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Περίληψη
Στην παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζεται η πειραματική και αναλυτική μελέτη της ενίσχυσης
πλακοδοκών οπλισμένου σκυροδέματος σε ανακυκλιζόμενη τέμνουσα μέσω μανδυών τύπου
ινοπλέγματος σε ανόργανη μήτρα (ΙΑΜ). Παρουσιάζεται επίσης σύγκριση της συνεισφοράς μανδυών
ΙΑΜ με ισοδύναμους μανδύες από Ινοπλισμένα Πολυμερή (ΙΟΠ). Το πειραματικό σκέλος
περιλαμβάνει μία σειρά δοκιμών επί στοιχείων τύπου κατακόρυφου προβόλου, σχεδιασμένων ώστε να
αστοχήσουν σε διάτμηση, υπό ανακυκλιζόμενη τέμνουσα. Παράμετροι υπό διερεύνηση ήταν ο τύπος
πλέγματος, ο αριθμός στρώσεων, η ύπαρξη αγκυρίων, ο τύπος αγκύρωσης και το υλικό του μανδύα
(τσιμεντοειδές κονίαμα ή τύπου εποξειδικής ρητίνης). Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα για
τις δοκούς με μανδύες χωρίς αγκύρια, η αποτελεσματικότητα των μανδυών ΙΑΜ αυξάνεται - μη
γραμμικά - με την αύξηση του αριθμού των στρώσεων. Επίσης για το ίδιο ογκομετρικό ποσοστό ινών
μία στρώση ινοπλέγματος είναι πιο αποτελεσματική απ΄ ότι οι δύο. Για τις δοκούς που ενισχύθηκαν
με μανδύες ΙΑΜ με αγκύρια, οι συγκεκριμένοι μανδύες αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικοί,
όσο και οι αντίστοιχοι από ΙΟΠ. Τέλος, καταδεικνύεται ότι τα πειραματικά αποτελέσματα βρίσκονται
σε καλή συμφωνία με τις αναλυτικές προβλέψεις απλών προσομοιωμάτων.
Εισαγωγή
Η χρήση μανδυών συνθέτων υλικών είναι αρκετά διαδεδομένη για την ενίσχυση στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ) σε τέμνουσα, λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων των υλικών αυτών και
της αντίστοιχης τεχνικής (χαμηλό βάρος, εύκολη χρήση και εφαρμογή, υψηλή εφελκυστική αντοχή,
ανθεκτικότητα στη διάβρωση, δυνατότητα εφαρμογής με την κατασκευή σε χρήση κλπ). Η έρευνα για
την ενίσχυση ΟΣ σε τέμνουσα με μανδύες ΙΟΠ ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του ’90 (π.χ. Khalifa et al
1998, Triantafillou 1998), ενώ από τότε σημειώνεται ένας σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων. Σε
δοκούς συνήθως εφαρμόζονται τρίπλευροι μανδύες (μορφής U), αποτελούμενοι από ύφασμα συνεχών
ινών μίας διεύθυνσης, το οποίο εμβαπτίζεται σε εποξειδική ρητίνη και εφαρμόζεται γύρω από τον
κορμό. Η αποτελεσματικότητα του τρίπλευρου μανδύα μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά εφαρμόζοντας
αγκύρια στα δύο άκρα του μανδύα. Τα συστήματα αγκύρωσης συνήθως περιλαμβάνουν τη χρήση
μεταλλικών στοιχείων ή αγκυρίων από ΙΟΠ. Τα μεταλλικά αγκύρια έχουν μελετηθεί από τους Sato et
al. (1997a), Sato et al (1997b) και Galal and Mofidi (2010). Τα αγκύρια από ΙΟΠ μπορεί να είναι
μορφής ράβδων που τοποθετούνται σε εγκοπές μικρού βάθους (Near Surface Mounted) στις γωνίες
μεταξύ πλάκας και δοκού (π.χ. Eshwar et al. 2008), ή τύπου θυσάνου ινών, εμποτισμένων με
εποξειδική ρητίνη. Τα τελευταία είναι ιδιαίτερα πρακτικά στη χρήση τους και άρχισαν να μελετώνται
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διεξοδικά σχετικά πρόσφατα, από τους Kim et al. (2011) και Koutas and Triantafillou (2013).
Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στο άρθρο των Kalfat et al. (2013).
Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των μανδυών ΙΟΠ μορφής U, για ενίσχυση σε τέμνουσα,
είναι η ευκολία στην εφαρμογή τους, ενώ κάποια μειονεκτήματά τους μπορούν να αποδοθούν στην
εποξειδική ρητίνη. Σε αυτά περιλαμβάνεται το σχετικά υψηλό κόστος υλικών, η δυσκολία εφαρμογής
σε υγρές επιφάνειες, η χαμηλή υδρατμοπερατότητα των δομικών στοιχείων μετά την ενίσχυση, η
απώλεια αντοχής (των ρητινών) σε θερμοκρασίες υψηλότερες από εκείνη της “υαλώδους
μετάπτωσης” και η αδυναμία οπτικής παρατήρησης ενδεχόμενης βλάβης στο σκυρόδεμα που
βρίσκεται πίσω από τον μανδύα ΙΟΠ. Τα συγκεκριμένα μειονεκτήματα μπορούν να εξαλειφθούν εάν
αντί της εποξειδικής ρητίνης χρησιμοποιηθεί κονίαμα (δηλαδή “ανόργανη μήτρα”), σε συνδυασμό με
ινόπλεγμα (π.χ. Triantafillou et al. 2006). Μία αρχική εφαρμογή τέτοιων υλικών, γνωστών ως
ινοπλεγμάτων σε ανόργανη μήτρα (ΙΑΜ), για την ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος
έναντι τέμνουσας, έγινε από τους Triantafillou and Papanicolaou (2006), οι οποίοι μελέτησαν τόσο
πειραματικά όσο και αναλυτικά απλά εδραζόμενες δοκούς ορθογωνικής διατομής σε μονοτονική και
ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Στην εργασία αυτή συμπεραίνεται ότι η ενίσχυση σε τέμνουσα με μανδύες
ΙΑΜ, παρ’ ότι λιγότερο αποτελεσματική από αυτήν με μανδύες ΙΟΠ, είναι μια πολλά υποσχόμενη
λύση για μελλοντικές εφαρμογές. Στην παράλληλη μελέτη τους οι Brueckner et al. (2006a,b)
μελέτησαν πειραματικά την ενίσχυση πλακοδοκών απλής έδρασης σε μονοτονική τέμνουσα με
μανδύες ΙΑΜ μορφής U. Σε ένα από τα δοκίμια της εργασίας αυτής ο μανδύας συνδυάστηκε με την
χρήση μεταλλικών αγκυρίων, τα οποία απεδείχθησαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη μεταφορά
τάσεων από το μανδύα στην πλάκα. Μετά από μερικά χρόνια οι Al-Salloum et al. (2012) διεξήγαγαν
πειραματικές και αναλυτικές μελέτες σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των μανδυών ΙΑΜ ως
προς την αύξηση της αντοχής σε τέμνουσα, σε δοκίμια δοκών οπλισμένου σκυροδέματος μικρής
κλίμακας, με απλή έδραση, και ορθογωνικής διατομής. Οι δοκοί ενισχύθηκαν με μανδύες ΙΑΜ που
ήταν αγκυρωμένοι και στις δύο πλευρές και υπεβλήθησαν σε μονοτονική φόρτιση. Τα αποτελέσματα,
τα οποία βεβαιώθηκαν και από ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία, απέδειξαν και πάλι την
αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Πιο πρόσφατα, οι Azam and Soudki (2014)
επιβεβαίωσαν τα παραπάνω αποτελέσματα με τη διεξαγωγή πειραμάτων σε δοκούς ορθογωνικής
διατομής και απλής έδρασης. Βάσει της προαναφερθείσας βιβλιογραφίας καταδεικνύεται ότι η
ενίσχυση πλακοδοκών έναντι ανακυκλιζόμενης τέμνουσας με (αγκυρωμένους ή μη) μανδύες ΙΑΜ δεν
έχει μελετηθεί. Μία τέτοια συστηματική μελέτη γίνεται στην παρούσα εργασία, η οποία εξετάζει:
συνθήκες στήριξης πλήρους πάκτωσης, που προσομοιώνουν πιο ρεαλιστικά τις στηρίξεις συνεχών
δοκών, ανακυκλιζόμενη φόρτιση, το είδος του ινοπλέγματος και τον αριθμό των στρώσεων, την
ύπαρξη αγκυρίων και την απόσταση μεταξύ αυτών, το ρυθμό μετατόπισης ανά κύκλο φόρτισης, και
το μητρικό υλικό (τσιμεντοειδές κονίαμα ή εποξειδική ρητίνη), προκειμένου να γίνει σύγκριση μεταξύ
των μανδυών ΙΑΜ με μανδύες από ΙΟΠ. Περισσότερες λεπτομέρειες παρατίθενται στις επόμενες
παραγράφους.
Πειραματική Διερεύνηση
Η παρούσα έρευνα έχει ως βασικό σκοπό να προσδιοριστεί η συνεισφορά μανδυών ΙΑΜ στη
διατμητική αντοχή πλακοδοκών μορφής Τ από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση.
Για το σκοπό αυτό κατασκευάσθηκαν 13 συνολικά δοκίμια, με γεωμετρία και με πειραματική διάταξη
που παρουσιάζονται στο Σχ. 1. Τα δοκίμια σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αστοχούν όλα διατμητικά.
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Επομένως, το ποσοστό διαμήκους οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι αντιπροσωπευτικό του
ποσοστού οπλισμού που χρησιμοποιείται σε δοκούς πραγματικών κατασκευών, αλλά εξυπηρετεί το
σκοπό της εμφάνισης αστοχίας διατμητικού τύπου.

Σχ.1 Πειραματική διάταξη και γεωμετρία δοκιμίου
Τα δοκίμια, με βάση τις παραμέτρους που μελετήθηκαν, περιγράφονται ως εξής:
 Δοκίμιο Ελέγχου (C) χωρίς ενίσχυση
 Δοκίμια L1 και L2, ενισχύθηκαν με μία και δύο στρώσεις μανδύα ΙΑΜ αντίστοιχα, από
«ελαφρύ» ινόπλεγμα, χωρίς αγκύρια
 Δοκίμια H1 και H2, ενισχύθηκαν με μία και δύο στρώσεις μανδύα ΙΑΜ αντίστοιχα, από
«βαρύ» ινόπλεγμα, χωρίς αγκύρια
 Δοκίμιο L2A15, ενισχύθηκε με δύο στρώσεις μανδύα ΙΑΜ από «ελαφρύ» ινόπλεγμα, με
αγκύρια ανά 150 mm
 Δοκίμιο L2A10, ενισχύθηκε με δύο στρώσεις μανδύα ΙΑΜ από «ελαφρύ» ινόπλεγμα, με
αγκύρια ανά 100 mm
 Δοκίμια Η1Α15 και Η2Α15, ενισχύθηκαν με μία και δύο στρώσεις μανδύα ΙΑΜ αντίστοιχα,
από «βαρύ» ινόπλεγμα, με αγκύρια ανά 150 mm
 Δοκίμιο Η2Α10, ενισχύθηκε με δύο στρώσεις μανδύα ΙΑΜ από «βαρύ» ινόπλεγμα, με
αγκύρια ανά 100 mm
 Δοκίμιο RL2, ενισχύθηκε με δύο στρώσεις μανδύα ΙΟΠ από «ελαφρύ» ινόπλεγμα, χωρίς
αγκύρια
 Δοκίμιο RL2A15, ενισχύθηκε με δύο στρώσεις μανδύα ΙΟΠ από «ελαφρύ» ινόπλεγμα, με
αγκύρια ανά 150 mm
 Δοκίμιο L2A15ha, ακριβώς ίδιο με το δοκίμιο L2A15. Η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στο
αυξημένο βήμα μετατόπισης ανά κύκλο φόρτισης που ήταν ίσο με 5 mm αντί των 2 mm που
εφαρμόστηκε σε όλα τα υπόλοιπα δοκίμια
Γενικά, εκτός του δοκιμίου ελέγχου (C), όσον αφορά στην ονοματολογία τρων δοκιμίων, το πρώτο
γράμμα δηλώνει το είδος του ινοπλέγματος (το γράμμα L χρησιμοποιείται για το «ελαφρύ» ινόπλεγμα
ενώ το H χρησιμοποιείται για το «βαρύ»), ο αριθμός που ακολουθεί δηλώνει τον αριθμό των
στρώσεων (1 ή 2 στρώσεις), όταν μετά τον αριθμό των στρώσεων ακολουθεί το γράμμα Α δηλώνεται
η ύπαρξη αγκυρίων, ο αριθμός που ακολουθεί το γράμμα Α στην περίπτωση χρήσης αγκυρίων
δηλώνει την απόσταση των αγκυρίων σε cm (10 ή 15), όταν προηγείται το γράμμα R (resin) όλων των
παραπάνω δηλώνεται ότι πρόκειται για δοκίμια ενισχυμένα με ινοπλισμένα πολυμερή (μανδύας ΙΟΠ),
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ενώ η σήμανση ha (high amplitude) στο τέλος της ονομασίας ενός δοκιμίου δηλώνει το αυξημένο
βήμα μετατόπισης ανά κύκλο φόρτισης.
Στο Σχ. 2 παρουσιάζεται η διατομή των ενισχυμένων πλακοδοκών και η διάταξη των αγκυρίων καθ’
ύψος της δοκού.

Σχ. 2 Διατομή ενισχυμένων πλακοδοκών και διάταξη αγκυρίων καθ’ύψος της δοκού
Όσον αφορά τα υλικά, χρησιμοποιήθηκε έτοιμο εργοταξιακό σκυρόδεμα αντοχής C12/15, το οποίο
παραδόθηκε σε δύο παρτίδες. Η δεύτερη παρτίδα σκυροδέματος είχε αισθητά χαμηλότερη θλιπτική
αντοχή (13.3 MPa) σε σχέση με την πρώτη (22.7 ΜPa) και αφορά τα δοκίμια L2A10, H1A15 και
H2Α15. Η τάση διαρροής του χάλυβα ήταν ίση με 545 MPa ενώ η εφελκυστική αντοχή ίση με 660
MPa.
Οι δύο τύποι ινοπλέγματος, «βαρύ» και «ελαφρύ», αποτελούνταν από ίνες άνθρακα και διέφεραν
μόνο ως προς την ποσότητα ινών (διπλάσια στο «βαρύ» σε σχέση με το «ελαφρύ», 348 g/m2 και 174
g/m2 αντίστοιχα). Το ονομαστικό πάχος κάθε στρώσης ήταν ίσο με 0.048 mm και 0.096 mm για το
«ελαφρύ» και το «βαρύ» ινόπλεγμα, αντίστοιχα. Το κονίαμα τσιμεντοειδούς σύστασης που
χρησιμοποιήθηκε ως μητρικό υλικό στα 11 από τα 13 δοκίμια περιείχε μικρό ποσοστό πολυμερών και
είχε αντοχή σε θλίψη 21.8 MPa στις 28 ημέρες με τυπική απόκλιση 1.53 MPa, και εφελκυστική
αντοχή από κάμψη 5.0 ΜPa, με τυπική απόκλιση 0.1 ΜPa. Οι τιμές αυτές προέκυψαν από πειράματα
σε 6 πρισματικά δοκίμια διαστάσεων 40x40x160 mm, τα οποία αρχικά δοκιμάζονταν σε κάμψη τριών
σημείων προκειμένου να εκτιμηθεί η εφελκυστική αντοχή (από κάμψη), ενώ τα δύο επί μέρους
τμήματα στην συνέχεια δοκιμάζονταν σε θλίψη βάσει του προτύπου ΕΝ 1015–11 (1993). H αναλογία
Νερού/Κονιάμα ήταν ίση με 0.2 κατά βάρος. Η προετοιμασία των επιφανειών έγινε με ηλεκτρικό
τριβείο. Μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης κονιάματος, το ινόπλεγμα εφαρμοζόταν πάνω στη
στρώση κονιάματος ασκώντας ελαφρά πίεση με το χέρι μέχρι να εξέλθει το κονίαμα από τις οπές του
ινοπλέγματος. Στην συνέχεια εφαρμοζόταν και πάλι στρώση κονιάματος και η ίδια διαδιακασία
επαναλαμβανόταν ανάλογα με τον επιθυμητό αριθμό στρώσεων. Κάθε στρώση είχε πάχος περίπου ίσο
με 2 mm.
Στα δοκίμια που ενισχύθηκαν με μανδύες ΙΟΠ, οπότε το μητρικό υλικό ήταν εποξειδική ρητίνη,
χρησιμοποιήθηκε ρητίνη δύο συστατικών με υψηλό ιξώδες, ειδική για κατακόρυφη εφαρμογή και
εφαρμογή «πάνω από το κεφάλι» (overhead). Η κατά βάρος αναλογία των συστατικών μερών Α και
Β ήταν: Α/Β = 100/26. Σύμφωνα με τον προμηθευτή, η εφελκυστική αντοχή είναι 22.7 ΜPa και το
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μέτρο ελαστικότητας 1.2 GPa. Η διαδιακασία εφαρμογής του μανδύα ΙΟΠ ήταν όμοια με εκείνη του
μανδύα ΙΑΜ.
Τα αγκύρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν γαλβανισμένες ντίζες διαμέτρου 6 mm και εισέρχονταν σε
μήκος 80 mm εντός του δοκιμίου, σε συνδυασμό με μεταλλικό έλασμα πάχους 3 mm που
τοποθετούνταν στη γωνία που σχηματίζει ο κορμός των πλακοδοκών με την πλάκα, όταν το κονίαμα
ήταν ακόμη νωπό (Σχ. 3 α,β). Η ίδια διαδιακασία ακολουθούνταν και στην περίπτωση των μανδυών
ΙΟΠ. Η καμπύλωση των ελασμάτων είχε ακτίνα ίση με 20 mm. Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται από τους Tzoura and Triantafillou (2016).

Σχ. 3 (α) Δομή ινοπλέγματος, (β) Τελική μορφή δοκιμίου μετά την
τοποθέτηση του μεταλλικού ελάσματος
Όπως ήδη αναφέρθηκε, όλα τα δοκίμια υπεβλήθησαν σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση και το διατμητικό
μήκος ήταν ίσο με 800 mm (Σχ. 1). Οι δοκιμές ήταν ελεγχόμενης μετατόπισης και κατά τη διάρκεια
της φόρτισης με ανακυκλιζόμενη οριζόντια δύναμη, η μετατόπιση ανά κύκλο φόρτισης αυξανόταν
κατά 2 mm εκτός από το δοκίμιο L2A15ha για το οποίο η μετατόπιση αυξανόταν κατά 5 mm ανά
κύκλο φόρτισης.
Τα δοκίμια φορτίστηκαν με οριζόντια δύναμη μέσω σερβοϋδραυλικού εμβόλου MTS δυναμικότητας
250 kN. Η μεταφορά του φορτίου από το έμβολο στα δοκίμια επιτυγχάνονταν μέσω δύο μεταλλικών
πλακών που συγκρατούνταν μεταξύ τους με μεταλλικές ντίζες διαμέτρου 26 mm (Σχ. 1). Σε ύψος 700
mm τοποθετούνταν σε κάθε δοκίμιο μηκυνσιόμετρο (LVDT) που κατέγραφε την οριζόντια
μετατόπιση του δοκιμίου στο συγκεκριμένο ύψος.
Πειραματικά Αποτελέσματα
Στο Σχ. 4 παρουσιάζονται οι βρόχοι υστέρησης για όλα τα δοκίμια. Όλα τα δοκίμια αστόχησαν
διατμητικά όπως αναμενόταν, με τον σχηματισμό διαγώνιων ρωγμών, στο διατμητικό μήκος (Σχ. 5).
Στα δοκίμια που ενισχύθηκαν με μανδύες ΙΑΜ η βλάβη ήταν ορατή στο μανδύα, ενώ στα δοκίμια που
ενισχύθηκαν με μανδύες ΙΟΠ η βλάβη δεν ήταν ορατή και η διατμητική αστοχία επιβεβαιώθηκε μετά
την αφαίρεση των μανδύων, αφού είχε ολοκληρωθεί η πειραματική διαδικασία (Σχ. 6).
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Σχ. 4 Βρόχοι υστέρησης για όλα τα δοκίμια

Σχ. 5 Διατμητική αστοχία των δοκιμίων C, H2, L2A10 και RL2
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Σχ. 6 Επιβεβαίωση της αστοχίας διατμητικού τύπου μετά την
αφαίρεση των μανδυών για τα δοκίμια RL2A15 και H1A15
Τα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, όπου δίδεται η διατμητική αντοχή
Vmax που κατεγράφη τόσο για την διεύθυνση της ώθησης (εφελκυσμός στην πλάκα), όσο και για τη
διεύθυνση της έλξης (εφελκυσμός στον κορμό).
Πίνακας 1. Πειραματικά αποτελέσματα

Δοκίμιο

Μέγιστη
τέμνουσα (kN)

Συμβολή
σκυροδέματος
VRc (kN)

Συμβολή μανδύα
VRj (kN)

Τύπος αστοχίας
του μανδύα

Ώθηση

Έλξη

Ώθηση

Έλξη

Ώθηση

Έλξη

C

66.41

47.85

66.41

47.85

--

--

--

L1

69.82

65.55

66.41

47.85

3.41

17.70

Αποκόλληση (τοπική)

L2

77.76

63.35

66.41

47.85

11.35

15.50

Αποκόλληση (τοπική)

H1

90.70

71.90

66.41

47.85

24.29

24.05

Ολίσθηση ινών

H2

109.74

78.61

66.41

47.85

43.33

30.76

Αποκόλληση (τοπική)

109.50 119.26

66.41

47.85

43.09

71.41

Ολίσθηση ινών

L2A15ha 120.00 113.65

66.41

47.85

53.59

65.80

Ολίσθηση ινών

L2A10

130.62 128.17 50.83* 36.63*

79.79

91.54

Ολίσθηση ινών

H1A15

113.28

83.50

50.83* 36.63*

62.45

46.87

Ολίσθηση ινών

H2A15

99.98

90.70

50.83* 36.63*

49.15

54.07

Ολίσθηση ινών

H2A10

121.95

96.56

66.41

47.85

55.54

48.71

Αστοχία ινών (πρόωρη)

RL2

92.65

73.24

66.41

47.85

26.24

25.39

RL2A15 120.97 124.02

66.41

47.85

54.56

76.17

Αποκόλληση (πλήρης)
Εξόλκευση αγκυρίων και
αποκόλληση

L2A15
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Στον Πίνακα 1 επίσης δίνεται και η συμβολή του σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή VRc, όπως
προέκυψε από το δοκίμιο C. Σε συμφωνία σχεδόν με όλα τα αναλυτικά προσομοιώματα που αφορούν
τη συμβολή του μανδύα, VRj, θεωρείται ότι αυτή προκύπτει με αφαίρεση της διατμητικής αντοχής του
σκυροδέματος από τη συνολική διατμητική αντοχή: VRj = Vmax - VRc. Σημειώνεται ότι για τα δοκίμια
με τη χαμηλότερη αντοχή σκυροδέματος η αντοχή σε τέμνουσα του δοκιμίου ελέγχου
πολλαπλασιάστηκε με το λόγο των υπόριζων ποσοτήτων των θλιπτικών αντοχών των δύο παρτίδων
σκυροδέματος, √13.3/√22.7 = 0.765. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 1 παρουσιάζεται και ο τύπος
αστοχίας του μανδύα ΙΑΜ ή ΙΟΠ. Σε όλες τις περιπτώσεις του μη αγκυρωμένου μανδύα ΙΑΜ
παρατηρήθηκαν τοπικές αποκολλήσεις του μανδύα, εκτός από αυτή του δοκιμίου Η1, για το οποίο
παρατηρήθηκε ολίσθηση ινών. Αντίθετα, για τα δοκίμια με αγκυρωμένους μανδύες ΙΑΜ
παρατηρήθηκε ολίσθηση ινών σε όλες τις περιπτώσεις πλην του δοκιμίου Η2Α10, όπου
παρατηρήθηκε πρόωρη αστοχία των ινών. Στα δοκίμια που ενισχύθηκαν με μανδύα ΙΟΠ οι μανδύες
αποκολλήθηκαν πλήρως, ενώ στην περίπτωση του δοκιμίου RL2A15 εξολκεύτηκαν και τα αγκύρια.
Οι τρεις διαφορετικοί τύποι αστοχίας των μανδυών παρουσιάζονται στο Σχ. 7. Μια επιπλέον
παρατήρηση είναι ότι όλες οι διατμητικές ρωγμές σχημάτιζαν γωνία περίπου ίση με 45º σε σχέση με
το διαμήκη άξονα των δοκών.
(α)

(β)

(γ)

Σχ. 7 Τύποι αστοχίας μανδύα: (α) Ολίσθηση ινών, (β) Πρόωρη θραύση ινών κοντά
στην επαφή με το έλασμα αγκύρωσης, (γ) αποκόλληση μανδύα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 1, συγκρίνοντας τη VRj για τα δοκίμια L1 και L2, καθώς
και για τα δοκίμια H1 και H2 καταδεικνύεται ότι η διατμητική αντοχή του μανδύα δεν αυξάνεται
αναλογικά με την αύξηση του αριθμού στρώσεων. Επιπλέον από τη σύγκριση των τιμών της VRj για
τα δοκίμια L2 και Η1 που περιέχουν το ίδιο ογκομετρικό ποσοστό ινών, παρατηρείται ότι μία στρώση
από το «βαρύ» ινόπλεγμα είναι πιο αποτελεσματική απ΄ ότι δύο στρώσεις από το «ελαφρύ»
ινόπλεγμα. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων για τα δοκίμια L2 και L2A15 προκύπτει ότι η
χρήση αγκυρίων οδηγεί σε θεαματική αύξηση της διατμητικής αντοχής, κατά μέσο όρο πάνω από
300% στις δύο διευθύνσεις [(71.41-15.50)/15.50 = 360.7% στην έλξη, (43.09-11.35)/11.35 = 279.6%
στην ώθηση]. Ωστόσο αν η ίδια σύγκριση γίνει για τα δοκίμια H1 και Η1Α15, η αύξηση αυτή είναι
κατά μέσο όρο στις δύο διευθύνσεις περίπου ίση με 125%. Επίσης κάνοντας την σύγκριση για τα
δοκίμια H2 και H2A15, η αύξηση είναι κατά μέσο όρο περίπου 40%. Επομένως η
αποτελεσματικότητα της αγκύρωσης είναι πάντα υψηλή, ενώ μειώνεται όταν αυξάνεται η συμβολή
του μανδύα χωρίς αγκύρια στη διατμητική αντοχή. Τα αποτελέσματα για τα δοκίμια RL2 και L2
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καταδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα του μανδύα αυξάνεται σημαντικά όταν χρησιμοποείται
ρητίνη ως μητρικό υλικό αντί του κονιάματος. Η αύξηση αυτή είναι περίπου ίση με 90% κατά μέσο
όρο στις δύο διευθύνσεις φόρτισης. Συγκρίνοντας όμως τα δοκίμια RL2Α15 και L2Α15, παρατηρείται
ότι η αύξηση περιορίζεται περίπου στο 14%. Επομένως η αποτελεσματικότητα των μανδυών ΙΑΜ
μορφής U είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή των μανδυών ΙΟΠ. Όταν όμως γίνεται χρήση αγκυρίων,
η αποτελεσματικότητα των δύο συστημάτων ενίσχυσης είναι συγκρίσιμη.
Ο ρόλος της απόστασης των αγκυρίων μπορεί να διαπιστωθεί από την σύγκριση των δοκιμίων L2A15
και L2A10, καθώς και των H2A15 και H2A10. Επειδή όμως στην περίπτωση του δοκιμίου Η2Α10
παρατηρήθηκε πρόωρη αστοχία των ινών, συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν μόνο από τη
σύγκριση των δοκιμίων L2A15 και L2A10. Για τα συγκεκριμένα δοκίμια, η μείωση της απόστασης
των αγκυρίων από 150 σε 100 mm οδηγεί σε αύξηση της αποτελεσματικότητας του μανδύα και για τις
δύο διευθύνσεις (ώθηση και έλξη). Στην διεύθυνση της ώθησης η αύξηση φτάνει στο 85% [(79.7943.09)/43.09 = 85.2%] ενώ στην διεύθυνση της έλξης φτάνει στο 30% περίπου [(91.54-71.41)/71.41 =
28.18%].
Τέλος, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τα δοκίμια L2A15 και L2A15ha παρατηρούμε ότι η
αύξηση της μετατόπισης ανά κύκλο φόρτισης, από 2 mm σε 5 mm, δεν επέφερε κάποια σημαντική
διαφορά στα αποτελέσματα.
Αναλυτικό Προσομοίωμα
Το αναλυτικό προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στο γνωστό δικτύωμα μεταβαλλόμενης
γωνίας (truss analogy) και έχει προταθεί και στο παρελθόν (Triantafillou and Papanicolaou 2006) για
την εκτίμηση της συνεισφοράς των κλειστών μανδυών ΙΑΜ στη διατμητική αντοχή δοκών
ορθογωνικής διατομής. Θεωρώντας ότι το ινόπλεγμα αποτελείται από συνεχείς ίνες, παράλληλες και
κάθετες ως προς τον άξονα της δοκού, η συνεισφορά του μανδύα ΙΑΜ στη διατμητική αντοχή της
δοκού, VRj, μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση:
𝑉𝑅𝑗 = 2 𝑡𝑗 ℎ𝑗 𝑓𝑗 𝑐𝑜𝑡𝜃

(1)

όπου:
𝑡𝑗 : είναι το ισοδύναμο πάχος του μανδύα,
ℎ𝑗 : είναι το ύψος του μανδύα,
𝑓𝑗 : είναι η ενεργός τάση του μανδύα
θ : είναι η γωνία που σχηματίζει η διατμητική ρωγμή με τον άξονα της δοκού
Το ισοδύναμο πάχος του μανδύα υπολογίζεται από τη σχέση ti=m/d, όπου m είναι η μάζα του
ινοπλέγματος και d η πυκνότητα των ινών. Διαιρώντας δια δύο λόγω της κατανομής των ινών
ισόποσα στις δύο διευθύνσεις, προκύπτει για το «ελαφρύ» ινόπλεγμα t = 0.048 mm και για το «βαρύ»
ινόπλεγμα t = 0.096 mm. Ελήφθησαν θ=45º και ℎ𝑗 =250 mm.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η ενεργός παραμόρφωση του μανδύα, η συμβολή του στη διατμητική
αντοχή της δοκού προκύπτει από το μέσο όρο των τιμών για τις δύο διευθύνσεις ώθησης και έλξης
(Πίνακας 2), καθώς η ενεργοποίηση των ινών του ινοπλέγματος πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο
και στις δύο διευθύνσεις, με τη μόνη διαφορά ότι ενεργοποιούνται διαφορετικές ίνες σε κάθε
διεύθυνση.
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Πίνακας 2. Μέσος όρος διατμητικών αντοχών από τις διευθύνσεις ώθησης και έλξης
Δοκίμιο

Διατμητική αντοχή μανδύα,
VRj (kN)
Ώθηση

Έλξη

Μ.Ο.

C

--

--

--

L1

3.41

17.70

10.56

L2

11.35

15.50

13.43

H1

24.29

24.05

24.17

H2

43.33

30.76

37.05

L2A15

43.09

71.41

57.25

L2A15ha

53.59

65.80

59.70

L2A10

79.79

91.54

85.66

H1A15

62.45

46.87

54.66

H2A15

49.15

54.07

51.61

H2A10

55.54

48.71

52.13

RL2

26.24

25.39

25.82

RL2A15

54.56

76.17

65.37

Αντικαθιστώντας στην Εξ. (1) την VRj (μέσο όρο), υπολογίζεται η ενεργός τάση. Στον Πίνακα 3
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την ενεργό παραμόρφωση, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση
της ενεργού τάσης με το μέτρο ελαστικότητας των ινών (ίσο με 225 GPa).
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 2, διαπιστώνουμε για την περίπτωση των μη
αγκυρωμένων μανδυών, και για τα δύο είδη ινοπλεγμάτων («ελαφρύ» και «βαρύ»), ότι η τιμή της
ενεργού παραμόρφωσης των ινών είναι μεγαλύτερη για μία στρώση ινοπλέγματος σε σχέση με τις δύο
στρώσεις. Επίσης για το «βαρύ» ινόπλεγμα η ενεργός παραμόρφωση είναι ελαφρώς αυξημένη
συγκρινόμενη με την τιμή για το «ελαφρύ».
Για τα δοκίμια στα οποία ο μανδύας είχε αγκύρωση, η τιμή της ενεργού παραμόρφωσης εj αυξάνεται
σημαντικά, κυρίως στην περίπτωση μανδυών με «ελαφρύ» ινόπλεγμα. Συγκεκριμένα, για το δοκίμιο
L2A15 η εj είναι ίση με 0.53%, ενώ για το δοκίμιο L2A10 φτάνει το 0.79%. Για τα δοκίμια όμως με
«βαρύ» ινόπλεγμα, μόνο στην περίπτωση της μίας στρώσης (δοκίμιο Η1Α15) παρατηρείται
σημαντική αύξηση της ενεργού παραμόρφωσης. Για τα δοκίμια Η2Α15 και Η2Α10 περιορίζεται στο
0.24%. Για το Η2Α10 δε μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, λόγω της πρόωρης αστοχίας των
ινών. Συγκρίνοντας όμως τα αποτελέσματα για τα υπόλοιπα δοκίμια με αγκυρωμένους μανδύες
προκύπτει ότι γενικά το «ελαφρύ» ινόπλεγμα είναι πιο αποδοτικό σε σχέση με το «βαρύ».
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Δοκίμιο
C
L1
L2
H1
H2
L2A15
L2A15ha
L2A10
H1A15
H2A15
H2A10
RL2
RL2A15

Πίνακας 3. Ενεργός παραμόρφωση
Τύπος
Ενεργός
Ενεργός
αστοχίας
τάση,
παραμόρφωση,
του μανδύα
fj (MPa)
εj (%)
---Αποκόλληση
440
0.20
(τοπική)
Αποκόλληση
280
0.12
(τοπική)
Ολίσθηση
504
0.22
ινών
Αποκόλληση
386
0.17
(τοπική)
Ολίσθηση
1193
0.53
ινών
Ολίσθηση
1244
0.55
ινών
Ολίσθηση
1785
0.79
ινών
Ολίσθηση
1139
0.51
ινών
Ολίσθηση
538
0.24
ινών
Αστοχία ινών
543
0.24
Αποκόλληση
538
0.24
(πλήρης)
Εξόλκευση
αγκυρίων και
1362
0.61
αποκόλληση

Η αποδοτικότητα του ινοπλέγματος, για τους αγκυρωμένους μανδύες αυξάνεται πολύ περισσότερο
όσο μειώνεται η απόσταση των αγκυρίων, απ’ όσο μπορούμε να συμπεράνουμε για το «ελαφρύ»
ινόπλεγμα συγκρίνοντας τα δοκίμια L2A15 και L2A10. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην πιο
ομοιόμορφη τάνυση των ινών, όσο μειώνεται η απόσταση των αγκυρίων, και επομένως στην πιο
ομοιόμορφη ενεργοποίησή τους. Η σύγκριση μεταξύ των δοκιμίων Η2Α15 και Η2Α10 είναι αδύνατον
να γίνει, και πάλι λόγω του τύπου αστοχίας του μανδύα στο δοκίμιο Η2Α10.
Συγκρίνοντας την αποδοτικότητα των μανδυών ΙΑΜ με εκείνη των μανδυών ΙΟΠ, αρχικά μπορούμε
να συμπεράνουμε ότι για τους μη αγκυρωμένους μανδύες η αποδοτικότητα στην περίπτωση του
μανδύα ΙΟΠ είναι αυξημένη σε σχέση με αυτή του μανδύα ΙΑΜ περίπου στο διπλάσιο (δοκίμια L2
και RL2). Όταν όμως τοποθετείται αγκύρωση στο μανδύα, η αποδοτικότητα των μανδυών ΙΑΜ και
ΙΟΠ είναι παρόμοια (ελάχιστα αυξημένη για το μανδύα ΙΟΠ). Αυτό καταδεικνύεται από τη σύγκριση
των δοκιμίων L2A15 και RL2A15, απ’ όπου προκύπτει ότι η αποδοτικότητα είναι αυξημένη μόλις
κατά 15% για το δοκίμιο RL2A15 [(0.61-0.53)/0.53 = 15.09%].
Σχετικά με την αύξηση της μετατόπισης ανά κύκλο φόρτισης, είναι εμφανές ότι δεν επηρεάζει την
αποδοτικότητα του μανδύα ΙΑΜ όπως προκύπτει από την σύγκριση των αποτελεσμάτων για τα
δοκίμια Η2Α15 και Η2Α15ha.
Οι τιμές του Πίνακα 3 για την ενεργό παραμόρφωση μπορούν να συγκριθούν με εκείνες που
προκύπτουν για δοκίμια ενισχυμένα με μανδύες ΙΑΜ από τα πειραματικά δεδομένα από τους Azam
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and Soudki (2014). Τα συγκεκριμένα πειραματικά δεδομένα αφορούν σε μανδύες ΙΑΜ μορφής U,
επίσης με ινόπλεγμα άνθρακα και διάταξη ινών 0°/ 90°. Αν και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα
αφορούν πειραματικές δοκιμές με μονοτονική φόρτιση και ορθογωνική διατομή δοκών, είναι τα μόνα
που μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας λόγω των υπόλοιπων κοινών
παραμέτρων. Για τα δοκίμια UW-CT1 και UW-CT2, ενισχυμένα με μία στρώση ινοπλέγματος με
μάζα ανά τετραγωνικό μέτρο ίση με 270 g/m2 και 609 g/m2 αντίστοιχα, οι ενεργές παραμορφώσεις
που υπολογίζονται σύμφωνα με την Εξ. (1) είναι 0.12% και 0.24% αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι
απόλυτα συγκρίσιμες με αυτές που προκύπτουν στην παρούσα μελέτη για τους μη αγκυρωμένους
μανδύες.
Εξαιρώντας το δοκίμιο Η2Α10 λόγω πρόωρης αστοχίας των ινών, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η
ενεργός παραμόρφωση κυμαίνεται μεταξύ μιας ελάχιστης και μιας μέγιστης τιμής, όπου η μέγιστη
τιμή μπορεί να αντιστοιχεί στην περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί «πυκνά» αγκύρια, ενώ η ελάχιστη
αντιστοιχεί στην περίπτωση που η απόσταση των αγκυρίων είναι τόσο μεγάλη που ο μανδύας
συμπεριφέρεται σαν να μην υπάρχει αγκύρωση. Η συμπεριφορά του μανδύα απουσία αγκύρωσης θα
προκύψει στην περίπτωση που η απόσταση των αγκυρίων είναι μεγαλύτερη του ύψους του κορμού,
γιατί τότε, θεωρώντας γωνία διατμητικής ρωγμής ίση με 45°, δε θα υπάρχει κανένα αγκύριο εντός της
διατμητικής ρωγμής.
Αν υποθέσουμε ότι η ενεργός παραμόρφωση μειώνεται γραμμικά με την αύξηση της απόστασης των
αγκυρίων, τότε η τιμή της μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις:
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εj,a : είναι η ενεργός παραμόρφωση του αγκυρωμένου μανδύα
εj,,fa : είναι η ενεργός παραμόρφωση του μανδύα με πυκνή διάταξη αγκυρίων (η μέγιστη που μπορεί να
αναπτυχθεί)
εj,na : είναι η ενεργός παραμόρφωση του μανδύα για την περίπτωση χωρίς αγκύρια
sa : είναι η απόσταση των αγκυρίων
hj : είναι το ύψος του κορμού
sa,lim : είναι η ελάχιστη απόσταση των αγκυρίων
k: είναι συντελεστής ο οποίος υπολογίζεται από την συνθήκη ότι για απόσταση αγκυρίων ίση με το
ύψος του κορμού sa= hj η ενεργός παραμόρφωση είναι ίση με την ενεργό παραμόρφωση για μη
αγκυρωμένο μανδύα εj,a = εj,na.
Θέτοντας στην Εξ. (3) sa= hj και εj,a = εj,na, προκύπτει ότι ο συντελέστης k είναι ίσος με:
𝜀𝑗,𝑛𝑎
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Αντικαθιστώντας από την Εξ. (5) στην (3) προκύπτει η παρακάτω:

(5)

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

𝜀𝑗,𝑎
𝜀𝑗,𝑓𝑎

𝜀

𝑠

= 1 − (1 − 𝜀𝑗,𝑛𝑎 ) ℎ𝑎 για
𝑗,𝑓𝑎

𝑗

𝑠𝑎,𝑙𝑖𝑚
ℎ𝑗

𝑠

≤ ℎ𝑎 ≤ 1
𝑗

(6)

Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν ισχύει ο ισχυρισμός για τη γραμμικότητα της σχέσης της ενεργού
παραμόρφωσης με την απόσταση των αγκυρίων, αντικαθιστώντας τα αποτελέσματα για τα δοκίμια
L2, L2A15 και L2A10 προκύπτουν τα ζεύγη τιμών που απεικονίζονται στο Σχ. 8. Συγκεκριμένα, για
το δοκίμιο L2 που ο μανδύας δεν έχει αγκύρωση και επομένως μπορεί να ληφθεί sa/hj =1, η ενεργός
παραμόρφωση είναι εj,a = 0.12%. Για το δοκίμιο L2A15 προκύπτει sa/hj = 150/250 = 0.6 και εj,a =
0.53%, ενώ για το L2A10 sa/hj = 100/250 = 0.4 και εj,a = 0.79%.
Από το Σχ. 8 γίνεται σαφές ότι ο ισχυρισμός για την γραμμικότητα της σχέσης μεταξύ ενεργού
παραμόρφωσης και απόστασης αγκυρίων είναι ορθός. Βέβαια, η επαλήθευση μπορεί να γίνει μόνο για
τα αγκυρωμένα δοκίμια με «ελαφρύ» ινόπλεγμα και όχι για τα αντίστοιχα με «βαρύ» ινόπλεγμα, μιας
και η πρόωρη αστοχία των ινών στο δοκίμιο Η2Α10 δεν επιτρέπει την επαλήθευση για το
συγκεκριμένο δοκίμιο.

Σχ. 8 Γραμμική συσχέτιση της ενεργού παραμόρφωσης με την απόσταση των αγκυρίων
Συμπεράσματα
Βάσει των αποτελεσμάτων, μπορούν να διατυπωθούν τα εξής κύρια συμπεράσματα:
 Για τους μανδύες χωρίς σύστημα αγκύρωσης η αύξηση του αριθμού των στρώσεων οδηγεί σε
αύξηση της διατμητικής αντοχής αλλά όχι αναλογικά.
 Μία στρώση ινοπλέγματος είναι πιο αποδοτική από τις δύο στρώσεις αντίστοιχου
ινοπλέγματος με ισοδύναμο ποσοστό ινών.
 Η τοποθέτηση του προτεινόμενου συστήματος αγκύρωσης αυξάνει θεαματικά τη συμβολή
των μανδυών στην ανάληψη τέμνουσας, ανεξαρτήτως του είδους ινοπλέγματος, τόσο για τους
μανδύες ΙΑΜ όσο και για τους μανδύες ΙΟΠ.
 Η μείωση της απόστασης των αγκυρίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τέμνουσας
δύναμης που παραλαμβάνει ο μανδύας ΙΑΜ, αλλά η διαπίστωση αυτή μπορεί να γίνει μόνο
για το «ελαφρύ» ινόπλεγμα.
 Οι μανδύες ΙΟΠ ίσης δυστένειας και ίδιου αριθμού στρώσεων με τους μανδύες ΙΑΜ χωρίς
σύστημα αγκύρωσης επιφέρουν διπλάσια αύξηση της διατμητικής αντοχής του μανδύα.
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Με το προτεινόμενο σύστημα αγκύρωσης οι μανδύες ΙΑΜ και ΙΟΠ παρουσιάζουν παρόμοια
αύξηση της διατμητικής αντοχής.
 Με κατάλληλη επιλογή του είδους ινοπλέγματος μπορεί να επιτευχθεί η επιθυμητή αύξηση
της διατμητικής αντοχής πλακοδοκού δοκού με μανδύα ΙΑΜ αντί του μανδύα ΙΟΠ.
 Οι τιμές της ενεργού τάσης και παραμόρφωσης των μανδυών μπορούν να υπολογιστούν και
να χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας στο σχεδιασμό συστημάτων ενίσχυσης που είναι παρόμοια
με αυτά της παρούσας μελέτης, βάσει απλής αναλυτικής προσομοίωσης.
Τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα, αν και αφορούν ένα σημαντικό αριθμό δοκιμίων,
πρέπει σαφώς να ενισχυθούν από περαιτέρω έρευνα.
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