Δοκιµές υποστυλωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος υπό
ταχεία εγκάρσια φόρτιση
Tests on RC columns under simulated blast loading
Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ1, Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ2, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ3
Λέξεις κλειδιά: υποστύλωµα ΟΣ, φόρτιση λόγω έκρηξης, ώθηση, ενίσχυση
(RC column, blast loading, impulse, retrofit)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία, παρουσιάζονται αποτελέσµατα σειράς δοκιµών σε
υποστυλώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος κλίµακας 1:2, υπό ταχεία εγκάρσια
φόρτιση που προσοµοιώνει φορτία έκρηξης. Για την υλοποίηση των δοκιµών που
παρουσιάζονται σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν: (α) ειδικές διατάξεις για
την προσοµοίωση των συνοριακών συνθηκών υποστυλώµατος κατά την έκρηξη
και, (β) τρία ειδικά κατασκευασµένα έµβολα. Από τις δοκιµές προέκυψε
διατµητικού τύπου αστοχία των υποστυλωµάτων µε διαγώνια ρηγµάτωση
εντοπισµένη στα άκρα του στοιχείου. Εξετάσθηκε επίσης η δυνατότητα
βελτίωσης της διατµητικής αντοχής και της πλαστιµότητας υποστυλωµάτων µε
ενίσχυση των περιοχών των άκρων τους µε µανδύες από ινοπλέγµατα ανόργανης
µήτρας (ΙΑΜ). Σε αυτή την περίπτωση η διατµητική αστοχία αποτρέπεται και
µάλιστα χωρίς βλάβη του µανδύα ΙΑΜ, ενώ αναπτύσσεται καµπτική ρηγµάτωση
σε µικρή έκταση στο µέσον του ύψους του υποστυλώµατος.
ABSTRACT: Experimental results from tests carried out on three columns, at
scale 1:2, under simulated blast loading, are presented. The application of
simulated blast loading on specimens required development of: (a) a special setup for simulating the boundary conditions of the column during an explosion, and,
(b) three, specially designed, actuators. The specimens depicted shear-type failure,
with diagonal cracking close to their ends. Textile reinforced mortar (TRM)
jackets at the end regions were also employed to investigate their contribution in
improving the shear strength and ductility of the columns. In the retrofitted
specimens, shear failure was suppressed without damage to the TRM jacket, while
flexural cracking was recorded at column mid-height.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο συνήθης σχεδιασµός κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα ικανοποιεί τις βασικές
απαιτήσεις ασφαλείας έναντι συνήθων φορτίσεων, χωρίς όµως ιδιαίτερη πρόνοια
για την περίπτωση τυχηµατικών δράσεων (πέραν των σεισµικών), οι οποίες
µπορεί να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια ζωής του έργου και ενδέχεται να
προκαλέσουν µερική ή πλήρη προοδευτική κατάρρευση αυτού (κρούσεις,
εκρήξεις κλπ.). Η ανάγκη διερεύνησης της συµπεριφοράς των κατασκευών σε
φορτία από έκρηξη έγινε επιτακτική, κυρίως µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις
στις Η.Π.Α. (βοµβιστικές επιθέσεις στο Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου, 1995, στο
οµοσπονδιακό κτίριο Alfred P. Murrah στην Οκλαχόµα, 1995, και στην
τροµοκρατική επίθεση στο Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου, 2001). Αποτέλεσµα
ήταν η δηµιουργία κειµένων σχετικά µε τη συµπεριφορά των κατασκευών και
κατευθυντήριων οδηγιών για την ανάπτυξη στρατηγικών άµβλυνσης των
κινδύνων από εκρήξεις (UFC 3-340-02, UFC 4-010-01,TM5-885-1). Ωστόσο, η
διεθνής ερευνητική προσπάθεια δεν έχει οδηγήσει ακόµα στη δηµιουργία
ικανοποιητικού κανονιστικού πλαισίου. Πληροφορίες ως προς την συνολική
απόκριση κατασκευών υπό ταχεία φόρτιση καθώς επίσης και στρατηγικές
αποτροπής ενδεχόµενης προοδευτικής κατάρρευσης παρέχονται στις εργασίες
των Crawford et al. (2001) και Krauthammer (2004). Οι Morrill et al. (2000) και
οι Crawford et al. (2001) προσπάθησαν να επεκτείνουν τις στρατηγικές
αντισεισµικής ενίσχυσης στην προστασία έναντι φορτίσεων από εκρήξεις, βάσει
αποτελεσµάτων προγενέστερων πειραµατικών ερευνών. Αν και τα αποτελέσµατα
των δοκιµών (Divine Buffalo tests, DB tests) που αξιοποίησαν είναι
διαβαθµισµένα, αναφέρεται ότι διεξήχθησαν 53 δοκιµές (40 σε υποστυλώµατα
τετραωρόφου κτίριου και 13 σε µεµονωµένα υποστυλώµατα), µε στόχο τη
διερεύνηση της συµβολής της ενίσχυσης των υποστυλωµάτων µε ινοπλισµένα
πολυµερή. Οι Hegermier et al (2007) πραγµατοποίησαν στατικές δοκιµές
(προσοµοιώνοντας φόρτιση λόγω έκρηξης) σε ενισχυµένα υποστυλώµατα, ίδιας
γεωµετρίας µε αυτά των δοκιµών DB. Οµοίως, ο Rodriquez (2006) διεξήγαγε
δοκιµές σε πανοµοιότυπα υποστυλώµατα (ενισχυµένα µε ινοπλισµένα πολυµερή
ή µη) µε αυτά των δοκιµών DB. Οι δοκιµές διεξήχθησαν σε ειδικά
κατασκευασµένο εργαστήριο µε δυνατότητα προσοµοίωσης έκρηξης µέσω
φόρτισης από ειδικά κατασκευασµένα έµβολα. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω
ερευνών έδειξαν ότι ενίσχυση των υποστυλωµάτων µε ινοπλισµένα πολυµερή
οδηγεί σε δραµατική αλλαγή της απόκρισης των υποστυλωµάτων: ενώ τα µη
ενισχυµένα υποστυλώµατα αστόχησαν σε διάτµηση στην κορυφή και τη βάση
τους µε πολύ µεγάλη παραµένουσα µετατόπιση, τα ενισχυµένα υποστυλώµατα
εµφάνισαν µικρές βλάβες και µικρή παραµένουσα µετατόπιση. Πειραµατικές
δοκιµές έχουν διεξαχθεί και σε βάθρα γεφυρών από τους Williams and
Williamson (2011) και από τους Fujikura and Bruneau (2011), µε παράµετρο
διερεύνησης τον οπλισµό και τη γεωµετρία των βάθρων (κυκλική ή ορθογωνική
διατοµή). Παρατηρήθηκε αποφλοίωση του σκυροδέµατος τόσο στην πλευρά που
δέχεται την πίεση της έκρηξης όσο και στην απέναντι και αναπτύχθηκαν
αναλυτικά προσοµοιώµατα που αναπαριστούν ικανοποιητικά αυτό τον µηχανισµό
αστοχίας.

Αν και αναγκαία, η πειραµατική διερεύνηση της συµπεριφοράς στοιχείων υπό
πραγµατικά φορτία κρούσης/έκρηξης υπόκειται σε σηµαντικούς περιορισµούς: οι
δοκιµές είναι πολυδάπανες, επικίνδυνες, υλοποιούνται µόνο σε συγκεκριµένες
(αποµακρυσµένες) εγκαταστάσεις και η χρησιµότητα των καταγραφόµενων
αποτελεσµάτων περιορίζεται λόγω της καταστροφικής φύσης της φόρτισης.
Αντίθετα, δοκιµές στις οποίες η φόρτιση της έκρηξης προσοµοιώνεται, είναι
αρκετά πιο οικονοµικές, ευχερείς και ασφαλείς, ενώ παράλληλα παρέχουν τη
δυνατότητα εξαγωγής περισσότερων πειραµατικών δεδοµένων. Στην εργασία
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από δοκιµές που προσοµοιώνουν φορτία
έκρηξης – οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε υποστυλώµατα οπλισµένου
σκυροδέµατος χωρίς ενίσχυση και σε όµοια υποστυλώµατα ενισχυµένα µε
µανδύες ινοπλέγµατος ανόργανης µήτρας (ΙΑΜ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές σε τρία υποστυλώµατα, κλίµακας 1:2, µε
διαφορετικό αξονικό φορτίο σε κάθε µια. Για τη διεξαγωγή των δοκιµών
σχεδιάστηκε ειδική πειραµατική διάταξη για την προσοµοίωση των συνοριακών
συνθηκών υποστυλώµατος κατά την έκρηξη, δηλαδή δέσµευση της στροφής και
της αξονικής µετακίνησης στη βάση και δέσµευση της στροφής στην κορυφή του
υποστυλώµατος. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν τρία ειδικά έµβολα για την επιβολή
“στιγµιαίας” πίεσης κατανεµηµένης καθ’ ύψος των υποστυλωµάτων, για να
µελετηθεί η επίδραση της ταχύτητας φόρτισης και της καθ’ ύψος των
υποστυλωµάτων διάδοσης των κυµάτων στην κατανοµή της δύναµης, της
παραµόρφωσης και των βλαβών.
Σχεδιασµός εµβόλων φόρτισης
Για την υλοποίηση των δοκιµών σχεδιάστηκε ειδικού τύπου έµβολο ικανό να
επιταχύνει µάζα σε υψηλή ταχύτητα, η πρόσκρουση της οποίας στο δοκίµιο να
προσοµοιώνει τη φόρτιση που δέχεται η κατασκευή από ωστικό κύµα. Ο
σχεδιασµός του εµβόλου πραγµατοποιήθηκε µε βάση τους Peroni et al (2013). Η
βασική αρχή λειτουργίας του εµβόλου (Σχήµα 1) είναι η ακόλουθη: στο
εσωτερικό του κυλινδρικού σώµατος του εµβόλου (µήκους 1750mm) και ανάντη
της ενδιάµεσης (εσωτερικής) πλάκας του βάκτρου, τοποθετούνται διάτρητα
δισκοειδή ελατήρια κατά DIN 2093. Το βάκτρο του εµβόλου συνδέεται µε
υδραυλικό γρύλο µέσω ράβδου µε σπείρωµα, η οποία στο µέσο της φέρει,
βαθµονοµηµένης αντοχής, στένωση διατοµής. Η µέσω του γρύλου µετακίνηση
του βάκτρου συµπιέζει τα ελατήρια στο εσωτερικό του εµβόλου (Σχήµα 2α) και,
όταν η αντίδραση των ελατηρίων εξισωθεί µε την αντοχή της ράβδου σύνδεσης, η
τελευταία θραύεται απελευθερώνοντας το βάκτρο. Η στιγµιαία αποσυµπίεση των
ελατηρίων επιταχύνει το βάκτρο το οποίο ωθεί την µάζα πρόσκρουσης που
βρίσκεται σε επαφή στο απέναντι άκρο του βάκτρου. Όταν εξαντληθεί η
επιτρεπόµενη µετακίνηση του βάκτρου, η κίνησή του σταµατά και η µάζα
πρόσκρουσης αποκολλάται από το έµβολο συγκρουόµενη, σε ορισµένη
απόσταση, µε το δοκίµιο.

Σχήµα 1. Σχηµατική λειτουργία της πειραµατικής διάταξης

Σχεδιασµός πειραµατικής διάταξης και δοκιµίων
Η πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει τρία όµοια έµβολα, το σώµα των οποίων
ακινητοποιείται πάνω στο ισχυρό δάπεδο του εργαστηρίου. Για να εξασφαλισθεί
η συγχρονισµένη απελευθέρωση των τριών εµβόλων τα ανάντη άκρα όλων των
βάκτρων αγκυρώνονται σε δύσκαµπτη µεταλλική δοκό. Στην απέναντι πλευρά
της δοκού και συγγραµµικά µε τον άξονα του κεντρικού εµβόλου τοποθετείται
ράβδος µε σπείρωµα (ράβδος απελευθέρωσης), µέσω της οποίας επιβάλλεται στα
βάκτρα των εµβόλων ίδια µετακίνηση (χωρίς στροφή της δοκού) και προκαλεί
την τάνυση των ελατηρίων – στη θέση µέγιστης τάνυσης η δυναµική ενέργεια
των ελατηρίων είναι 40kJ περίπου. Η απότοµη απελευθέρωση των εµβόλων σε
συγκεκριµένη δύναµη (τη µέγιστη δυνατή που µπορούν να αναπτύξουν τα
ελατήρια) επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία στένωσης της διατοµής της ράβδου
απελευθέρωσης στο µέσο του µήκους της. Η διάµετρος στην στένωση προέκυψε
από προκαταρκτικές δοκιµές βαθµονόµησης, έτσι ώστε η θραύση της ράβδου να
συµβαίνει ακριβώς στην επιθυµητή δύναµη.
Μετά την ταυτόχρονη απελευθέρωσή τους, τα έµβολα επιταχύνουν τη µάζα
πρόσκρουσης – η τελευταία αποτελείται από τρείς επιµέρους πλάκες (καθεµία
βάρους 31,4kgr) η σύγχρονη κίνηση των οποίων εξασφαλίζεται µε µεταλλική
δοκό που τις συνδέει (Σχήµα 2β). Η ταχύτητα που αναπτύσσει η µάζα προκύπτει
από τη γνωστή σχέση διατήρησης της ενέργειας, υπό τη θεώρηση ότι δεν
υπάρχουν απώλειες. Η µέγιστη ταχύτητα τη στιγµή της αποκόλλησης της µάζας
από το έµβολο προκύπτει όταν αξιοποιείται η µέγιστη δύναµη που µπορεί να
αναπτυχθεί στα ελατήρια των εµβόλων, δηλαδή 460 kN περίπου (3 έµβολα). Με
συνολική µάζα των κινούµενων µερών των εµβόλων (συµπεριλαµβανοµένης της
δοκού ένωσης των βάκτρων κατάντη) 441 kgr και για συνολική µάζα των πλακών
πρόσκρουσης (132 kgr), η (θεωρητική) ταχύτητα µε την οποία εκτοξεύεται η
µάζα προκύπτει 12.03m/sec. Ισχυροί µαγνήτες συνδέουν τη δοκό µε τα άκρα των
εµβόλων ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία επιτάχυνση των µαζών µετά τη θραύση

της ράβδου απελευθέρωσης και µέχρι την επίτευξη της µέγιστης ταχύτητας στις
µάζες. Όταν το βάκτρο των εµβόλων φθάσει στο τέλος της διαδροµής του και
σταµατήσει, οι µάζες απελευθερώνονται από τους µαγνήτες και κινούνται
ελεύθερα προς το δοκίµιο, ολισθαίνοντας πάνω σε µεταλλικούς οδηγούς µε
σύστηµα γραµµικής κίνησης χαµηλής τριβής. Προγενέστερες έρευνες έχουν
δείξει ότι πλην του βάρους των πλακών πρόσκρουσης και της ταχύτητάς τους,
σηµαντικό ρόλο στην κατανοµή της πίεσης που ασκείται στο δοκίµιο κατά την
κρούση διαδραµατίζει και η επιφάνεια επαφής µάζας – δοκιµίου. Για να
εξασφαλιστεί ότι η κρούση διαρκεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο (αποφυγή
πλαστικής κρούσης) και ότι η κατανοµή της πίεσης είναι κατά το δυνατόν
οµοιόµορφη, στις όψεις πρόσκρουσης των µεταλλικών πλακών επικολλήθηκαν
φύλλα ελαστικού πάχους 30mm – η επιλογή του ελαστικού, το αναγκαίο πάχος
και η σκληρότητά του βασίσθηκαν στα αποτελέσµατα προκαταρκτικής έρευνας.

(α)

(β)

Σχήµα 2 Πειραµατική διάταξη: (α) Δισκοειδή ελατήρια, (β) µάζες πρόσκρουσης

Τα τρία δοκίµια που εξετάσθηκαν ήταν υποστυλώµατα οπλισµένου
σκυροδέµατος, τετραγωνικής διατοµής 250mm και ύψους 2.0 m (κλίµακα 1:2). Η
κυλινδρική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος ήταν 26.1 MPa. Ο διαµήκης
οπλισµός των υποστυλωµάτων αποτελούνταν από τέσσερις ράβδους διαµέτρου
Φ12 και τάσης διαρροής 552 MPa και εγκάρσιο οπλισµό από συνδετήρες
Φ8/200mm και τάση κατά τη διαρροή 507 MPa (Σχήµα 3, αριστερά). Η
αγκύρωση του διαµήκους οπλισµού υλοποιείται σε δύο όγκους οπλισµένου
σκυροδέµατος εκατέρωθεν των άκρων του υποστυλώµατος.
Το προς δοκιµή υποστύλωµα τοποθετείται οριζόντια στο δάπεδο του εργαστηρίου
και προσαρµόζεται στη διάταξη έτσι ώστε να προσοµοιώνονται οι συνθήκες
στήριξης σε φόρτιση έκρηξης. Στα πρώτα στάδια παραµόρφωσης του
υποστυλώµατος από την κρουστική φόρτιση στην ανάντη πλευρά του στοιχείου,
το πλευρικό φορτίο µεταφέρεται στις στηρίξεις µέσω λοξών θλιπτήρων οι οποίοι
διευθύνονται προς τις θλιβόµενες ζώνες των διατοµών κορυφής και βάσης του
υποστυλώµατος στην κατάντη πλευρά – το αξονικό φορτίο στο στάδιο αυτό

παραµένει σχεδόν σταθερό. Σε µεγαλύτερες παραµορφώσεις, η αξονική δύναµη
του στοιχείου µειώνεται έως µηδενισµού και – εφόσον το στοιχείο παραµορφωθεί
σηµαντικά χωρίς αστοχία – µπορεί να γίνει εφελκυστική. Η εξέλιξη της
πλευρικής παραµόρφωσης είναι τόσο ταχεία ώστε πρακτικά η κεφαλή του
υποστυλώµατος µετακινείται σχεδόν κατακόρυφα (Hegemier et al (2007).
Συνεπώς, ο σχεδιασµός της πειραµατικής διάταξης στοχεύει σε δέσµευση
στροφής σε κεφαλή και βάση του υποστυλώµατος καθώς και δέσµευση της
αξονικής µετακίνησης στη βάση, επιτρέποντας στη κεφαλή του υποστυλώµατος
να µετακινηθεί κατακόρυφα. Για αυτό, ο όγκος σκυροδέµατος στη βάση του
υποστυλώµατος πακτώνεται στο δάπεδο (Σχήµα 3, δεξιά), ενώ εκείνος της
κεφαλής του επιτρέπεται να ολισθαίνει ελεύθερα µεταξύ του τοίχου αντίδρασης
του εργαστηρίου και µιας άλλης µάζας-οδηγού, αγκυρωµένης στο δάπεδο του
εργαστηρίου, δεσµεύοντας τη στροφή στη κεφαλή του υποστυλώµατος. Το
αξονικό φορτίο επιβάλλεται στο υποστύλωµα πριν αυτό προσαρµοσθεί στη
διάταξη – η επιβολή του υλοποιείται µέσω 4 ράβδων προέντασης. Στη συνέχεια,
µεταξύ των όγκων σκυροδέµατος τοποθετούνται 4 µεταλλικές δοκοί οι οποίες
αγκυρώνονται στις δύο εκατέρωθεν βάσεις του υποστυλώµατος, το φορτίο των
ράβδων προέντασης απελευθερώνεται θέτοντας τις µεταλλικές δοκούς υπό
εφελκυσµό ενώ η αξονική (θλιπτική) δύναµη του υποστυλώµατος δεν αλλάζει.

Σχήµα 3 Οπλισµός υποστυλωµάτων (αριστερά), κάτοψη πειραµατικής διάταξης (δεξιά)

Ένα από τα υποστυλώµατα ενισχύθηκε στα ακραία 750 mm µε µανδύα ΙΑΜ, για
να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης έναντι σεισµικής δράσης σε
στοιχεία που υφίστανται ταχεία εγκάρσια φόρτιση από έκρηξη. Συγκεκριµένα
τοποθετήθηκαν µε περιέλιξη δύο στρώσεις πλέγµατος ινών υάλου µε ίνες
διατασσόµενες σε δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. Ως µήτρα του σύνθετου
υλικού χρησιµοποιήθηκε εµπορικά διαθέσιµο µη-συρρικνούµενο κονίαµα µε
πολυµερή πρόσµικτα.
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών λήφθηκε σειρά µετρήσεων για την περιγραφή της
απόκρισης του δοκιµίου. Χρησιµοποιήθηκαν αισθητήρες µετακίνησης για την
καταγραφή της µετακίνησης του υποστυλώµατος στο µέσο και στα τρίτα του
ύψους του. Παράλληλα, καταγράφηκε και η ενδεχόµενη µετακίνηση της κεφαλής

του υποστυλώµατος παράλληλα και κάθετα (αξονική µετακίνηση
υποστυλώµατος) στη διεύθυνση φόρτισης. Η δύναµη του εµβόλου τάνυσης της
ράβδου απελευθέρωσης καταγράφονταν µε πιεσόµετρο. Η επιτάχυνση των µαζών
πρόσκρουσης και η επιτάχυνση που αναπτύσσεται κατά την κρούση στο µέσο του
ύψους του υποστυλώµατος καταγράφονταν µε επιταχυνσιόµετρα ικανότητας
10.000g. Η ενέργεια πρόσκρουσης εξαρτάται από την ταχύτητα του
προσκρούοντος σώµατος, η καταγραφή της γίνεται µέσω ειδικής διάταξης: στο
διάστηµα µεταξύ του σηµείου πρόσκρουσης στο υποστύλωµα και σηµείου στο
οποίο απελευθερώνονται από τα έµβολα οι µάζες πρόσκρουσης, τοποθετούνται
δύο ζεύγη αισθητήρων. Οι δέσµες laser από τον ποµπό ανακλώνται σε
ανακλαστική επιφάνεια και επιστρέφουν στον δέκτη του αισθητήρα. Η διέλευση
της µάζας µεταξύ ποµπού και ανακλαστήρα διακόπτει τη δέσµη του φωτός στα 2
ζεύγη διαδοχικά (Σχήµα 4). Από την καταγραφή του χρόνου µεταξύ δύο
διαδοχικών διακοπών και µε γνωστή την απόσταση µεταξύ των δυο διαδοχικών
δεσµών φωτός, υπολογίζεται η ταχύτητα των µαζών πρόσκρουσης. Σηµειώνεται
ότι η διακοπή της πρώτης φωτοδέσµης λόγω διέλευσης της µάζας είναι το
έναυσµα για την έναρξη του συστήµατος δειγµατοληψίας.

Σχήµα 4. Σύστηµα µέτρησης ταχύτητας

Τέλος, η µεταβολή της αξονικής δύναµης στο υποστύλωµα καταγράφηκε µέσω
ηλεκτροµηκυνσιοµέτρων επικολληµένων στις µεταλλικές δοκούς αξονικής
φόρτισης. Για τις πλέον κρίσιµες µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε σύστηµα
καταγραφής δεδοµένων 8 καναλιών µε δυνατότητα ταχείας δειγµατοληψίας
(250kHz), ενώ για τα δεδοµένα από τους δευτερεύοντες αισθητήρες
χρησιµοποιήθηκε σύστηµα δειγµατοληψίας 5kHz.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ
Στα 3 δοκίµια πραγµατοποιήθηκαν 7 δοκιµές µε µεταβλητή παράµετρο το
εφαρµοζόµενο αξονικό φορτίο: ανηγµένη τιµή ν=0.21, 0.10 για το πρώτο, ν=0.25,
0.15, 0.05 και 0.0 για το δεύτερο και ν=0.0 για το τρίτο.

Κατά την πρώτη δοκιµή (ν=0.21) του πρώτου υποστυλώµατος, µετρήθηκε
µέγιστη επιτάχυνση στη µάζα πρόσκρουσης 2760g. Ωστόσο, επειδή η διάρκεια
απόκρισης του δοκιµίου είναι αρκετά µεγαλύτερη από τη διάρκεια της φόρτισης,
αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι η ώθηση που εισάγεται στο δοκίµιο (το
ολοκλήρωµα της πίεσης) και όχι η µέγιστη τιµή της επιτάχυνσης. Στο Σχήµα 5
απεικονίζεται η καταγραφή της επιτάχυνσης, η πίεση και η ώση που
υπολογίστηκε από αυτή. Η µέγιστη επιτάχυνση που καταγράφηκε στο µέσο του
υποστυλώµατος ήταν ίση µε 3849g. Η µέγιστη µετακίνηση στο µέσο του
υποστυλώµατος ήταν 8 mm από ολοκλήρωση της καταγραφείσας χρονοϊστορίας
της επιτάχυνσης (Σχήµα 6).

Σχήµα 5. Χρονοϊστορία επιτάχυνσης µάζας πρόσκρουσης (αριστερά) και πίεσης και
ώσης (δεξιά)

Στο ένα άκρο του υποστυλώµατος εµφανίστηκε µικρού εύρους διατµητική ρωγµή
υπό γωνία περίπου 26ο µε τον άξονα του υποστυλώµατος. Η αξονική δύναµη του
υποστυλώµατος (Σχήµα 7(α)) αρχικά αυξήθηκε σηµαντικά (τη στιγµή της
κρούσης) ενώ στη συνέχεια παρουσίασε ένα µεταβατικό στάδιο µε τελική τιµή
αρκετά µικρότερη της αρχικής.
Στη δεύτερη δοκιµή (αξονικό φορτίο ν=0.10) το υποστύλωµα αστόχησε σε
διάτµηση στο άνω τρίτο του ύψους του – η ρωγµή από την προηγούµενο δοκιµή
διευρύνθηκε και επεκτάθηκε χωρίς να παρατηρηθεί άλλη εµφανής βλάβη (Σχήµα
8). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταβολή της αξονικής δύναµης (Σχήµα 7(β))
παρουσίασε παρόµοια εικόνα µε την πρώτη δοκιµή: ενώ αρχικά αυξήθηκε κατά
την κρούση σε παρόµοια µέγιστη τιµή, σχεδόν µηδενίσθηκε στο τέλος της
µεταβατικής απόκρισης αφού για µερικούς κύκλους εισήλθε και σε αρνητικές
τιµές (εφελκυσµός)
Αντίστοιχη απόκριση καταγράφηκε και στις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στο
δεύτερο υποστύλωµα, σε 4 επίπεδα αξονικού φορτίου. Στο δοκίµιο
παρατηρήθηκαν µικρού εύρους διατµητικές ρωγµές στο µέσο και στο άνω άκρο
του. Με την επανάληψη των δοκιµών στο ίδιο υποστύλωµα και µε διαφορετικό

αξονικό φορτίο, δεν παρατηρήθηκε επιπλέον βλάβη, πλην τριχοειδών
διατµητικών ρωγµών στο µέσο του. Στο Σχήµα 9 απεικονίζεται η µεταβολή του
αξονικού φορτίου για το δεύτερο µη-ενισχυµένο δοκίµιο: οι καταγραφές έδειξαν
ίδια εικόνα µε εκείνη του πρώτου δοκιµίου και µόνο στην τελευταία δοκιµή
(αρχικό αξονικό ν=0.0) το αξονικό φορτίο µηδενίσθηκε ή έγινε εφελκυστικό
(Σχήµα 9(δ)). Μετά το πέρας και της τελευταίας δοκιµής διαπιστώθηκαν επιπλέον
µικρές καµπτικές ρωγµές τόσο στο µέσο του υποστυλώµατος όσο και στο κάτω
άκρο του.

Σχήµα 6. Επιτάχυνση (αριστερά) και µετακίνηση (δεξιά) στο µέσο του υποστυλώµατος

Σχήµα 7. Μεταβολή αξονικού φορτίου πρώτου δοκιµίου για αρχική τιµή: (α)
ν=0.21, (β) ν=0.10

Σχήµα 8. Ρηγµάτωση υποστυλώµατος 1 – δοκιµή για ν=0.10

Η απόκριση στο ενισχυµένο δοκίµιο (υποστύλωµα 3) ήταν διαφορετική από αυτή
των µη ενισχυµένων. Παρά την καταγραφή επιταχύνσεων ιδίου µεγέθους και την
απουσία αξονικού φορτίου δεν εµφανίστηκε διατµητική ρηγµάτωση στο
ενισχυµένο δοκίµιο. Δηµιουργήθηκε µόνο µια µικρή καµπτική ρωγµή στο µέσο
του υποστυλώµατος, ενώ ο µανδύας δεν εµφάνισε καµία βλάβη (Σχήµα 10).

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήµα 9. Μεταβολή αξονικού δεύτερου δοκιµίου για αρχική τιµή: (α) ν=0.25, (β)
ν=0.15, (γ) ν=0.05 και (δ) ν=0.0

Σχήµα 10. Ρηγµάτωση ενισχυµένου δοκιµίου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εργασία παρουσιάζεται σχεδιασµός ειδικής πειραµατικής διάταξης και η
υλοποίηση ειδικών εµβόλων για την επιβολή φόρτισης σε υποστυλώµατα όµοια
µε εκείνη που προκύπτει λόγω έκρηξης που γίνεται κοντά στα στοιχεία. δηλαδή,
δέσµευση στροφής σε κεφαλή/βάση και της αξονικής µετακίνησης στη βάση.
Πραγµατοποιήθηκαν πειραµατικές δοκιµές σε τρία υποστυλώµατα µε κύρια
παράµετρο των δοκιµών το επίπεδο αξονικού φορτίου που φέρουν τα
υποστυλώµατα. Επιπλέον, ένα εκ των υποστυλωµάτων ενισχύθηκε έναντι
τέµνουσας µε µανδύα ινοπλέγµατος ανόργανης µήτρας.
Τα µη ενισχυµένα δοκίµια παρουσίασαν διατµητικές ρηγµατώσεις στη κορυφή
και τη βάση τους, µε ένα από αυτά να φθάνει στην αστοχία. Η
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης έναντι τέµνουσας των υποστυλωµάτων
κρίνεται ως αποδοτική και για στοιχεία που υφίστανται ταχεία εγκάρσια φόρτιση.
Στο ενισχυµένο δοκίµιο παρουσιάστηκαν µόνο µικρής έκτασης καµπτικές
ρηγµατώσεις στο µέσο του ύψους του χωρίς να παρατηρηθεί κάποια βλάβη στον
µανδύα ινοπλεγµάτων ανόργανης µήτρας.
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