από αρκετούς ερευνητές, προκειµένου
να τη συσχετίσουν µε το επίπεδο του βαθµού διάβρωσης.
Η διαδικασία της διάβρωσης είναι συνήθως µια επιταχυνόµενη διαδικασία µε την εφαρµογή σταθερού
ηλεκτρικού ρεύµατος στον εφελκυόµενο οπλισµό, ώστε οι ρωγµές στο σκυρόδεµα να δηµιουργηθούν
σε µικρό χρονικό διάστηµα (Andrade et al. 1993, Liu and Weyers 1998). Οι Liu and Weyers (1998)
προσοµοίωσαν τον χρόνο που απαιτείται ώστε να δηµιουργηθεί η πρώτη ρωγµή, βασιζόµενοι στην
ποσότητα των προϊόντων διάβρωσης που απαιτείται ώστε να ρηγµατωθεί το σκυρόδεµα και
λαµβάνοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται ώστε να γεµίσει η ζώνη του πορώδους γύρω από την
ράβδο πριν δηµιουργηθούν εσωτερικές τάσεις στο γύρω σκυρόδεµα. Οι Li et al. (2006) πρότειναν
αναλυτικό προσοµοίωµα του εύρους της ρωγµής λόγω διάβρωσης ως συνάρτηση του χρόνου,
µελετώντας διάφορες παραµέτρους. Η πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύµατος λόγω διάβρωσης icorr
αποτέλεσε τον σηµαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει τον χρόνο και το άνοιγµα της ρωγµής λόγω
διάβρωσης. Η γεωµετρία και οι ιδιότητες του ωπλισµένου σκυροδέµατος επηρέασαν επίσης τον χρόνο
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δηµιουργίας της ρωγµής. Οι Alonso et al. (1998) και οι Torres-Acosta and Sagues (2000) επεσήµαναν
ως παράγοντα µε την σηµαντικότερη επιρροή στην έναρξη της ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος τον
λόγο της επικάλυψης του σκυροδέµατος προς την διάµετρο της ράβδου c/D. Ωστόσο, δεν το
συσχέτισαν µε την ανάπτυξη της ρωγµής. Οι Vidal et al. (2004) συσχέτισαν επίσης την ρηγµάτωση
λόγω διάβρωσης µε τον λόγο c/D, την διάµετρο της ράβδου και την ποιότητα της διεπιφάνειας µεταξύ
χάλυβα και σκυροδέµατος. Ο Cabrera (1996) κατέληξε ότι όταν η επικάλυψη του σκυροδέµατος στις
πλευρές και στο εφελκυόµενο πέλµα της δοκού διαφέρει, οι ρηγµατώσεις εµφανίζονται στην πλευρά
που είναι πιο κοντά στην διαβρωµένη ράβδο. Όταν η επικάλυψη του σκυροδέµατος είναι ίση προς
όλες τις πλευρές, είτε εµφανίζεται ρωγµή στην πλευρά της δοκού, είτε στο εφελκυόµενο πέλµα της
αλλά όχι και στις δύο πλευρές.
Η εφελκυστική αντοχή και ο ερπυσµός του σκυροδέµατος επηρεάζουν σηµαντικά την ρηγµάτωση στο
σκυρόδεµα σύµφωνα µε τους Ueda et al. (1998). Ο Weyers (1998) επεσήµανε ότι δεν συµβάλλουν
όλα τα προϊόντα διάβρωσης στις διογκωτικές τάσεις στο σκυρόδεµα, αλλά κάποια από τα προϊόντα
γεµίζουν τους πόρους και τα κενά γύρω από την χαλύβδινη ράβδο και κάποια µετακινούνται µακριά
από την διεπιφάνεια του χάλυβα µέσω πόρων στο σκυρόδεµα.
Οι Khan et al. (2014) διερεύνησαν την επιρροή των συνδετήρων και κατέληξαν ότι δεν υπάρχει
γραµµική σχέση µεταξύ του εύρους της ρωγµής και της απώλειας διατοµής του συνδετήρα λόγω της
διάβρωσης. Οι Coronelli and Gambarova (2004) συνδύασαν την πίεση που ασκείται λόγω διάβρωσης
µε την πίεση που παράγεται λόγω συνάφειας προκειµένου να προσδιορίσουν την τάση στο
σκυρόδεµα.
Η πειραµατική διαδικασία και οι συνθήκες φόρτισης επηρεάζουν σηµαντικά τις ρωγµές που
δηµιουργούνται λόγω διάβρωσης. ∆οκοί που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη διαδικασία διάβρωσης και
σταθερή φόρτιση αναµένεται να εµφανίσουν διαφορετικά µοτίβα ρηγµατώσεων και ποικίλα εύρη
ρωγµών. Οι El Maaddawy and Soudki (2007) πρότειναν προσοµοίωµα πρόβλεψης του χρόνου που
απαιτείται ώστε τα προϊόντα διάβρωσης να γεµίζουν τη ζώνη του πορώδους (έναρξη διάβρωσης) πριν
αρχίσουν να ασκούν διογκωτικές τάσεις στο σκυρόδεµα που περιβάλλει την ράβδο (ρηγµάτωση λόγω
διάβρωσης). Οι Malumbela et al. (2011a) διερεύνησαν την ποσότητα που απαιτείται ώστε να γεµίσει η
ζώνη του πορώδους και πρότειναν σχέση για την µέγιστη διόγκωση του σκυροδέµατος γύρω από την
διαβρωµένη περιοχή εξαιτίας των προϊόντων διάβρωσης. Καθώς η διαδικασία της διάβρωσης
προχωρά, το µοτίβο των ρηγµατώσεων αλλάζει (El Maaddawy and Soudki 2007, Malumbela et al.
2011b). Σε αρκετές περιπτώσεις, στο εφελκυόµενο πέλµα των δοκών σε περιοχές κατά µήκος των
ράβδων οπλισµού δηµιουργούνται ποικίλες ρωγµές λόγω της µεγάλης απόστασης µεταξύ των
ράβδων. Η επιταχυνόµενη διαδικασία διάβρωσης περιλαµβάνει συχνά και κύκλους διαβροχής των
δοκών µε χλωριούχο διάλυµα και κύκλους χωρίς διαβροχή. Όσο µεγαλύτερη η διάρκεια των κύκλων
χωρίς διαβροχή, τόσο µεγαλύτερη απώλεια µάζας του χάλυβα επιτυγχάνεται, ενώ το µοτίβο και ο
ρυθµός που αυξάνεται το εύρος των ρωγµών φαίνεται να µην επηρεάζεται (El Maaddawy and Soudki
2007).
Οι Zhang et al. (2010) διαίρεσαν την διαδικασία της ρηγµάτωσης λόγω διάβρωσης σε τρεις φάσεις
ανάλογα µε την εξέλιξη του µοτίβου των ρωγµών και την σχέση που συνδέει την διάβρωση του
οπλισµού µε το εύρος της ρωγµής. Κατά την έναρξη της ρηγµάτωσης, το µοτίβο χαρακτηρίζεται από
τοπικά σκασίµατα. Κατά την διάδοση της ρηγµάτωσης, τα σηµάδια της διάβρωσης έχουν ασυνέχειες
κατά µήκος των ράβδων και το εύρος της ρωγµής συσχετίζεται µε την µέγιστη διάβρωση που
εντοπίζεται στον οπλισµό. Σε επόµενη φάση, παρουσιάζονται ρωγµές µεγαλύτερου εύρους και
µετατρέπουν την διάβρωση κατά µήκος των ράβδων σε πιο οµοιογενή. Έτσι, το εύρος της ρωγµής
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συσχετίζεται µε την µέση απώλεια µάζας της διατοµής του χάλυβα. Οι Wu et al. (2014) πρότειναν
προσοµοίωµα το οποίο εξαιρεί την παράµετρο του χρόνου και χαρακτηρίζεται ως γεωµετρικό
προσοµοίωµα που συσχετίζει την σκουριά, το πορώδες και τις ρωγµές. Μια γραµµική σχέση
προέκυψε µεταξύ εύρους ρωγµής και βαθµού διάβρωσης, µε την κλίση της να βασίζεται στις
πειραµατικές δοκιµές που εφάρµοσαν. Το προσοµοίωµα των Balafas and Burgoyne (2011) αφορά τον
ρυθµό που παράγονται τα προϊόντα σκουριάς, βασιζόµενο στην µηχανική της θραύσης και τις
ενέργειες των παραµορφώσεων. Η αναλυτική πρόβλεψη του εύρους της ρωγµής από τους Xia and Jin
(2014) έγινε µε την θεώρηση της επικάλυψης του σκυροδέµατος και του βάθους διείσδυσης της
διάβρωσης, σύµφωνα µε τα πειραµατικά τους αποτελέσµατα.
Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την πρόταση αναλυτικού προσοµοιώµατος εκτίµησης του βαθµού
διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισµού πριν και µετά την ρηγµάτωση της επικάλυψης του
σκυροδέµατος. Η συνεχής εναπόθεση των προϊόντων λόγω διάβρωσης κοντά στην διεπιφάνεια
σκυροδέµατος-χάλυβα οδηγεί σε ανάπτυξη τάσεων λόγω διόγκωσης και κατά συνέπεια σε ρηγµάτωση
στην επικάλυψη του σκυροδέµατος. Συνολικά θεωρούνται τρία διαφορετικά στάδια. Η χαλύβδινη
ράβδος και το σκυρόδεµα που περικλείει την ράβδο, το βάθος της επικάλυψης του σκυροδέµατος, η
διάµετρος της ράβδου και τα µηχανικά χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος αποτελούν παράγοντες που
λαµβάνονται υπόψη στην θεώρηση. Στην συνέχεια, µπορούν να εκτιµηθούν η αντίστοιχη καµπτική
ικανότητα των δοκών στην διαρροή και αστοχία. Οι προβλέψεις του προτεινόµενου προσοµοιώµατος
συγκρίνονται µε πειράµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας µε και χωρίς ενίσχυση µε FRP.
Προτεινόµενο αναλυτικό προσοµοίωµα
Το προτεινόµενο αναλυτικό προσοµοίωµα περιλαµβάνει σχέσεις προσδιορισµού της µέσης διατοµής
µιας οµοιόµορφα διαβρωµένης ράβδου οπλισµού µέσω της απώλειας µάζας του χάλυβα. Το
σκυρόδεµα γύρω από την διαβρωµένη ράβδο ως οµογενές ελαστικό υλικό, προσοµοιώνεται ως
κύλινδρος µε πλατιά τοιχώµατα (Liu and Weyers 1998). Συνολικά θεωρούνται τρία διαφορετικά
στάδια. Κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου, το µη-ρηγµατωµένο σκυρόδεµα γύρω από την ράβδο
παρέχει το διαβρωτικό περιβάλλον (διείσδυση χλωριόντων ή/και ενανθρακωµένο σκυρόδεµα κλπ)
ενώ η ράβδος αρχίζει να οξειδώνεται, χάνοντας τη µάζα της. Θεωρείται ότι η σκουριά από τη ράβδο
γεµίζει τη ζώνη του πορώδους γύρω από αυτήν πριν αρχίσει να ασκεί εσωτερικές πιέσεις στο
περιβάλλον σκυρόδεµα (Weyers 1998). Η διάβρωση του χάλυβα προκαλεί αύξηση του όγκου από 2-6
φορές, σύµφωνα µε τα σύνθετα ένυδρα της σκουριάς. Στο προτεινόµενο προσοµοίωµα γίνεται η
θεώρηση ότι ο όγκος της σκουριάς είναι 2 φορές µεγαλύτερος από τον όγκο της διαβρωµένης ράβδου.
Στο σχήµα 1a) απεικονίζεται η αρχική διάµετρος της ράβδου R πριν διαβρωθεί. Οι εσωτερικές
ακτινικές πιέσεις που ασκούνται λόγω διάβρωσης υπολογίζονται σύµφωνα µε την σχέση που
προτείνουν οι El Maaddawy and Soudki (2007):

Pcorr =

mE
l ef D
90.9(1+ν +ψ )( D+ 2δο )

−

2δο Eef

(1+ν +ψ )( D + 2δο )

(1)

όπου ml είναι η ποσοστιαία απώλεια µάζας του χάλυβα, Eef είναι το ενεργό µέτρο Ελαστικότητας του
κυλίνδρου, D=2R η διάµετρος της ράβδου, δο είναι το πάχος της ζώνης του πορώδους, ν ο λόγος
Poisson, ψ=D2/[2c(c+D)] και c η επικάλυψη του σκυροδέµατος.
Η έναρξη της ρηγµάτωσης γίνεται µε την διείσδυση των χλωριόντων στην επικάλυψη του
σκυροδέµατος, τα οποία βαθµιαία γεµίζουν την ζώνη του πορώδους γύρω από τον χάλυβα και την
επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν οι εσωτερικές ακτινικές πιέσεις είναι µηδενικές, ένα ποσοστό της
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µάζας του χάλυβα χάνεται και τα προϊόντα σκουριάς έχουν γεµίσει την ζώνη του πορώδους. Η
εναποµένουσα ακτίνα Rs και η συνολική ακτίνα της διαβρωµένης ράβδου R+δο απεικονίζονται στο
σχήµα 1b).

(a)

(b)

(c)

(d)

Σχ. 1 a) Αρχική χαλύβδινη ράβδος, b) απώλεια µάζας χάλυβα έως να γεµίσει η ζώνη του
πορώδους, c) απώλεια µάζας χάλυβα έως να ξεπεραστεί η εφελκυστική αντοχή του
σκυροδέµατος, d) άνοιγµα ρωγµής στην εξωτερική επιφάνεια.
Κατά το δεύτερο στάδιο, επιπρόσθετα προϊόντα σκουριάς ασκούν πίεση στο περιβάλλον σκυρόδεµα,
η ακτινική τάση υπερβαίνει την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος και έτσι η επικάλυψη του
σκυροδέµατος αρχίζει να ρηγµατώνεται. Η διεπιφάνεια µεταξύ σκουριάς και σκυροδέµατος είναι
µετατοπισµένη από ακτίνα R+δο σε ακτίνα Rr=R+δο+δc (σχήµα 1c). Η προκαλούµενη ακτινική
µετατόπιση του σκυροδέµατος της διεπιφάνειας στην οπή κατά την έναρξη της ρηγµάτωσης
υπολογίζεται σύµφωνα µε την σχέση των El Maaddawy and Soudki (2007) ως εξής:

Η ευκαµψία της οπής ορίζεται ως

δ c = k ∗ Pcorr
(1 +ν +ψ ) ( Ds + 2δο )
k=

2 Eef

(2)
(3)

όπου Ds=2Rs η εναποµένουσα διάµετρος της ράβδου.
Το περιβάλλον σκυρόδεµα θεωρείται υπό επιβαλλόµενη οµοιόµορφη παραµόρφωση και εποµένως
υπό ακτινική πίεση. Η ρηγµάτωση του σκυροδέµατος συµβαίνει όταν η ακτινική πίεση ισοδυναµεί µε
την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος:

Pcorr = p rad =

2 f tm c
Ds

(4)

όπου fctm η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. Η αντίστοιχη απώλεια µάζας του χάλυβα
υπολογίζεται ως:

ml = prad *

90.9(1 +ν +ψ )(Ds + 2δο ) 90.9*2δο
+
Eef Ds
Ds

(5)

Στο σχήµα 1c) φαίνεται η εναποµένουσα ακτίνα της ράβδου, ενώ Rr-Rs’είναι το πάχος της περιοχής
των προϊόντων σκουριάς στην οριακή κατάσταση της έναρξης της ρηγµάτωσης. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι το εύρος της ρωγµής είναι ίσο µε µηδέν στο επίπεδο της εξωτερικής επιφάνειας (w=0). Η ρωγµή
έχει ήδη ανοίξει, δίπλα στην διεπιφάνεια σκουριάς-σκυροδέµατος.
Κατά την διάρκεια του τρίτου σταδίου, επιπρόσθετη ακτινική διαστολή της διαβρωµένης ράβδου,
µετρούµενη ως η µεταβολή της εξωτερικής ακτίνας Rr’, προκαλεί αύξηση του ανοίγµατος της ρωγµής,
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όπως µετράται από την εξωτερική επιφάνεια. Η εναποµένουσα ακτίνα της ράβδου είναι τελικά Rs’’,
ενώ w είναι το εύρος της ρωγµής (σχήµα 1d). Για το παρόν προσοµοίωµα γίνεται η θεώρηση ότι η
ευκαµψία του γύρω σκυροδέµατος είναι παρόµοια, καθώς και ο ρυθµός µεταβολής του όγκου λόγω
της σκουριάς είναι παρόµοιος, παρά την ρηγµάτωση του σκυροδέµατος και την µερική απώλεια
προϊόντων σκουριάς από τις υπάρχουσες ρωγµές. Επίσης, δεν λαµβάνονται υπόψη ρωγµές λόγω
επιβαλλόµενης φόρτισης των δοκών (καµπτικές κτλ). Τελικά, η συνολική ποσοστιαία απώλεια µάζας
του χαλύβδινου οπλισµού λόγω διάβρωσης µετά την έναρξη ρηγµάτωσης του σκυροδέµατος µπορεί
να εκτιµηθεί έµµεσα από το εύρος της ρωγµής λόγω διάβρωσης σύµφωνα µε την προτεινόµενη σχέση:

w
m l (% ) = π

+ δc

δc

(m

l , p o ro u s

+ m l , p ra d

)

(6)

όπου ml,porous είναι η ποσοστιαία απώλεια µάζας του χάλυβα µέχρι να γεµίσει η ζώνη του πορώδους
και ml,prad είναι η ποσοστιαία απώλεια µάζας του χάλυβα έως ότου ξεπεραστεί η εφελκυστική αντοχή
του σκυροδέµατος. Η απώλεια µάζας σύµφωνα µε το προτεινόµενο αναλυτικό προσοµοίωµα
βασίζεται στην εξής υπόθεση ως προς την συµβατότητα της παραµόρφωσης µετά τη ρηγµάτωση του
σκυροδέµατος: επιπλέον ακτινική διόγκωση της διαβρωµένης ράβδου µετρούµενη ως η µεταβολή της
εξωτερικής ακτίνας, προκαλεί αύξηση του ανοίγµατος της ρωγµής (ή των ρωγµών), θεωρώντας
παρόµοια ευκαµψία στην γύρω περιοχή.
Σύγκριση αναλυτικών προβλέψεων µε πειραµατικά αποτελέσµατα
Από πειράµατα που είναι διαθέσιµα στην διεθνή βιβλιογραφία, αξιοποιούνται όλα τα δεδοµένα που
λαµβάνει υπόψη το αναλυτικό προσοµοίωµα προκειµένου να εκτιµηθεί η απώλεια µάζας του
εφελκυόµενου χάλυβα. Για τη χρήση του αναλυτικού προσοµοιώµατος θεωρείται ότι το πάχος της
ζώνης του πορώδους κυµαίνεται µεταξύ 10-20µm (λαµβάνεται ίσο µε 10µm), ο λόγος του Poisson
είναι ίσος µε ν=0.20 και ο συντελεστής ερπυσµού του σκυροδέµατος φcr=2.35. Η εφελκυστική αντοχή
και το µέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέµατος λαµβάνονται ίσα µε αυτά που δίνονται πειραµατικά,
διαφορετικά υπολογίζονται µε βάση τις σχέσεις που προτείνει ο CEB/FIP fib Model Code 2010. Η
µέγιστη εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος είναι ίση µε fck,max=1.30*0.30*fck2/3 (MPa) για
κατηγορία σκυροδέµατος ≤ C50. Το µέτρο Ελαστικότητας σκυροδέµατος ηλικίας 28 ηµερών είναι ίσο
µε Eci=Eco*aE*(fcm/10)1/3, όπου fcm=0.30*fck2/3 η µέση εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος για
κατηγορία ≤ C50, Eco=21.5*103 (MPa) και aE =1.00.
Για την εφαρµογή του προσοµοιώµατος, εκτός από τα µηχανικά χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος
χρησιµοποιούνται επίσης η διάµετρος των εφελκυόµενων ράβδων, η επικάλυψη του σκυροδέµατος
και το εύρος της διαµήκους ρωγµής που δηµιουργείται λόγω διάβρωσης. Για το εύρος της ρωγµής
λαµβάνεται η µέγιστη τιµή κατά µήκος των ρωγµών και συνήθως συναντάται στο εφελκυόµενο πέλµα
των δοκών. Η ποσοστιαία απώλεια µάζας του χάλυβα συγκρίνεται τελικά µε την αντίστοιχη που
αναφέρεται βιβλιογραφικά και συνήθως έχει µετρηθεί πειραµατικά.
Εφαρµογή του προσοµοιώµατος σε διαβρωµένες δοκούς από ΩΣ της διεθνούς βιβλιογραφίας
Οι εκτιµήσεις της απώλειας µάζας του χάλυβα αξιολογούνται µε βάση τον λόγο των αναλυτικών προς
τα πειραµατικά αποτελέσµατα:
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R =

m l , anal

(8)

m l ,exp

και µε βάση το απόλυτο σφάλµα:

AE =

ml ,anal − ml ,exp
ml ,exp

100 (%)

(9)

Η σύγκριση αφορά 51 συνολικά δοκούς από ΩΣ της διεθνούς βιβλιογραφίας. Το διαθέσιµο εύρος
ρωγµών κυµαίνεται µεταξύ 0.20-4.60 mm, η διάµετρος των ράβδων από 11.3-25.4 mm, η επικάλυψη
του σκυροδέµατος από 10-40 mm, η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος από 30-55 MPa και η
απώλεια µάζας του χάλυβα µεταξύ 3.5-74 %. (από λιγότερο έως εντονότερο βαθµό διάβρωσης). Το
µέσο απόλυτο σφάλµα της προβλεπόµενης απώλειας µάζας για όλες τις δοκούς προκύπτει τελικά ίσο
µε AAE=26.27% και ο µέσος λόγος των αναλυτικών εκτιµήσεων προς τα πειραµατικά αποτελέσµατα
AR=1.06. Στο σχήµα 3 συγκρίνονται τα αναλυτικά µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα.

Σχ. 3 Πειραµατική απώλεια µάζας χάλυβα (%) έναντι αναλυτικής απώλειας µάζας (%).
Προκύπτει ότι οι αναλυτικές προβλέψεις της ποσοστιαίας απώλειας µάζας του χάλυβα είναι
ικανοποιητικές συγκρινόµενες µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα, τόσο για χαµηλή όσο και για
υψηλού βαθµού απώλεια µάζας οπλισµού. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν µερικές αποκλίσεις στις
εκτιµήσεις, οι οποίες µπορούν να αποδοθούν σε υπόλοιπες άγνωστες παραµέτρους που επηρεάζουν
την απώλεια µάζας του χάλυβα. Επιπρόσθετα, οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις µετρήσεις του
µέγιστου εύρους ρωγµής και της απώλειας µάζας µεταξύ των ερευνητών, ενδέχεται να επηρεάζουν τα
εξαγόµενα σφάλµατα.
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Η εκτιµώµενη απώλεια µάζας του χάλυβα αντιστοιχεί σε εναποµένουσα διάµετρο του οπλισµού, εάν
γίνει η θεώρηση ότι η διάβρωση είναι οµοιόµορφη κατά την περίµετρο και κατά µήκος της ράβδου. Η
εκτιµώµενη καµπτική αντοχή στην διαρροή 18 δοκών από ΩΣ της διεθνούς βιβλιογραφίας χωρίς
ενίσχυση παρουσιάζει µέσο απόλυτο σφάλµα AAE=7.46% και AR=1.01. Η αντίστοιχη προβλεπόµενη
καµπτική ικανότητα κατά την αστοχία 17 δοκών από ΩΣ µη ενισχυµένων παρουσιάζει µέσο απόλυτο
σφάλµα AAE=8.61% και AR=1.02. Στα σχήµατα 4, 5 απεικονίζεται η πειραµατική έναντι της
αναλυτικής καµπτικής αντοχής αντίστοιχα, παρουσιάζοντας ικανοποιητική σύγκλιση.

Σχ. 4 Πειραµατική καµπτική αντοχή στην
διαρροή έναντι αναλυτικής καµπτικής αντοχής
στην διαρροή διαβρωµένων δοκών.

Σχ. 5 Πειραµατική καµπτική αντοχή στην
αστοχία έναντι αναλυτικής καµπτικής αντοχής
στην αστοχία διαβρωµένων δοκών.

Οι διαβρωµένοι συνδετήρες έχουν κάποια επιρροή στις διαβρωµένες εφελκυόµενες ράβδους και στην
µεταβολή του εύρους της ρωγµής, όµως στην παρούσα έρευνα η επιρροή τους θεωρείται αµελητέα. Η
διαθέσιµη διεθνής βιβλιογραφία περιλαµβάνει δοκούς είτε µε διαβρωµένους συνδετήρες, είτε µε
συνδετήρες που έχουν µονωθεί ώστε να µην διαβρωθούν.
Εφαρµογή του προσοµοιώµατος σε διαβρωµένες δοκούς από ΩΣ ενισχυµένες µε σύνθετα υλικά
FRP της διεθνούς βιβλιογραφίας
Η χρήση ινωπλισµένων πολυµερών (FRP) στην ενίσχυση και αποκατάσταση στοιχείων από
ωπλισµένο σκυρόδεµα, έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή τα τελευταία χρόνια, τα οποία φαίνεται να
είναι πολύ αποτελεσµατικά στην αποκατάσταση αλλά και αύξηση της καµπτικής ικανότητας των
στοιχείων. Η ύπαρξη υφασµάτων FRP µειώνει τον βαθµό διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισµού καθώς
µειώνεται η διείσδυση χλωριούχων στο σκυρόδεµα, όπως αναφέρουν οι Soudki et al. (2007). Τα
σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα (CFRP) υπό µορφή υφασµάτων αλλά και ελασµάτων
χρησιµοποιούνται ευρέως στην ενίσχυση δοκών που έχουν υποστεί διάβρωση του χάλυβα. Σύνολο 24
διαβρωµένων δοκών από ΩΣ ενισχυµένων µε σύνθετα υλικά, από την διεθνή βιβλιογραφία,
συγκρίνονται µε το αντίστοιχο αναλυτικό προσοµοίωµα. Οι δοκοί που µελετήθηκαν ενισχύονται
καµπτικά µε εξωτερικά επικολλούµενα σύνθετα υλικά από άνθρακα (µέθοδος EBR), αλλά και µε µία
νέα τεχνική όπου εγκοπές ανοίγονται στο εφελκυόµενο πέλµα, ο οπλισµός από σύνθετα υλικά
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Mu (kNm) πειραµατική

(ελάσµατα) εισέρχεται στις εγκοπές και στην συνέχεια γεµίζονται µε ρητίνη (µέθοδος οπλισµού
NSM). Σηµαντική παράµετρο µελέτης αποτελεί και η επισκευή του υποστρώµατος του σκυροδέµατος
που έχει διαβρωθεί. Στις περισσότερες εργασίες η εφαρµογή των σύνθετων υλικών γίνεται απευθείας
στο διαβρωµένο σκυρόδεµα, ενώ σε ελάχιστες µελέτες αφαιρείται το σαθρό υπόστρωµα και
εφαρµόζεται επισκευαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα προκειµένου να αποκατασταθεί η συνάφεια
µεταξύ των διαβρωµένων ράβδων και του σκυροδέµατος. Κατά την διάρκεια της επισκευής του
υποστρώµατος, µπορούν να εφαρµοστούν σηµαντικές µέθοδοι ώστε να αποτραπεί περεταίρω
διάβρωση, όπως εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης, καθοδική προστασία κλπ.
Με την εφαρµογή του αναλυτικού προσοµοιώµατος εκτιµήθηκε η απώλεια µάζας του εφελκυόµενου
χάλυβα (και αντιστοίχως της διαµέτρου της διαβρωµένης ράβδου) και στην συνέχεια προσδιορίστηκε
η εναποµένουσα καµπτική αντοχή των ενισχυµένων δοκών µε σύνθετα υλικά. Το µέσο απόλυτο
σφάλµα προέκυψε ίσο µε AAE=11.52%, ενώ ο µέσος λόγος των αναλυτικών προς τις πειραµατικές
αντοχές ίσος µε AR=1.04. Στο σχήµα 6 παρουσιάζονται η πειραµατική έναντι της αναλυτικής
καµπτικής ικανότητας των διαβρωµένων ενισχυµένων δοκών και τα αποτελέσµατα φαίνεται να
συγκλίνουν ικανοποιητικά.
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Σχ. 6 Πειραµατική καµπτική αντοχή έναντι
αναλυτικής καµπτικής αντοχής διαβρωµένων
ενισχυµένων δοκών.
Συµπεράσµατα
Στην παρούσα εργασία προτείνεται αναλυτικό προσοµοίωµα εκτίµησης της απώλειας µάζας
διαβρωµένου χαλύβδινου οπλισµού δοκών έως και πέρα από τη διαµήκη ρηγµάτωση του
σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης. Το προτεινόµενο προσοµοίωµα βασίζεται στον οπτικό έλεγχο του
µοτίβου των ρωγµών σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης και στην µέτρηση του εύρους αυτών. Το
προσοµοίωµα λαµβάνει υπόψη τρία διαφορετικά στάδια. Μετά την έναρξη της διάβρωσης του
οπλισµού, η σκουριά γεµίζει την ζώνη του πορώδους γύρω από τις ράβδους. Η περαιτέρω αύξηση του
όγκου λόγω των προϊόντων σκουριάς προκαλεί πίεση στο περιβάλλον σκυρόδεµα. Η υπέρβαση της
εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέµατος οδηγεί στη ρηγµάτωσή του. Η εσωτερική ακτινική πίεση σε
αυτό το στάδιο υπολογίζεται και συσχετίζεται µε τον βαθµό διάβρωσης ως συνάρτηση της απώλειας
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µάζας του χάλυβα. Ακολουθείται η υπόθεση ότι παρά την ρηγµάτωση του σκυροδέµατος και τη
µερική απώλεια προϊόντων σκουριάς λόγω των ρωγµών που δηµιουργήθηκαν, η ευκαµψία του γύρω
σκυροδέµατος είναι παρόµοια, όπως παρόµοιος είναι και ο ρυθµός µεταβολής του όγκου της
σκουριάς. ∆εν λαµβάνονται υπόψη ρωγµές που δηµιουργούνται λόγω φόρτισης, όπως είναι οι
καµπτικές ρωγµές. Το αναλυτικό προσοµοίωµα συµπεριλαµβάνει παράγοντες όπως τα µηχανικά
χαρακτηριστικά του σκυροδέµατος, την διάµετρο της ράβδου και την επικάλυψη του σκυροδέµατος.
Έτσι, για δεδοµένο εύρος ρωγµής που δηµιουργήθηκε λόγω της διάβρωσης, εκτιµάται το ποσοστό
απώλειας µάζας του οπλισµού.
Πειραµατικά αποτελέσµατα απώλειας µάζας χάλυβα όπως παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία,
συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις του αναλυτικού προσοµοιώµατος και συγκλίνουν
ικανοποιητικά. Οι απώλεια µάζας του εφελκυόµενου οπλισµού αντιστοιχεί σε εναποµένουσα
διάµετρο ράβδου, βάσει της οποίας µπορεί να υπολογιστεί η καµπτική ικανότητα δοκών. Έτσι,
συγκρίνεται η καµπτική αντοχή 18 διαβρωµένων δοκών της διεθνούς βιβλιογραφίας κατά την διαρροή
και αστοχία, µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις του προσοµοιώµατος και τα αποτελέσµατα είναι
ικανοποιητικά. Αντίστοιχη σύγκριση γίνεται και µε την καµπτική αντοχή 24 διαβρωµένων δοκών της
βιβλιογραφίας που έχουν ενισχυθεί µε ινωπλισµένα πολυµερή, και τα αποτελέσµατα είναι εξίσου
ικανοποιητικά.
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