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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε θεωρητική και
πειραματική μελέτη των διαφόρων μεθόδων ενίσχυσης δοκών με
ανθρακοΰφασμα, δηλαδή με τη μορφή συνεχούς υφάσματος, λωρίδων και
λωρίδων αγκυρωμένων με κορδόνια και επίσης, ενίσχυση με μονά και διπλά
κορδόνια εγκιβωτισμένα σε εγκοπή. Η έρευνα είχε ως στόχο την αποδοτικότερη
ενίσχυση των δοκών σε διάτμηση με FRP επιτυγχάνοντας τις λιγότερες
διατρητικές επεμβάσεις στον υπάρχοντα φορέα. Κατασκευάστηκαν τριάντα εννέα
(39) δοκοί διαστάσεων 15x15x70 cm, κατηγορίας σκυροδέματος C30/37,
οπλισμένες μόνο σε κάμψη με οπλισμό 3Ø10. Από τα αποτελέσματα της εργασίας
προέκυψαν συμπεράσματα για τον βέλτιστο τρόπο ενίσχυσης με χρήση σύνθετων
υλικών με τις λιγότερες δυνατές επεμβάσεις στον φορέα.
ABSTRACT : In this study, a theoretical and experimental investigation took
place on different ways of reinforcement with fabrics of carbon fibers, namely
with the form of continuous fabrics, strips, string anchored strips and
reinforcement with single and double strings placed into notch. The objective of
this study is to achieve the most efficient reinforcement on shear stress with FRPs
in combination with the less perforating interventions possible. Thirty nine (39)
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concrete beams with dimensions 15x15x70 cm, with concrete classified as C30/37
were constructed, each of which was reinforced only under bending with 3Ø10
steel bars. From the results of this study, many conclusions occurred relatively to
the most efficient way of reinforcement using composite materials with the less
perforating interventions possible on the beam.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μια από τις εφαρμογές των σύνθετων υλικών είναι η ενίσχυση των φορέων σε
διάτμηση.
Η διατμητική αστοχία των δοκών, σε αντίθεση με την κάμψη, παρουσιάζει πιο
ψαθυρή συμπεριφορά και μπορεί να προκαλέσει άμεση κατάρρευση του
στοιχείου (Σχήμα 1). Επομένως, η εύρεση λύσεων αντιμετώπισης της
συγκεκριμένης αστοχίας προέχει. Για αυτό το λόγο, σε κατασκευαστικό επίπεδο
προτιμάται ο σχεδιασμός ή η ενίσχυση των φορέων με τέτοιο τρόπο ώστε να
εμφανίζεται αστοχία από κάμψη πριν την διατμητική αστοχία.

Σχήμα 1. Δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμφανή αστοχία σε διάτμηση.

Στην διατμητική αστοχία εμφανίζονται δύο τύποι ρωγμών: ο πρώτος τύπος είναι
λόγω αστοχίας του λοξού ελκυστήρα και οι ρωγμές έχουν διακριτά χείλη, ο
δεύτερος τύπος είναι λόγω αστοχίας του λοξού θλιπτήρα και εμφανίζεται υπό
μορφή σύνθλιψης του σκυροδέματος (Σχήμα 2). Οι ρωγμές του πρώτου τύπου
εμφανίζονται σε πολύ μικρά φορτία αφού η εφελκυστική αντοχή του
σκυροδέματος είναι σχεδόν μηδενική. Όταν οι ρωγμές είναι εντελώς διακριτές
αυτό σημαίνει ότι ο διατμητικός οπλισμός έχει παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό
και ο φορέας πλησιάζει σε διατμητική αστοχία. Ο δεύτερος τύπος διατμητικών
ρωγμών εμφανίζεται σε φορείς με ανεπαρκές πλάτος και με την εμφάνισή τους
θεωρείται ότι ο φορέας έχει αστοχήσει σε διάτμηση. Τόσο οι λοξοί ελκυστήρες
όσο και οι θλιπτήρες είναι υπό κλίση προς στις στηρίξεις, όπου είναι η περιοχή με
τη μεγαλύτερη δρώσα τέμνουσα (Μπάκα Α., 2015) (Σχήμα 3).
Η κρίσιμη διατομή για τον λοξό θλιπτήρα είναι στην παρειά της στήριξης, ενώ για
τον λοξό ελκυστήρα είναι σε απόσταση 0,9d (d = στατικό ύψος) από την παρειά
της στήριξης.
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Σχήμα 2. (α) ρωγμές λόγω αστοχίας λοξού ελκυστήρα, (β) ρωγμές λόγω αστοχίας λοξού
θλιπτήρα (Μπάκα Α., 2015)

Σχήμα 3. Φυσικό προσομοίωμα για καμπτοδιατμητική καταπόνηση (Μπάκα Α., 2015).

Ως είθισται, οι δοκοί οπλίζονται σε διάτμηση με χαλύβδινο λοξό οπλισμό
(παλαιότερα) ή εγκάρσιο (συνδετήρες). Όσον αφορά στην ενίσχυσή τους σε
διάτμηση χρησιμοποιούνται πλέον και τα ινοπλισμένα πολυμερή (Fibre
Reinforced Polymers – FRP).
Τα ινοπλισμένα πολυμερή αποτελούνται από δύο συστατικά μέρη, το ένα εξ’
αυτών χαρακτηρίζεται ως συστατικό ενίσχυσης και το δεύτερο καλείται μήτρα.
Στις κατασκευές, τα συστατικά ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται είναι
ινοπλισμένα πολυμερή (FRP), τα οποία είναι συνεχείς ίνες διαμέτρου 5-20 μm με
πολύ μεγάλο λόγο μήκος/διάμετρο, εμποτισμένες με θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη,
τη μήτρα, και χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα μεγάλες μηχανικές τους αντοχές
και πιο συγκεκριμένα πολύ υψηλό μέτρο ελαστικότητας, χαμηλή
δυσθραυστότητα και μεγάλη εφελκυστική αντοχή. Συνήθης τύπος ινοπλισμένων
πολυμερών είναι οι ίνες αραμιδίου, οι ίνες γυαλιού (glass fibres), και οι ίνες
άνθρακα (carbon fibres).
Το μικρό βάρος, η υψηλή αντοχή (Σχήμα 4), η εξαιρετική αντοχή σε διάβρωση, η
πολύ καλή συμπεριφορά σε κόπωση, σε κρούση και στη διάδοση ρωγμών, οι
σχετικά εύκολες διαδικασίες παραγωγής και το μικρό κόστος συντήρησης είναι
μερικοί από τους παράγοντες εκείνους που έχουν οδηγήσει τα σύνθετα υλικά
στην πρώτη θέση μεταξύ των κατασκευαστικών υλικών για μεγάλο πλήθος
εφαρμογών, ενώ μερικά από τα μειονεκτήματα των σύνθετων υλικών είναι τα
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υψηλά επίπεδα ερπυσμού, η μικρή αντίσταση σε μηχανική και χημική φθορά
καθώς και το αρκετά υψηλό αρχικό τους κόστος.
Όσον αφορά στη μήτρα, είναι συνήθως ένα χαμηλής πυκνότητας
θερμοσκληρυνόμενο πολυμερές (κυρίως εποξειδικές ρητίνες), το οποίο συνδέει
τις ίνες μεταξύ τους και τις προστατεύει. Η συμμετοχή του στο σύνθετο
εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των ιδιοτήτων της ενίσχυσης με
αύξηση της διατμητικής και της θλιπτικής αντοχής. Επίσης, παρουσιάζουν
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η αναγκαία χρήση ρητινών για την επικόλληση των σύνθετων επί των δοκιμίων
περιλαμβάνει μια σειρά μειονεκτημάτων, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι η
φτωχή συμπεριφορά τους σε θερμοκρασίες πάνω από τη θερμοκρασία υαλώδους
μετάπτωσης, ο περιορισμένος χρόνος εργασιμότητας και εφαρμογής που
εγκυμονούν τον κίνδυνο ανάφλεξης.

Σχήμα 4. Σχέσεις τάσης-παραμόρφωσης για σύνθετα υλικά σε εφελκυσμό (Δρίτσος Σ.,

2006).

Για την εφαρμογή των σύνθετων από ανθρακονήματα προετοιμάζεται η
επιφάνεια στην οποία θα γίνει η επικόλληση, δηλαδή καθαρισμός και εξομάλυνση
των ανωμαλιών. Αν διαπιστωθεί ότι η επιφάνεια του σκυροδέματος είναι αρκετά
πορώδης ή υπάρχουν μικρορηγματώσεις, τότε εμποτίζεται με αραιό διάλυμα
εποξειδικής ρητίνης. Οι ακμές του φορέα εξομαλύνονται για να επιτευχθεί η
σωστή εφαρμογή των λωρίδων. Αφού καθαριστεί η επιφάνεια του σκυροδέματος,
διαβρέχεται με νερό υπό πίεση και έπειτα στεγνώνεται. Η εναπομένουσα υγρασία
δεν πρέπει να είναι περισσότερη από 4%. Στη συνέχεια γίνεται επάλειψη
εποξειδικής ρητίνης πάχους 1-2 mm με κατάλληλο ιξώδες. Η τοποθέτηση της
λωρίδας γίνεται με ομοιόμορφη πίεση με την χρήση ρολού έτσι ώστε να μην
εγκλωβίζεται αέρας. Μετά από μισή έως μία ώρα γίνεται επάλειψη δεύτερης
στρώσης ρητίνης. Τέλος, επικαλύπτονται με τσιμεντοκονίαμα για την προστασία
των λωρίδων από υψηλές θερμοκρασίες και γενικά από τις περιβαλλοντικές
συνθήκες (Δρίτσος Σ., 2006) (Τριανταφύλλου Αθ., 2004).

3

Συναφής πειραματική έρευνα έχει διεξαχθεί όσον αφορά στις μορφές του
ανθρακοϋφάσματος, δηλαδή ως τρίπλευρου μανδύα και ως τρίπλευρες λωρίδες
κάθετες ως προς τον άξονα του δοκιμίου, καθώς και σε δύο είδη αγκύρωσης των
ανωτέρω περιπτώσεων χωρίς διαμπερή διάτρηση της πλακοδοκού (G.M. Chen et
al, 2016).
Σε άλλη σχετική έρευνα εξετάσθηκε η ενίσχυση δοκού με λωρίδες
ανθρακοϋφάσματος, κάθετες ως προς τον άξονα του δοκιμίου και
πραγματοποιήθηκε σύγκριση των ανωτέρω με λωρίδες τοποθετημένες υπό γωνία
45ο (Davood Mostofinejad et al, 2016).
Επιπλέον, έχει διεξαχθεί έρευνα για δύο περιπτώσεις ενίσχυσης δοκού με
τρίπλευρες λωρίδες ανθρακοϋφάσματος κάθετες ως προς τον άξονα του δοκιμίου.
Σε καθεμία περίπτωση εφαρμόστηκε διαφορετικό ύψος επικόλλησης του
σύνθετου επί του δοκιμίου, με αντίστοιχη διαμπερή αγκύρωση της δοκού με μονό
κορδόνι (Daniel Baggio et al, 2014).
Στην παρούσα πειραματική έρευνα έγινε μελέτη διαφόρων περιπτώσεων
ενίσχυσης σε διάτμηση όσον αφορά τη μορφή του ανθρακοϋφάσματος, δηλαδή
συνεχούς μανδύα και λωρίδων (κάθετων ως προς τον άξονα του δοκιμίου).
Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενίσχυση εξ’ ολοκλήρου με κορδόνι ανθρακονημάτων
(μονό, διπλό) σε εγκοπή. Στην περίπτωση της ενίσχυσης με κορδόνι εξετάσθηκαν
δύο υποπεριπτώσεις, στη μία τοποθετημένο κάθετα ως προς τον άξονα της δοκού
και στην άλλη υπό γωνία 45ο. Η περίπτωση ενίσχυσης εξ’ ολοκλήρου με
κορδόνια δεν βρέθηκε σε σχετική βιβλιογραφία. Η αγκύρωση του τρίπλευρου
συνεχούς μανδύα και των τρίπλευρων λωρίδων επιτεύχθηκε με μονό κορδόνι.

(α)
(β)
ο
Σχήμα 5. α) Κορδόνι σε πλαϊνή εγκοπή 90 (σε 2 θέσεις), β) Κορδόνι σε πλαϊνή
εγκοπή 45ο.

(α)
(β)
Σχήμα 6. α) Τρίπλευρος μανδύας με αγκύρωση μονού κορδονιού, β) Τρίπλευρες
λωρίδες (μονή στρώση) με αγκύρωση μονού κορδονιού.
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Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την αποδοτικότερη ενίσχυση των δοκών σε
διάτμηση με FRP επιτυγχάνοντας τις λιγότερες διατρητικές επεμβάσεις στον
υπάρχοντα φορέα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Κατασκευάστηκαν 39 δοκίμια κατηγορίας σκυροδέματος C30/37, διαστάσεων
15x15x70 cm, οπλισμένα σε κάμψη με 3Ø10, χωρίς διατμητικό οπλισμό. Να
σημειωθεί ότι πριν τη σκυροδέτηση τοποθετήθηκαν στις κατά μήκος ακμές της
βάσης των καλουπιών ειδικά διαμορφωμένοι σωλήνες PVC σε μορφή
τεταρτοκυκλίων ακτίνας 20 mm, ώστε να προσδοθεί η απαιτούμενη καμπυλότητα
στα δοκίμια, η οποία αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή των σύνθετων υλικών. Η
καταπόνηση των δοκιμίων πραγματοποιήθηκε σε μηχανή κάμψης τεσσάρων
σημείων.
Από τα δοκίμια που κατασκευάστηκαν, τα τρία δεν ενισχύθηκαν με σύνθετα
υλικά (δοκίμια αναφοράς).
Τα υπόλοιπα ενισχύθηκαν ως εξής:
1η περίπτωση: (6 δοκοί) Τετράπλευρες λωρίδες & τετράπλευρος συνεχής μανδύας
2η περίπτωση: (8 δοκοί) Τρίπλευρες λωρίδες & τρίπλευρος συνεχής μανδύας
3η περίπτωση: (6 δοκοί) Τρίπλευρες λωρίδες & τρίπλευρος συνεχής μανδύας με
αγκύρωση μονού κορδονιού
4η περίπτωση: (4 δοκοί) Κορδόνι εγκιβωτισμένο σε περιμετρική εγκοπή 90ο
5η περίπτωση: (8 δοκοί) Κορδόνι εγκιβωτισμένο σε πλαϊνή εγκοπή 90ο
6η περίπτωση: (4 δοκοί) Κορδόνι εγκιβωτισμένο σε πλαϊνή εγκοπή 45ο
Για τις ενισχύσεις στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν υλικά από ίνες άνθρακα
(C.F.R.P. – Carbon Fiber Reinforced Polymers) ή ανθρακονήματα το οποίο είναι
υλικό πυκνότητας 1.82 g/cm3 (1820 kg/m3) και παρασκευάζεται από τη θερμική
κατεργασία πολυακρυλονιτριλίου (PAN) ή με την απόσταξη κάρβουνου. Τα
ανθρακοϋφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν στην προκειμένη έρευνα είχαν την
εμπορική ονομασία SikaWrap®-230C (Sika Hellas ΑΒΕΕ, 2014). Τη συνδετική
ύλη μεταξύ των ινών άνθρακα του υφάσματος SikaWrap®-230C και του
ενισχυόμενου στοιχείου αποτέλεσε προϊόν της ίδιας εταιρείας με την ονομασία
Sikadur®-330 (Sika Hellas ΑΒΕΕ, 2015). Το κορδόνι που χρησιμοποιήθηκε έχει
την εμπορική ονομασία SikaWrap®FX-50C (Εικόνα 8) και είναι ένα μονής
διευθύνσεως κορδόνι από ίνες άνθρακα που χρησιμοποιείται για δομητική
σύνδεση και την αγκύρωση συστημάτων ενίσχυσης SikaWrap® (Sika Hellas
ΑΒΕΕ, 2014). Το ισοδύναμο με το προϊόν SikaWrap®-230C πάχος εφαρμογής για
το κορδόνι διαμέτρου 10 mm, προκύπτει υπολογιστικά ότι είναι ίσο με 0.077 mm.
Όπως και πριν, τη συνδετική ύλη μεταξύ των ινών άνθρακα του κορδονιού
SikaWrap®FX-50C και του ενισχυόμενου στοιχείου αποτέλεσε το προϊόν της
εταιρείας με την ονομασία Sikadur®-330. Η χρησιμοποιούμενη εποξειδική ρητίνη
εμποτισμού των κορδονιών ονομάζεται Sikadur®-300 (Sika Hellas ΑΒΕΕ, 2015).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πίνακας 1. Θεωρητικά και πειραματικά αποτελέσματα συμβολής των σύνθετων υλικών
στην ανάληψη τέμνουσας ανά περίπτωση ενίσχυσης με FRP.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ

1η περίπτωση: Τετράπλευρες λωρίδες & τετράπλευρος συνεχής μανδύας
Λωρίδες (μονή στρώση)
Sf = 100 mm,
VRd,f = 17.70 kN,
VRd,f = 26.58 kN (χωρίς Συντ.
Ασφαλείας), (2 δοκοί)
Λωρίδες (διπλή στρώση)
Sf = 100 mm,
VRd,f = 23.72 kN,
VRd,f = 35.58 kN (χωρίς Συντ.
Ασφαλείας),
(2 δοκοί)
Συνεχής Μανδύας
(μονή στρώση), Sf = 50 mm,
VRd,f = 31.90 kN,
VRd,f = 47.73 kN (χωρίς Συντ.
Ασφαλείας),
(2 δοκοί)

VFRP = 30.18 kN

VFRP = 35.68 kN

VFRP = 45.68 kN

2η περίπτωση: Τρίπλευρες λωρίδες & τρίπλευρος συνεχής μανδύας
Λωρίδες (μονή στρώση)
Sf = 100 mm,
VRd,f = 13.80 kN,
VFRP = 21.18 kN
VRd,f = 13.80 kN (λόγω περιορισμού:
σfed ≤ 0,004∙Εf),
(2 δοκοί)
Λωρίδες (διπλή στρώση)
Sf = 100 mm, VRd,f = 19.34 kN,
VRd,f = 27.58 kN (χωρίς Συντ.
Ασφαλείας), (2 δοκοί)
Συνεχής Μανδύας
(μονή στρώση), Sf = 50 mm,
VRd,f = 27.58 kN,
VRd,f = 27.58 kN (λόγω περιορισμού:
σfed ≤ 0,004∙Εf),
(2 δοκοί)

VFRP = 27.68 kN

VFRP = 43.18 kN
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Συνεχής Μανδύας
(διπλή στρώση), Sf = 50 mm,
VRd,f = 34.24 kN,
VFRP = 45.68 kN
VRd,f = 51.34 kN (χωρίς Συντ.
Ασφαλείας),
(2 δοκοί)
3η περίπτωση: Τρίπλευρες λωρίδες & τρίπλευρος συνεχής μανδύας με αγκύρωση μονού
κορδονιού
Λωρίδες (μονή στρώση)
Sf = 100 mm, VRd,f = 15.51 kN,
VRd,f = 15.51 kN (λόγω περιορισμού:
VFRP = 20.68 kN
σfed ≤ 0,004∙Εf),
(2 δοκοί)
Λωρίδες (διπλή στρώση)
Sf = 100 mm, VRd,f = 21.06 kN,
VRd,f = 29.30 kN (χωρίς Συντ.
Ασφαλείας),
(2 δοκοί)
Συνεχής Μανδύας
(μονή στρώση), Sf = 50 mm, VRd,f =
31.02 kN,
VRd,f = 31.02 kN (λόγω περιορισμού:
σfed ≤ 0,004∙Εf),
(2 δοκοί)

VFRP = 32.18 kN

VFRP = 44.18 kN

4η περίπτωση: Κορδόνι εγκιβωτισμένο σε περιμετρική εγκοπή 90ο

Sf = 50 mm (μονό),
VRd,f = 30.54 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

Sf = 60 mm (διπλό),
VRd,f = 38.80 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

VFRP = 30.68 kN

VFRP = 40.60 kN

5η περίπτωση: Κορδόνι εγκιβωτισμένο σε πλαϊνή εγκοπή 90ο
Sf = 50 mm (μονό),
VRd,f = 30.54 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

VFRP = 30.68 kN
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Sf = 60 mm (διπλό),
VRd,f = 38.80 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

VFRP = 38.18 kN

Sf = 50 mm (μονό),
VRd,f = 20.36 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

VFRP = 23.18 kN

Sf = 60 mm (διπλό),
VRd,f = 25.92 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

VFRP = 27.18 kN

6η περίπτωση: Κορδόνι εγκιβωτισμένο σε πλαϊνή εγκοπή 45ο
Sf = 60 mm (μονό),
VRd,f = 30.52 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

VFRP = 35.18 kN

Sf = 60 mm (διπλό),
VRd,f = 40.70 kN (TR55*),
(2 δοκοί)

VFRP = 42.68 kN

*TR55: Technical Report No. 55, Design guidance for strengthening concrete structures using fibre composite materials,
Third Edition, Concrete Society (2012)

(α)
(β)
Σχήμα 7. α) Τρίπλευρος μανδύας με αγκύρωση μονού κορδονιού, β) Κορδόνι σε
πλαϊνή εγκοπή 90ο (σε 3 θέσεις).

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων
Παρατηρείται ότι τα πειραματικά αποτελέσματα κάθε περίπτωσης ενίσχυσης
παρουσιάζουν μεγάλη εγγύτητα με τα αποτελέσματα των θεωρητικών
υπολογισμών.
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Οι δοκοί αναφοράς με διαστάσεις 15x15x70cm, σκυροδέματος C30/37,
οπλισμένες σε κάμψη με 3Ø10 και χωρίς χαλύβδινο διατμητικό οπλισμό,
καταπονήθηκαν σε μηχανή κάμψης τεσσάρων σημείων. Ο μέσος όρος του
συνολικού φορτίου αστοχίας σε διάτμηση για αυτές τις δοκούς είναι P = 94 kN.
Άρα, η τέμνουσα σχεδιασμού είναι Vsd1 = P/2 = 47 kN.
Από τον θεωρητικό υπολογισμό προκύπτει ότι η τέμνουσα αντοχής του στοιχείου
σε διάτμηση χωρίς τον αντίστοιχο οπλισμό είναι VRd1 = 16.82 kN. Επομένως, η
τέμνουσα που απαιτείται να παραλάβει ο διατμητικός οπλισμός είναι
Vwd=30.18kN.
Ακολουθεί ο σχολιασμός του παραπάνω πίνακα αποτελεσμάτων.
1. Παρατηρείται ότι τα πειραματικά αποτελέσματα όλων των
υποπεριπτώσεων της 1ης περίπτωσης ενίσχυσης, ξεπερνούν την τέμνουσα
που καλείται να παραλάβει ο διατμητικός οπλισμός (Vwd = 30.18 kN).
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση ενίσχυσης με τετράπλευρο
συνεχή μανδύα, η τέμνουσα που παρέλαβε το σύνθετο υλικό θα μπορούσε
να είναι και μεγαλύτερη, διότι εξαντλήθηκε η ικανότητα φόρτισης της
μηχανής (max Pμηχ. = 125 kN σε κάμψη). Ωστόσο, η εφαρμογή όλων
αυτών των υποπεριπτώσεων απαιτεί πολλές διατρητικές επεμβάσεις στον
εκάστοτε φορέα στον οποίο εφαρμόζονται.
2. Στην 2η περίπτωση, παρουσιάζονται χαμηλότερες τιμές της τέμνουσας
(Vwd = 30.18 kN), με εξαίρεση των περιπτώσεων μονής και διπλής
στρώσης του τρίπλευρου συνεχούς μανδύα, στις οποίες η τέμνουσα που
παρέλαβε το σύνθετο έχει υπερβεί την τέμνουσα που καλείται να
παραλάβει ο διατμητικός οπλισμός (Vwd = 30.18 kN). Ωστόσο, στις δύο
τελευταίες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, διότι
εξαντλήθηκε η ικανότητα φόρτισης της μηχανής (max Pμηχ. = 125 kN σε
κάμψη). Σε όλες τις υποπεριπτώσεις δεν γίνονται διατρητικές επεμβάσεις.
3. Στην 3η περίπτωση ενίσχυσης, με εξαίρεση την πρώτη υποπερίπτωση
(στην οποία συνέβη αποκόλληση του σύνθετου υλικού, οφειλόμενο
πιθανώς σε σφάλμα της αγκύρωσης), όλες οι υποπεριπτώσεις
αποδείχθηκαν επαρκείς. Αριθμητικά, υπάρχει ομοιότητα με τα
αποτελέσματα της 1ης περίπτωσης (κλειστό σύστημα σύνθετων υλικών)
και σαφώς μεγαλύτερη ανάληψη τέμνουσας από την 2η περίπτωση
(τρίπλευρη λωρίδα και μανδύας). Αυτή η περίπτωση προτείνεται για την
αποδοτικότητά της, καθώς και για την δημιουργία λιγότερων διατρητικών
επεμβάσεων συγκριτικά με την 1η περίπτωση.
4. Στην 4η, 5η και 6η περίπτωση ενίσχυσης εφαρμόστηκε εξ’ ολοκλήρου
ενίσχυση με κορδόνια ανθρακονημάτων. Συγκεκριμένα, όλα τα δοκίμια
των περιπτώσεων αυτών αποδείχθηκαν ικανά να αναλάβουν την
Vwd=30.18kN, με εξαίρεση τις δυο τελευταίες υποπεριπτώσεις της 5ης
περίπτωσης, όπου είχε συνολικά λιγότερες θέσεις ενίσχυσης.
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5. Η 6η περίπτωση (κορδόνι μονό ή διπλό εγκιβωτισμένο σε πλαϊνές εγκοπές
υπό γωνία 45ο) αποτελεί καινοτομία. Η τέμνουσα που αναλήφθηκε από τα
σύνθετα καλύπτει την απαιτούμενη τιμή (Vwd = 30.18 kN).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι με
διαφορετικούς συνδυασμούς τοποθέτησης των σύνθετων υλικών επί της δοκού,
αλλά και με διαφορετικές μορφές σύνθετων υλικών (κορδόνια, ύφασμα)
μπορούμε να επιτύχουμε την ανάληψη της απαιτούμενης τέμνουσας με τις
λιγότερες διατρητικές επεμβάσεις.
Η ενίσχυση των δοκών σε διάτμηση εξ’ ολοκλήρου με κορδόνι εγκιβωτισμένο
πλαϊνή εγκοπή υπό γωνία 45ο (η οποία αποτελεί και πρωτοτυπία) δίνει
αποτελέσματα μεγαλύτερα από αυτά του εγκιβωτισμένου κορδονιού σε
περιμετρική εγκοπή κάθετη στον άξονα του φορέα. Στην περίπτωση του
κορδονιού εγκιβωτισμένου σε πλαϊνή εγκοπή υπό γωνία 45ο, δεν
πραγματοποιείται ουδεμία διατρητική επέμβαση στο φορέα. Καταλήγοντας, η
ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με κορδόνι εγκιβωτισμένο σε πλαϊνή εγκοπή υπό
γωνία 45ο και ο τρίπλευρος μανδύας χωρίς αγκύρωση προτείνονται ως βέλτιστες
περιπτώσεις ενίσχυσης χωρίς διατρητικές επεμβάσεις.
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