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Εκτενής περίληψη
Η ύπαρξη πολλών κατασκευών που σχεδιάστηκαν µε παλαιότερους κανονισµούς που δεν καλύπτουν
τις σύγχρονες απαιτήσεις αντισεισµικότητας, καθιστά προφανή την ανάγκη επέµβασης για ενίσχυση ή
επισκευή τους για την αναβάθµιση της σεισµικής τους ικανότητας. Οι ενισχύσεις µε εξωτερικά
επικολλούµενα υλικά (Bousias et al. 2007, Bournas et al. 2009, Mirmiran et al. 1997, Rousakis et al.
2008, Sami et al. 2010) εµφανίζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε συµβατικές ενισχύσεις
µε µανδύες σκυροδέµατος. Η παρούσα εργασία αφορά στην πειραµατική διερεύνηση της
συµπεριφοράς υποστυλωµάτων από ωπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία είναι κατασκευασµένα σύµφωνα
µε παλαιότερους κανονισµούς σκυροδέµατος και έχουν ήδη υποβληθεί σε προηγούµενο ιστορικό
ψευδοσεισµικής φόρτισης. Τα υποστυλώµατα στη συνέχεια ενισχύονται καµπτικά και διατµητικά µε
κορδόνι ινών άνθρακα και υφάσµατα ινωπλισµένων πολυµερών αντίστοιχα, και επαναϋποβάλλονται
στο ίδιο ιστορικό επιβαλλόµενων µετακινήσεων.
∆ιερευνάται πειραµατικά η συµπεριφορά τεσσάρων υποστυλωµάτων µεγάλης κλίµακας µε
τετραγωνική (300x300mm) ή ορθογωνική διατοµή (450x200mm) σε διάταξη προβόλου µε θεµέλιο
(σχήµα 1). Στα πειράµατα που έγιναν στο ισχυρό τοιχίο του εργαστηρίου ωπλισµένου σκυροδέµατος
του ∆.Π.Θ., εφαρµόστηκαν κύκλοι αυξανόµενης ελεγχόµενης οριζόντιας µετατόπισης του ελεύθερου
άκρου (επιβολή µετατόπισης σε ύψος 1500 mm) µε υδραυλικό δυναµικό έµβολο. Τα κατακόρυφα
φορτία της κατασκευής ανωδοµής προσοµοιώθηκαν µε την επιβολή αξονικής σταθερής δύναµης
400KN από υδραυλικό γρύλο. Χρησιµοποιήθηκε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και χαλύβδινος
οπλισµός ποιότητας S500. Εξετάστηκε η περίπτωση µάτισης του διαµήκους οπλισµού (540 mm κατά
ΕΚΩΣ1954 για διάµετρο Φ16) καθώς και υποστυλώµατα χωρίς αναµονές.
Μετά την αρχική φόρτισή τους, τα υποστυλώµατα ενισχύθηκαν καµπτικά µε τη χρήση κορδονιού µε
ίνες άνθρακα NSM (sikawrap fx 50c) µέσα σε εγκοπές (σχήµα 2) και διατµητικά µε την χρήση
ανθρακοϋφασµάτων (sikawrap 600c και sikawrap 230c) µε στόχο την αύξηση της καµπτικής τους
ικανότητας κατά περίπου 30%.
Τα ενισχυµένα υποστυλώµατα υποβλήθηκαν στο ίδιο ιστορικό κύκλων επιβαλλόµενων µετακινήσεων
ώστε να συγκριθεί η συµπεριφορά των ενισχυµένων δοκιµίων µε αυτήν των αρχικών.
Χρησιµοποιήθηκαν όργανα µέτρησης των παραµορφώσεων σε τρείς στάθµες αναφοράς έως το ύψος
των 350 mm από τη βάση (περίπου όσο και το µήκος της πλαστικής άρθρωσης που αναµένεται να
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σχηµατιστεί) για την µέτρηση της στροφής της διατοµής. Μετρήθηκαν οι ανηγµένες παραµορφώσεις
στους διαµήκεις και εγκάρσιους οπλισµούς, καθώς και η οριζόντια µετακίνηση του ελεύθερου άκρου.
Εξετάζεται η αντοχή, η δυσκαµψία, η πλαστιµότητα µετακινήσεων, η ανάπτυξη ανηγµένων
παραµορφώσεων και η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας κάθε ενισχυµένου υποστυλώµατος.
Παρουσιάζονται οι µορφές αστοχίας ανά περίπτωση καθώς και οι πειραµατικές καµπύλες οριζόντιου
φορτίου – οριζόντιας µετακίνησης για κάθε ενισχυµένο υποστύλωµα και συγκρίνονται µε τις
αντίστοιχες αναλυτικές προβλέψεις διαφορετικών κανονισµών.

Σχ. 1 Πειραµατική διάταξη

Σχ. 2 Προετοιµασία δοκιµίου για τοποθέτηση
NSM
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