Πειραματική διερεύνηση σεισμικής συμπεριφοράς
ακραίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος με οπλισμό
τύπου Χ σε πραγματική κλίμακα.
Experimental investigation of seismic behavior of full
scale external beam-column joints with X-type
reinforcement.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διερευνάται πειραματικά η χρήση κεκλιμένων χιαστί ράβδων
οπλισμού σε εξωτερικούς κόμβους δοκού-υποστυλώματος οπλισμένου
σκυροδέματος που υπόκεινται σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση με αυξανόμενη
επιβαλλόμενη παραμόρφωση. Το πειραματικό έργο περιλαμβάνει δοκίμια σε
πραγματική κλίμακα 1:1 με διαφορές στη διάταξη οπλισμού διάτμησης στην
περιοχή του κόμβου ως εξής: (α) δοκίμιο χωρίς οπλισμό διάτμησης στην περιοχή
του κόμβου, (β) δοκίμιο με ένα συνδετήρα στην περιοχή του κόμβου, (γ) δοκίμιο
με δύο ζεύγη κεκλιμένων ράβδων ως μόνο διατμητικό οπλισμό στην περιοχή του
κόμβου. Εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα του μη συμβατικού οπλισμού
τύπου Χ στη συνολική σεισμική συμπεριφορά των χρησιμοποιούμενων ακραίων
κόμβων. Τα συγκριτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόκριση του κόμβου με
ράβδους οπλισμού 2Ø12 τύπου Χ είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με τον
κόμβο χωρίς συνδετήρες στην ικανότητα ανάληψης φορτίου και υστερητικής
απορρόφησης ενέργειας και ήταν παρόμοιες με τις αντίστοιχες του δοκιμίου που
είχε στην περιοχή του κόμβου ένα συνδετήρα.
ABSTRACT: The use of crossed inclined bars in external beam-column
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connections subjected to cyclic loading with constantly increasing imposed
deformation is experimentally investigated. The presented experimental work
consists of full-scale specimens with different reinforcement arrangement in the
joint area as follows: (a) A control specimen without shear reinforcement in the
joint area, (b) a specimen with only one stirrup in the joint area, (c) a specimen
with inclined bars that form two pairs of X-type reinforcement. The effectiveness
of this X-type, non-conventional reinforcement on the overall seismic
performance of the tested joints is examined. Comparisons between the test results
of the examined specimens indicated that the cyclic behavior of the joints with Xbars was improved in comparison with the one of the control specimen. Further,
load capacity and hysteretic energy dissipation values of the joint with 2X-bars
Ø12 were alike with the corresponding values of the specimen with one stirrup
(1Ø8) in the joint area.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συμπεριφορά των ακραίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος έχει αναγνωριστεί
από καιρό ως σημαντικός παράγοντας που συχνά γίνεται κρίσιμος για τη
συνολική συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος πλαισίου που
υποβάλλονται σε σεισμικές διεγέρσεις. Η απόκριση των κόμβων ωπλισμένου
σκυροδέματος συνδέεται με την επίδραση σύνθετων αλληλεπιδρώντων
φαινομένων όπως η διάτμηση, η συνάφεια, η περίσφιξη, η κόπωση, τα οποία
ακόμη και ανεξάρτητα δεν είναι ακόμη καλά κατανοητά (Karayannis et al., 1998).
Ως εκ τούτου, η πειραματική έρευνα είναι πολύ συχνά η κύρια μέθοδος για τη
διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν και βελτιώνουν την συμπεριφορά
των ακραίων κόμβων (Karayannis and Sirkelis, 2006). Σημειώνεται επίσης ότι
λεπτομερείς συστάσεις σχεδιασμού για τους ακραίους κόμβους δοκούυποστυλώματος στην Ευρώπη δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τις τελευταίες δύο
δεκαετίες, ενώ η μεθοδολογία σχεδιασμού τους δεν είναι κοινή στους έγκυρους
διεθνείς κανονισμούς ACI 318-2 και EC8.
Προσπάθειες για οποιαδήποτε βελτίωση της σεισμικής ικανότητας αυτών των
στοιχείων δοκιμάστηκαν υπό κυκλική φόρτιση και παρουσιάζονται
συμπεράσματα για τον Χ οπλισμό, τα σύνθετα υλικά (FRP),τις κεκλιμένες
ράβδους και τον σπειροειδή οπλισμό (Karayannis et al., 2005). Η πρώτη ιδέα της
χρήσης χιαστί κεκλιμένων ράβδων σε ακραίους κόμβους ωπλισμένου
σκυροδέματος παρουσιάστηκε το 1984 (Paulay T. & Park R., 1984). Έκτοτε,
περαιτέρω πειραματικές και αναλυτικές μελέτες έδειξαν ότι οι ακραίοι κόμβοι με
οπλισμό τύπου X παρουσιάζουν βελτιωμένη συμπεριφορά σε σχέση με τους
ακραίους κόμβους με συμβατικό οπλισμό (Tsonos et al.,1992, Karayiannis et al.,
1998, Bakir, P.G.,2003, Tsonos et al., 2004).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πειραματική διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας της χρήσης χιαστί κεκλιμένων ράβδων σε εξωτερικούς

κόμβους δοκού-υποστυλώματος σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση με αυξανόμενη
επιβαλλόμενη παραμόρφωση. Τρία δοκίμια ακραίων σε πραγματική κλίμακα 1:1
κόμβων οπλισμού με διαφορετικές διατάξεις οπλισμού στην περιοχή των ακραίων
κόμβων, η οποία περιελάμβανε ράβδους X και συνδετήρες, δοκιμάστηκαν στην
ίδια αλληλουχία κυκλικής φόρτωσης και χρήσιμες παρατηρήσεις εξήχθησαν.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Το πειραματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 δοκίμια που προσομοιώνουν
εξωτερικούς κόμβους δοκού υποστυλώματος υπό κλίμακα 1:1 . Η γεωμετρία είναι
κοινή για όλα τα δοκίμια, και συγκεκριμένα το συνολικό ύψος του
υποστυλώματος είναι 3.00 m, η διατομή του 350x250 mm ενώ το μήκος της
δοκού είναι 1.875 m και η διατομή της 350x250 mm. Όλα τα δοκίμια
σχεδιάστηκαν με βάση τις διατάξεις του EC2, EC8 για εξωτερικούς κόμβους. Ο
διατμητικός οπλισμός στην περιοχή του κόμβου διέφερε.Tο δοκίμιο ελέγχου BJB-0 δεν έχει διατμητικό οπλισμό εντός της περιοχής του κόμβου. Στο δοκιμίο BJB-S1V τοποθετήθηκε ένας κλειστός συνδετήρας καθώς και δύο ενδιάμεσες
κατακόρυφες ράβδοι ∅12. Το δοκίμιο B-JB-XV διαθέτει δύο ζεύγη κεκλιμένων
ράβδων ∅12 καθώς και δύο ενδιάμεσες κατακόρυφες ράβδους ∅12. Η γεωμετρία
και λεπτομέρειες όπλισης των δοκιμίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η μέση
κυλινδρική θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος στην ηλικία των 28 ημερών fcm =
34 MPa και η τάση διαρροής του χαλύβδινου οπλισμού είναι 550 MPa.
Πινακας 1. Ενίσχυση δοκιμίων στη συμβολή κόμβου δοκού-υποστυλώματος.
Δοκίμιο
B-JB-0

B-JB-S1V

Υποστύλωμα

Δοκός

4∅14
(γωνιακές ράβδοι)

4∅14 (άνω)
4∅14 (κάτω)

Συνδετήρες:∅8/100 mm

Συνδετήρες:∅8/100 mm

4∅14
(γωνιακές ράβδοι)
2∅12
(ενδιάμεσοι ράβδοι)

4∅14 (άνω)
4∅14 (κάτω)

Συνδετήρες:∅8/100 mm

B-JB-XV

4∅14
(γωνιακές ράβδοι)
4∅14
(γωνιακές ράβδοι)
2∅12
(ενδιάμεσοι ράβδοι)
Συνδετήρες:∅8/100 mm

Περιοχή Κόμβου
-

Συνδετήρας 1∅8
(∅8/175 mm)

Συνδετήρες:∅8/100 mm 2∅12 (κατακόρυφοι ράβδοι)

4∅14 (άνω)
4∅14 (κάτω)

2Χ∅12

Συνδετήρες:∅8/100 mm 2∅12 (κατακόρυφοι ράβδοι)

Η πειραματική διάταξη καθώς και οι λεπτομέρειες του εργαστηριακού
εξοπλισμού φαίνονται στο Σχήμα 1. Το δοκίμιο περιστράφηκε κατά 90° μοίρες,
ώστε η δοκός να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και το υποστύλωμα αντίστοιχα
σε οριζόντια θέση. Οι στηρίξεις που υλοποιήθηκαν επιτρέπουν την ανάπτυξη
στροφών ώστε να προσομοιωθούν τα σημεία καμπής που αναμένεται να
αναπτυχθούν στο υποστύλωμα μιας πλαισιωτής κατασκευής. Το υποστύλωμα
βρισκόταν καθ’όλη τη διάρκεια του πειράματος υπό σταθερό αξονικό θλιπτικό
φορτίο μέτρου Nc = 0.05×Ac×fcm. Όλα τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε
ανακυκλιζόμενη φόρτιση με αυξανόμενη επιβαλλόμενη παραμόρφωση, η όποια
επιβλήθηκε με τη σύνδεση μέσω άρθρωσης εμβόλου, κοντά στο ελεύθερο της
δοκού με μοχλοβραχίονα μήκους 1.475 m. Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε ιστορικό
φόρτισης 8 βημάτων με μέγιστες μετατοπίσεις ± 8.5 mm, ± 12.75 mm, ± 17 mm,
± 25.5 mm, ± 34 mm, ± 51mm, ± 68 mm και ± 85mm αντίστοιχα. Κάθε βήμα
φόρτισης αποτελούταν από τρεις πανομοιότυπους κύκλους φόρτισης, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2. Επίσης, στα πρώτα τέσσερα βήματα ο ρυθμός επιβολής
παραμόρφωσης ήταν 𝛿̇ = 0.5 mm/sec ενώ για τα υπόλοιπα βήματα
χρησιμοποιήθηκε ρυθμός 𝛿̇ = 0.5 mm/sec.
Με τη χρήση δυναμοκυψέλης ακρίβειας 0.025 kN μετρήθηκε το επιβαλλόμενο
φορτίο, η μετατόπιση του υποστυλώματος μετρήθηκε με τη χρήση γραμμικού
μηκυνσιομέτρου με ακρίβεια 0.01 mm ενώ οι μετατοπίσεις της δοκού και της
περιοχής του κόμβου με τη χρήση περιστροφικών μηκυνσιομέτρων (RVDT) με
ακρίβεια 0.01 mm.

Σχήμα 1. Πειραματική διάταξη.

Σχήμα 2. Ιστορικό φόρτισης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι υστερητικές αποκρίσεις των δοκιμίων παρουσιάζονται στο Σχήμα 3, 4 και 5.
Επίσης, οι υστερητικές αποκρίσεις των δοκιμίων συγκρίνονται στο Σχήμα 9, 10.
Επιπλέον, οι τιμές της μέγιστης υστερητικής απορρόφησης ενέργειας ως εμβαδόν
των κύκλων απόκρισης για κάθε κύκλο φόρτισης για όλα τα δοκίμια
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Σχήμα 3. Διάγραμμα υστερητικής απόκρισης του δοκιμίου B-JB-0.

Σχήμα 4. Διάγραμμα υστερητικής απόκρισης δοκιμίου B-JB-S1V.

Σχήμα 5. Διάγραμμα υστερητικής απόκρισης δοκιμίου B-JB-XV.

Σχήμα 6. Περιβάλλουσες πρώτων κύκλων ανά βήμα φόρτισης.

Σχήμα 7. Περιβάλλουσες δεύτερων κύκλων ανά βήμα φόρτισης.

Σχήμα 8. Περιβάλλουσες τρίτων κύκλων ανά βήμα φόρτισης.

Σχήμα 9: Σύγκριση υστερητικών αποκρίσεων των δοκιμίων B-JB-0 και B-JB-XV.

Σχήμα 10. Σύγκριση υστερητικών αποκρίσεων των δοκιμίων B-JB-S1V και B-JB-XV.

Πίνακας 2. Σύγκριση υστερητικών αποκρίσεων κόμβων των δοκιμίων
B-JB-0, B-JB-S1V, B-JB-XV.

B-JB-0
STEPS A/A CYCLE Energy K+
(kN·mm)
STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7

STEP 8

CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3
CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3
CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3
CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3
CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3
CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3
CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3
CYCLE- 1
CYCLE- 2
CYCLE- 3

150
227
284
460
569
662
867
1021
1163
1670
2004
2294
3482
4326
5009
8412
11215
13542
18394
22452
25475

K-

(kN/mm)
2.000
2.220
2.449
1.982
2.346
2.231
2.545
1.880
1.563
1.864
1.958
1.864
1.346

-3.400
-2.580
-3.000
-2.115
-2.320
-2.083
-1.467
-2.600
-2.000
-1.852
-2.563
-4.375

B-JB-S1V
Energy K+
K-

B-JB-XV
Energy K+

(kN·mm)

(kN/mm)

(kN·mm)

134
201
250
389
488
571
775
917
1043
1497
1800
2057
2907
3473
3949
6865
8746
10174
13292
15305
17237

6.016 -2.588
2.07 -1.20
3.65 -1.09
2.15 -3.31
2.38 -1.57
2.21 -1.71
1.83 -2.05
1.52 -1.71
1.63 -2.11
1.73 -1.37
1.46 -1.14
1.33 -1.56
0.83 -1.62
1.11 -1.31
0.96 -1.23
0.9 -0.92
0.64

137
207
262
429
538
635
850
1015
1159
1765
2159
2498
4055
5314
6405
10393
13942
17105
23041
28396
32989
39837
45164
49184

K-

(kN/mm)
6.000
1.914
3.500
2.789
1.517
1.083
1.520
2.238
1.760
1.270
1.152
1.269
2.727
1.028
0.951
0.798
0.642
0.733
0.636

-3.380
-2.519
-2.133
-1.217
-1.786
-1.864
-1.893
-1.310
-2.563
-2.563
-1.385
-1.061
-1.143
-1.156
-1.131
-1.175
-1.051
-1.021

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εξεταζόμενου οπλισμού
τύπου Χ στην περιοχή ακραίων κόμβων, η τελική μορφή των ρωγμών
απεικονίζονται για όλα τα δοκίμια στις φωτογραφίες Σχήμα 11, 12 και 13. Από τη
μορφή της βλάβης και του συστήματος των ρωγμών κατά τη διάρκεια της
κυκλικής φόρτισης των δοκιμίων συμπεραίνεται ότι οι χιαστί κεκλιμένες ράβδοι
στην περιοχή του ακραίου κόμβου προκάλεσαν την εμφάνιση της βλάβης στη
δοκό μάλλον παρά στην περιοχή του κόμβου βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την
συνολική συμπεριφορά του δοκιμίου που έχει τον οπλισμό τύπου Χ. Περαιτέρω,
η παρουσία του συνδετήρα στο δοκίμιο B-JB-S1V αποδείχτηκε σημαντική καθώς
ο συνδετήρας αύξησε τη διατμητική ικανότητα του ακραίου κόμβου και
συγκράτησε την παραμόρφωση προς τα έξω της αγκύρωσης των ράβδων της
δοκού.

6ο βήμα
Σχήμα 11. Βλάβη και σύστημα ρωγμών του δοκιμίου B-JB-0

7ο Βήμα

6ο βήμα
7ο βήμα
Σχήμα 12. Βλάβες και σύστημα ρωγμών του δοκιμίου B-JB-S1V

7ο βήμα
8ο βήμα
Σχήμα 13. Βλάβη και σύστημα ρωγμών του δοκιμίου B-JB-XV

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση τα
αποτελέσματα 3 δοκιμίων εξωτερικών ακραίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος
ωπλισμένου σκυροδέματος προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα
των χιαστί κεκλιμένων ράβδων ως διατμητικός οπλισμός στην περιοχή ακραίου
κόμβου. Συμπεραίνεται ότι η συνολική σεισμική ικανότητα του ακραίου κόμβου
με οπλισμό τύπου Χ ήταν παρόμοια με την απόκριση του δοκιμίου με ένα
συνδετήρα. Σχετικά με τις βλάβες και το σύστημα των ρωγμών, οι αγκυρώσεις
των ράβδων της δοκού παρουσίασαν την τάση να βγουν προς τα έξω από το πίσω
μέρος της περιοχής του κόμβου (αστοχία αγκύρωσης). Ο ακραίος κόμβος με
ράβδους X σε σύγκριση με το δοκίμιο ελέγχου χωρίς συνδετήρες, εμφάνισε
υψηλότερες τιμές ικανότητας παραλαβής φορτίου κατά το μεγαλύτερο μέρος των
κύκλων φόρτισης και αυξημένη ικανότητα απορρόφησης υστερητικής ενέργειας
πρακτικά στο σύνολο της ακολουθίας φόρτισης. Αυτή η βελτίωση ήταν
μεγαλύτερη στους κύκλους φόρτισης με μεγάλη παραμόρφωση. Περαιτέρω, η
υστερητική απόκριση του δοκιμίου με οπλισμό 2Χ∅12 ως διατμητικό οπλισμό
στην περιοχή ακραίου κόμβου ήταν παρόμοια με την απόκριση του δοκιμίου
ελέγχου με συνδετήρα 1Ø8. Γενικά το δοκίμιο με ράβδους Χ παρουσίασε
βελτιωμένο μηχανισμό αστοχίας αφού σε αυτό αναπτύχθηκε πλαστική άρθρωση
στη δοκό και στη διεπαφή δοκού-ακραίου κόμβου.
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