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Εθηελής περίιευε
Σηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή θαη αλαιπηηθή κειέηε ηεο ελίζρπζεο
πιαθνδνθώλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε αλαθπθιηδόκελε ηέκλνπζα κέζσ καλδπώλ ηύπνπ
ηλνπιέγκαηνο ζε αλόξγαλε κήηξα (ΙΑΜ). Παξνπζηάδεηαη επίζεο ζύγθξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο καλδπώλ
ΙΑΜ κε ηζνδύλακνπο καλδύεο από Ιλνπιηζκέλα Πνιπκεξή (ΙΟΠ). Τν πεηξακαηηθό ζθέινο
πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δνθηκίσλ ηύπνπ θαηαθόξπθνπ πξνβόινπ, ζρεδηαζκέλσλ ώζηε λα αζηνρήζνπλ
ζε δηάηκεζε, ππό αλαθπθιηδόκελε ηέκλνπζα (Σρ.1). Παξάκεηξνη ππό δηεξεύλεζε ήηαλ ν ηύπνο
πιέγκαηνο, ν αξηζκόο ζηξώζεσλ, ε ύπαξμε αγθπξίσλ (Σρ. 2), ν ηύπνο αγθύξσζεο θαη ην πιηθό ηνπ
καλδύα (ηζηκεληνεηδέο θνλίακα ή ηύπνπ επνμεηδηθήο ξεηίλεο).

Σρ.1 Πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη γεσκεηξία δνθηκίνπ

Σρ. 2 Γηαηνκή εληζρπκέλσλ πιαθνδνθώλ θαη δηάηαμε αγθπξίσλ θαζ’ύςνο ηεο δνθνύ
Τα δνθίκηα πεξηγξάθνληαη σο εμήο:
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Γνθίκην Διέγρνπ (C) ρσξίο ελίζρπζε
Γνθίκηα L1 θαη L2, εληζρύζεθαλ κε κία θαη δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΑΜ αληίζηνηρα, από
«ειαθξύ» ηλόπιεγκα, ρσξίο αγθύξηα
 Γνθίκηα H1 θαη H2, εληζρύζεθαλ κε κία θαη δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΑΜ αληίζηνηρα, από
«βαξύ» ηλόπιεγκα, ρσξίο αγθύξηα
 Γνθίκην L2A15, εληζρύζεθε κε δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΑΜ από «ειαθξύ» ηλόπιεγκα, κε
αγθύξηα αλά 150 mm
 Γνθίκην L2A10, εληζρύζεθε κε δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΑΜ από «ειαθξύ» ηλόπιεγκα, κε
αγθύξηα αλά 100 mm
 Γνθίκηα Η1Α15 θαη Η2Α15, εληζρύζεθαλ κε κία θαη δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΑΜ αληίζηνηρα,
από «βαξύ» ηλόπιεγκα, κε αγθύξηα αλά 150 mm
 Γνθίκην Η2Α10, εληζρύζεθε κε δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΑΜ από «βαξύ» ηλόπιεγκα, κε
αγθύξηα αλά 100 mm
 Γνθίκην RL2, εληζρύζεθε κε δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΟΠ από «ειαθξύ» ηλόπιεγκα, ρσξίο
αγθύξηα
 Γνθίκην RL2A15, εληζρύζεθε κε δύν ζηξώζεηο καλδύα ΙΟΠ από «ειαθξύ» ηλόπιεγκα, κε
αγθύξηα αλά 150 mm.
 Γνθίκην L2A15ha, αθξηβώο ίδην κε ην δνθίκην L2A15. Η κόλε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζην
απμεκέλν βήκα κεηαηόπηζεο αλά θύθιν θόξηηζεο πνπ ήηαλ ίζν κε 5 mm αληί ησλ 2 mm πνπ
εθαξκόζηεθε ζε όια ηα ππόινηπα δνθίκηα
Όζνλ αθνξά ηα πιηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε έηνηκν εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα αληνρήο C12/15 ην νπνίν
παξαδόζεθε ζε δύν παξηίδεο. Η δεύηεξε παξηίδα ζθπξνδέκαηνο είρε αηζζεηά ρακειόηεξε ζιηπηηθή
αληνρή (13.3 MPa) ζε ζρέζε κε ηελ πξώηε (22.7 ΜPa) θαη αθνξά ηα δνθίκηα L2A10, H1A15 θαη
H2Α15. Οη δύν ηύπνη ηλνπιέγκαηνο, «βαξύ» θαη «ειαθξύ», απνηεινύληαλ από ίλεο άλζξαθα θαη
δηέθεξαλ κόλν σο πξνο ηελ πνζόηεηα ηλώλ (δηπιάζηα ζην «βαξύ» ζε ζρέζε κε ην «ειαθξύ»).
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηνπο Tzoura and Triantafillou (2016).
Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Γίδεηαη ε δηαηκεηηθή αληνρή Vmax πνπ
θαηεγξάθε ηόζν γηα ηελ δηεύζπλζε ηεο «ώζεζεο» (εθειθπζκόο ζηελ πιάθα), όζν θαη γηα ηε
δηεύζπλζε ηεο «έιμεο» (εθειθπζκόο ζηνλ θνξκό), ε ζπκβνιή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε δηαηκεηηθή
αληνρή VRc (όπσο πξνέθπςε από ην δνθίκην C) θαη ε ζπκβνιή ηνπ καλδύα VRj ζηε δηαηκεηηθή αληνρή
(πξνέθπςε κε αθαίξεζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο από ηε ζπλνιηθή δηαηκεηηθή
αληνρή, VRj = Vmax - VRc). Να ζεκεησζεί όηη γηα ηα δνθίκηα κε ηε ρακειόηεξε αληνρή ζθπξνδέκαηνο, ε
αληνρή ζε ηέκλνπζα ηνπ δνθηκίνπ ειέγρνπ πνιιαπιαζηάζηεθε κε ηνλ ιόγν ησλ ππόξηδσλ πνζνηήησλ
ησλ ζιηπηηθώλ αληνρώλ ησλ δύν παξηίδσλ ζθπξνδέκαηνο √
= 0.765. Σηελ ηειεπηαία
√
ζηήιε ηνπ Πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη θαη ν ηύπνο αζηνρίαο ηνπ καλδύα.
Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα 1, κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ ηα εμήο θύξηα ζπκπεξάζκαηα:
 Γηα ηνπο καλδύεο ρσξίο ζύζηεκα αγθύξσζεο ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζηξώζεσλ νδεγεί ζε
αύμεζε ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο αιιά όρη αλαινγηθά. Δπηπιένλ κία ζηξώζε ηλνπιέγκαηνο
είλαη πην απνδνηηθή από ηηο δύν ζηξώζεηο αληίζηνηρνπ ηλνπιέγκαηνο κε ηζνδύλακν πνζνζηό
ηλώλ
 Η ηνπνζέηεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο αγθύξσζεο απμάλεη ζεκαληηθά ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καλδπώλ, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηλνπιέγκαηνο, ηόζν γηα ηνπο
καλδύεο ΙΑΜ όζν θαη γηα ηνπο καλδύεο ΙΟΠ.
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Η κείσζε ηεο απόζηαζεο ησλ αγθπξίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ηέκλνπζαο
δύλακεο πνπ παξαιακβάλεη ν καλδύαο ΙΑΜ, αιιά ε δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα γίλεη κόλν
γηα ην «ειαθξύ» ηλόπιεγκα.
Απνπζία αγθύξσζεο, νη καλδύεο ΙΟΠ είλαη πεξίπνπ δηπιάζηαο απνηειεζκαηηθόηεηαο.
Πίλαθαο 1. Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα
Αληνρή ζε
ηέκλνπζα (kN)

Γνθίκην

Σπκβνιή
ζθπξνδέκαηνο
VRc (kN)

Σπκβνιή καλδύα
VRj (kN)

Τύπνο αζηνρίαο
ηνπ καλδύα

Ώζεζε

Έιμε

Ώζεζε

Έιμε

Ώζεζε

Έιμε

C

66.41

47.85

66.41

47.85

--

--

--

L1

69.82

65.55

66.41

47.85

3.41

17.70

Απνθόιιεζε (ηνπηθή)

L2

77.76

63.35

66.41

47.85

11.35

15.50

Απνθόιιεζε (ηνπηθή)

H1

90.70

71.90

66.41

47.85

24.29

24.05

Οιίζζεζε ηλώλ

H2

109.74

78.61

66.41

47.85

43.33

30.76

Απνθόιιεζε (ηνπηθή)

109.50 119.26

66.41

47.85

43.09

71.41

Οιίζζεζε ηλώλ

L2A15ha 120.00 113.65

66.41

47.85

53.59

65.80

Οιίζζεζε ηλώλ

L2A15

L2A10

130.62 128.17

50.83

36.63

79.79

91.54

Οιίζζεζε ηλώλ

H1A15

113.28

83.50

50.83

36.63

62.45

46.87

Οιίζζεζε ηλώλ

H2A15

99.98

90.70

50.83

36.63

49.15

54.07

Οιίζζεζε ηλώλ

H2A10

121.95

96.56

66.41

47.85

55.54

48.71

Αζηνρία ηλώλ (πξόσξε)

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

Απνθόιιεζε (πιήξεο)
Δμόιθεπζε αγθπξίσλ θαη
απνθόιιεζε

Σηα πιαίζηα ηεο αλαιπηηθήο κειέηεο αλαπηύρζεθε απιό πξνζνκνίσκα, ην νπνίν δίλεη ηε ζπκβνιή ηνπ
καλδύα ζηελ παξαιαβή ηέκλνπζαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ύπαξμε (ή κε) αγθπξίσλ.
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