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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία γίνεται πειραµατική διερεύνηση της
συµπεριφοράς δοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα µε διαβρωµένο τον χαλύβδινο
οπλισµό και της αποτελεσµατικότητας της επισκευής και ενίσχυσης µε σύνθετα
υλικά ινών άνθρακα. Οι δοκοί διαβρώθηκαν µέσω επιταχυνόµενης διαδικασίας σε
τρεις διαφορετικούς βαθµούς και η απώλεια µάζας του εφελκυόµενου οπλισµού
µετρήθηκε µεταξύ 7.5% έως 24%. Το ρηγµατωµένο υπόστρωµα αφαιρέθηκε και
εφαρµόστηκε τσιµεντοειδές κονίαµα υψηλής αντοχής. Μελετήθηκαν δύο
διαφορετικές µέθοδοι καµπτικής ενίσχυσης. µε εξωτερικά επικολλώµενο έλασµα
ινών άνθρακα (µέθοδος EBR) και µε ελάσµατα εγκοπής ινών άνθρακα (µέθοδος
NSM), αλλά ισοδύναµο ογκοµετρικό ποσοστό οπλισµού ενίσχυσης. Λωρίδες ινών
άνθρακα επίσης εφαρµόστηκαν για την αποφυγή διατµητικής αστοχίας. Η µορφή
αστοχίας και οι σχέσεις φορτίου-βύθισης που καταγράφηκαν, υποδηλώνουν
σηµαντική αύξηση της καµπτικής ικανότητας όλων των ενισχυµένων
διαβρωµένων δοκών, ενώ η επισκευή του ρηγµατωµένου υποστρώµατος συνέβαλε
αποτελεσµατικά στη µεταφορά της δύναµης µεταξύ τσιµεντοειδούς κονιάµατος
και ελασµάτων άνθρακα.
ABSTRACT : In the present study the experimental results of the structural
behavior of reinforced concrete beams with corrosion damage and of the
effectiveness of patch repair and FRP strengthening are investigated. The beams
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were corroded under an accelerated corrosion process at three different levels and
the actual mass loss of tensile reinforcement was measured between 7.5%-24%.
The cracked concrete substrate was removed and was repaired by patching with a
polymer modified mortar. Two different strengthening techniques were
implemented, of externally bonded EBR or NSM Carbon FRP laminates, having
equivalent axial rigidity. CFRP wraps were also applied for shear strengthening.
The mode of failure and the load-deflection curves showed a significant increase of
the load bearing capacity of all the corroded strengthened beams. A satisfactory
force transfer through the patch repaired concrete and CFRP reinforcement was
noted.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διάβρωση του χαλύβδινου οπλισµού οδηγεί στην υποβάθµιση της δοµικής
ακεραιότητας των κατασκευών από ωπλισµένο σκυρόδεµα λόγω της µείωσης της
διατοµής και των µηχανικών ιδιοτήτων των χαλύβδινων ράβδων (Azad et al.
2007). Τα προϊόντα λόγω διάβρωσης καταλαµβάνουν πολύ µεγαλύτερο όγκο
σύµφωνα µε τα σύνθετα ένυδρα της σκουριάς σε σχέση µε την αρχική ράβδο και
ασκούν ακτινικές τάσεις στο περιβάλλον σκυρόδεµα στην διεπιφάνεια ράβδουσκυροδέµατος οδηγώντας σε ρηγµάτωση της επικάλυψης (Li et al. 2007). Η
διερεύνηση της συµπεριφοράς δοκών Ω/Σ µε βλάβες από διάβρωση και της
επισκευής και ενίσχυσής τους µε ινωπλισµένα πολυµερή είναι σχετικά πρόσφατη.
Η καµπτική ενίσχυση που εφαρµόζεται στην βιβλιογραφία είναι συνήθως η
επικόλληση εξωτερικών ελασµάτων είτε υφασµάτων στο εφελκυόµενο πέλµα των
δοκών (Externally Bonded Reinforcement-EBR), χωρίς όµως να προηγείται
αντικατάσταση του ρηγµατωµένου υποστρώµατος. Η επικόλληση ΙΩΠ άνθρακα
απευθείας στο σαθρό υπόστρωµα µε εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης στις ρωγµές
λόγω διάβρωσης, µπόρεσε να βελτιώσει την καµπτική ικανότητα των δοκών σε
όλα τα επίπεδα διάβρωσης όµως η ικανότητα βυθίσεων µειώθηκε σηµαντικά (El
Maaddawy and Soudki 2005, Al-Saidy et al. 2010). Οι διατµητικές λωρίδες ΙΩΠ
άνθρακα που χρησιµοποιήθηκαν ώστε να αγκυρώσουν τον καµπτικό οπλισµό
ΙΩΠ, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές στις δοκούς µε έντονο βαθµό
διάβρωσης (Al-Saidy et al. 2010). Οι Xie and Hu (2012) µελέτησαν τρείς
διαφορετικές µεθόδους επισκευής του διαβρωµένου υποστρώµατος και σηµείωσαν
ως πιο αποτελεσµατική στην αύξηση της καµπτικής ικανότητας των δοκών µε
απώλεια µάζας χάλυβα µεγαλύτερη από 15%, την µέθοδο όπου ανοίγονται
εγκοπές κατά µήκος των εφελκυόµενων ράβδων και εφαρµόζεται σε αυτές
τσιµεντοειδές κονίαµα. Σε άλλη µελέτη, η αντικατάσταση του ρηγµατωµένου
υποστρώµατος µε επισκευαστικό κονίαµα και η ενίσχυσή τους µε ΙΩΠ, οδήγησε
σε αύξηση της ικανότητας φορτίου κατά 13% συγκριτικά µε τις αντίστοιχα
ενισχυµένες δοκούς όπου δεν προηγήθηκε επισκευή του υποστρώµατος (Al-Saidy
and Al-Jabri 2011).
Μια νέα τεχνική ενίσχυσης έχει προταθεί τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε την
οποία ανοίγονται ειδικά διαµορφωµένες εγκοπές στην επικάλυψη του
σκυροδέµατος (Near Surface Mounted-NSM) και ελάσµατα εγκοπής ΙΩΠ
εφαρµόζονται σε αυτές µε την βοήθεια εποξειδικής ρητίνης. Ωστόσο, η
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πειραµατική διερεύνηση διαβρωµένων δοκών που έχουν επισκευαστεί και
ενισχυθεί µε ελάσµατα εγκοπής NSM είναι αρκετά περιορισµένη. Οι Kreit et al.
(2011) εφάρµοσαν ράβδο από ΙΩΠ άνθρακα σε εγκοπή στο εφελκυόµενο
ρηγµατωµένο πέλµα διαβρωµένων δοκών χωρίς να προηγηθεί αντικατάστασή του.
Μολονότι οι δοκοί ήταν έντονα διαβρωµένες, η ικανότητα ανάληψης φορτίου των
ενισχυµένων δοκών ήταν παρόµοια µε την αντίστοιχη της δοκού χωρίς διάβρωση
και χωρίς ενίσχυση. Η µορφή αστοχίας ήταν αποκόλληση της επικάλυψης του
σκυροδέµατος λόγω των ρηγµατώσεων που είχαν σχηµατιστεί από την διάβρωση.
Περεταίρω έρευνα λοιπόν θα πρέπει να διεξαχθεί στο πεδίο της αντικατάστασης
του ρηγµατωµένου σαθρού υποστρώµατος και της ενίσχυσης δοκών µε ΙΩΠ και
βλάβες από διάβρωση του χαλύβδινου οπλισµού. Στην παρούσα εργασία
διερευνάται η αποτελεσµατικότητα της αντικατάστασης του ρηγµατωµένου
υποστρώµατος µε τσιµεντοειδές κονίαµα υψηλής αντοχής και η εφαρµογή δύο
διαφορετικών µεθόδων καµπτικής ενίσχυσης (EBR και NSM) µε ισοδύναµο
ογκοµετρικό ποσοστό οπλισµού ενίσχυσης σε δοκούς µε τρεις διαφορετικούς
βαθµούς διάβρωσης (Triantafyllou et al. 2018). Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα
αντικατάστασης και επισκευής του ρηγµατωµένου σκυροδέµατος ακόµα και στην
περίπτωση των δοκών µε χαµηλό ποσοστό απώλειας µάζας του χάλυβα (περίπου
7.5%), καθώς οι ρηγµατώσεις λόγω διάβρωσης έχουν ξεπεράσει σε εύρος το
χαρακτηριστικό οριακό επίπεδο των απαιτήσεων λειτουργικότητας (Triantafyllou
et al. 2017). Αξιολογούνται οι διαµήκεις ρωγµές που αναπτύχθηκαν λόγω της
οξείδωσης του χαλύβδινου οπλισµού, η ικανότητα ανάληψης φορτίου και οι
αναπτυσσόµενες παραµορφώσεις του οπλισµού ενίσχυσης ΙΩΠ.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ιάταξη δοκιµίων
Η πειραµατική διαδικασία περιελάµβανε την διερεύνηση 10 συνολικά δοκών Ω/Σ
στο Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος και Αντισεισµικών Κατασκευών του
∆.Π.Θ. Μία δοκός παρέµεινε αναφοράς χωρίς διάβρωση και χωρίς ενίσχυση (RCN), ενώ οι εναποµένουσες 9 διαβρώθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες επιταχυνόµενης
διαδικασίας διάβρωσης για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι δοκοί RCCOR1, RC-COR2 και RC-COR3 αποτελούν τις διαβρωµένες δοκούς αναφοράς
µε χαµηλό, µέτριο και υψηλό βαθµό διάβρωσης αντίστοιχα. Οι δοκοί RCCOR1S1, RC-COR2S1 και RC-COR3S1 αποτελούν τις διαβρωµένες δοκούς που
επισκευάστηκαν και ενισχύθηκαν µε εξωτερικό έλασµα (µέθοδος EBR), ενώ οι
δοκοί RC-COR1S2, RC-COR2S2 και RC-COR3S2 είναι οι διαβρωµένες δοκοί
που επισκευάστηκαν και ενισχύθηκαν µε ελάσµατα εγκοπής (µέθοδος NSM) µε
χαµηλό, µέτριο και υψηλό βαθµό διάβρωσης αντίστοιχα. Όλες οι δοκοί έχουν
ορθογωνική διατοµή πλάτους 150 mm, ύψους 300 mm και συνολικού µήκους
2300 mm, ενώ το θεωρητικό άνοιγµα έχει µήκος 2100 mm. Ο εφελκυόµενος
χαλύβδινος οπλισµός αποτελείται από τρεις ράβδους διαµέτρου 12 mm, ο
θλιβόµενος οπλισµός από δύο ράβδους 10 mm, ενώ ο εγκάρσιος οπλισµός
αποτελείται από συνδετήρες διαµέτρου 8 mm τοποθετηµένους ανά 150 mm στο
µεσαίο άνοιγµα των δοκών και ανά 50 mm στα άκρα αυτών. Η καθαρή
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επικάλυψη του σκυροδέµατος ισούται µε 20 mm. Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται η
διατοµή, η διάταξη των οπλισµών και η διάταξη φόρτισης των υπό µελέτη
δοκιµίων. Όλες οι δοκοί υποβλήθηκαν σε συνθήκες µονότονης φόρτισης
τεσσάρων σηµείων µέχρι την αστοχία τους µε την βοήθεια σερβο-υδραυλικού
εµβόλου δυναµικότητας 500 kN. Ηλεκτρονικά µηκυνσιόµετρα (LVDTs)
χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή των βυθίσεων και ηλεκτρικά
παραµορφωσιόµετρα (strain gauges) για την καταγραφή των παραµορφώσεων
στον καµπτικό οπλισµό ενίσχυσης ΙΩΠ.

Σχήµα 1. ∆ιατοµή και διάταξη οπλισµών και φόρτισης των υπό µελέτη δοκιµίων.

Μηχανικές ιδιότητες υλικών
Η µέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος 28 ηµερών µετρήθηκε ίση µε 34.6
ΜPa, το µέτρο Ελαστικότητας ίσο µε 32300 ΜPa, ενώ η µέση εφελκυστική
αντοχή ίση µε 2.2 MPa. Ο χαλύβδινος οπλισµός είχε ονοµαστική αντοχή
διαρροής 500 ΜPa, ενώ από δοκιµές εφελκυσµού που πραγµατοποιήθηκαν
µετρήθηκε µέση αντοχή διαρροής ίση µε 552 MPa, µέση αντοχή θραύσης ίση µε
653 MPa και ελάχιστη ανηγµένη παραµόρφωση θραύσης περίπου 0.1. Μετά την
αφαίρεση του ρηγµατωµένου υποστρώµατος, ο διαβρωµένος οπλισµός
καθαρίστηκε και εφαρµόστηκε ο αναστολέας διάβρωσης SikaFerroGard-903+
δια εµποτισµού. Στην συνέχεια εφαρµόστηκε µείγµα τσιµεντοειδούς βάσης µε
εποξειδικές ρητίνες και αναστολείς διάβρωσης SikaTop Armatec-110 EpoCem ως
γέφυρα πρόσφυσης. Η αντικατάσταση του σαθρού σκυροδέµατος έγινε µε το
εκτοξευόµενο κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσης SikaMonoTop-627 υψηλής αντοχής
50 MPa στις 28 ηµέρες. Για την καµπτική ενίσχυση µε εξωτερικό έλασµα
(µέθοδος EBR) χρησιµοποιήθηκε το έλασµα ινών άνθρακα SikaCarbodur S512
πλάτους 50 mm και πάχους 1.2 mm. Για την καµπτική ενίσχυση µε ελάσµατα
εγκοπής (µέθοδος NSM) χρησιµοποιήθηκαν δύο ελάσµατα εγκοπής ινών άνθρακα
SikaCarbodur S1.030 πλάτους 10 mm και πάχους 3 mm. Οι δύο µέθοδοι είχαν
ισοδύναµο ογκοµετρικό ποσοστό οπλισµού ενίσχυσης, µε εφελκυστική αντοχή
ίση µε 3100 MPa, µέτρο Ελαστικότητας ίσο µε 165000 MPa και εφελκυστική
ανηγµένη παραµόρφωση θραύσης ίση µε 1.7%. Η διατµητική ενίσχυση έγινε µε
υφάσµατα ινών άνθρακα SikaWrap-300C πάχους 0.171 mm, εφελκυστικής
αντοχής 3800 MPa, µέτρου Ελαστικότητας 242000MPa και ανηγµένη
παραµόρφωση θραύσης 1.43%. Το εξωτερικό έλασµα επικολλήθηκε µε την
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εποξειδική ρητίνη Sikadur-30 µε καµπτική αντοχή 90 ΜPa, εφελκυστική αντοχή
30 MPa και µέτρο Ελαστικότητας 11200 MPa. Η επικόλληση των ελασµάτων
εγκοπής και των λωρίδων ΙΩΠ έγινε µε την εποξειδική ρητίνη Sikadur-330 µε
εφελκυστική αντοχή 30 MPa και µέτρο Ελαστικότητας 4500 MPa. Όλα τα υλικά
αντιδιαβρωτικής προστασίας, επισκευής και ενίσχυσης είναι προϊόντα της
εταιρίας Sika Hellas ΑΒΕΕ, Κρυονέρι Αττικής.
Επιταχυνόµενη διαδικασία διάβρωσης
Η επιταχυνόµενη διαδικασία διάβρωσης περιελάµβανε την βύθιση των δοκών σε
δεξαµενή διαλύµατος χλωριούχου νατρίου ΝaCl περιεκτικότητας 3% και την
εφαρµογή σταθερού ηλεκτρικού ρεύµατος στον εφελκυόµενο χαλύβδινο οπλισµό.
Ο εφελκυόµενος οπλισµός λειτουργούσε ως άνοδος, ενώ ένα χαλύβδινο πλέγµα
βυθισµένο στην δεξαµενή λειτουργούσε ως κάθοδος και συνδέονταν σε
τροφοδοτικό σύστηµα παροχής ρεύµατος. Οι δοκοί υποβάλλονταν σε εναλλάξ
κύκλους εντός και εκτός της δεξαµενής για περεταίρω φυσική έκθεση διάρκειας
µίας εβδοµάδας για τον κάθε κύκλο. Ο συνολικός χρόνος διάβρωσης των δοκών
διήρκησε 8 εβδοµάδες προκειµένου να προσοµοιωθεί ο χαµηλός βαθµός
διάβρωσης, 16 εβδοµάδες για τον µέτριο βαθµό και 24 εβδοµάδες για τον υψηλό
βαθµό διάβρωσης. Η απώλεια µάζας του εφελκυόµενου χαλύβδινου οπλισµού
σύµφωνα µε τον νόµο Faraday εκτιµήθηκε για κάθε βαθµό διάβρωσης αντίστοιχα
ίση µε mFarad,low≈6%, mFarad,medium≈12.2% και mFarad,high≈16.5%.
Επισκευή και Ενίσχυση
Στις διαβρωµένες δοκούς αναφοράς RC-COR1, RC-COR2 και RC-COR3
πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές µέτρησης της επιφανειακής αντοχής (pull-off tests)
σύµφωνα µε το πρότυπο EN1542 European Standard προκειµένου να
προσδιοριστεί η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. Στην εφελκυόµενη
διαβρωµένη περιοχή, οι τιµές της εφελκυστικής αντοχής µετρήθηκαν αρκετά
χαµηλές µε εύρος τιµών από 0.4-1.9 MPa και µέση τιµή ίση µε 1.1 MPa για όλους
τους βαθµούς διάβρωσης. Στην θλιβόµενη µη διαβρωµένη περιοχή, το εύρος των
τιµών της εφελκυστικής αντοχής κυµαινόταν µεταξύ 2.6-4.1 MPa, ενώ η µέση
τιµή για τον χαµηλό βαθµό ήταν ίση µε 3.6 MPa, για τον µέτριο βαθµό ίση µε 3.5
MPa και για τον υψηλό βαθµό ίση µε 2.9 MPa. Οι εξαιρετικά χαµηλές τιµές της
εφελκυστικής αντοχής του υποστρώµατος υποδεικνύουν την ανάγκη αφαίρεσης
και αντικατάστασης του σαθρού σκυροδέµατος.
Το ρηγµατωµένο υπόστρωµα αφαιρέθηκε µέχρι το ήµισυ των εφελκυόµενων
ράβδων για τις δοκούς µε χαµηλό βαθµό διάβρωσης, ενώ για τις δοκούς µε
εντονότερη διάβρωση σχεδόν όλη η διάµετρος των ράβδων αποκαλύφθηκε. Ο
διαβρωµένος χαλύβδινος οπλισµός καθαρίστηκε µε µηχανικά µέσα και
εφαρµόστηκε αναστολέας διάβρωσης δια εµποτισµού. Στην συνέχεια
εφαρµόστηκε το κονίαµα ενίσχυσης πρόσφυσης µε την βοήθεια βούρτσας και
τελικά το εκτοξευόµενο τσιµεντοειδές κονίαµα υψηλής αντοχής µε µυστρί ώστε
να αποκατασταθεί η διατοµή των δοκών στις αρχικές διαστάσεις. Οι επιφάνειες
των επισκευασµένων δοκών προετοιµάστηκαν κατάλληλα προκειµένου να
επικολληθεί ο οπλισµός ενίσχυσης ΙΩΠ. Οι ακµές του εφελκυόµενου πέλµατος
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των δοκών καµπυλώθηκαν µε ακτίνα καµπυλότητας ίση µε 17 mm προκειµένου
να επικολληθούν οι λωρίδες ινών άνθρακα στα διατµητικά ανοίγµατα. Στην
πρώτη µέθοδο ενίσχυσης (µέθοδος EBR), το εξωτερικό έλασµα ινών άνθρακα
επικολλήθηκε στο εφελκυόµενο πέλµα των δοκών µε την βοήθεια εποξειδικής
ρητίνης. Για τις δοκούς που ενισχύθηκαν µε την µέθοδο NSM, τα δύο ελάσµατα
εγκοπής τοποθετήθηκαν στις ειδικά διαµορφωµένες εγκοπές βάθους 15 mm και
πλάτους 9 mm στο κάτω πέλµα, οι οποίες γεµίσθηκαν µε εποξειδική ρητίνη σε
όλη την επιφάνειά τους. Οκτώ λωρίδες ινών άνθρακα επικολλήθηκαν σε κάθε
διατµητικό άνοιγµα, πλάτους 50 mm και απόστασης 100 mm µετρούµενη
κεντροβαρικά. Για τον µικρό και µέτριο βαθµό διάβρωσης επικολλήθηκαν
λωρίδες µορφής U-CFRP σε δύο στρώσεις, ενώ για τον υψηλό βαθµό διάβρωσης
επικολλήθηκαν λωρίδες σε τέσσερις στρώσεις κατάλληλα αγκυρωµένες κλειστής
µορφής, καθώς αρκετοί συνδετήρες ήταν πλήρως κοµµένοι.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ρηγµατώσεις δοκών λόγω διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισµού
Μετά το πέρας κάθε κύκλου διάβρωσης, ακολουθούσε οπτικός έλεγχος των
ρωγµών που σχηµατίζονταν λόγω της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισµού και
µέτρηση του εύρους αυτών. Από τον πρώτο κύκλο έκθεσης σε συνθήκες
επιταχυνόµενης διαδικασίας διάβρωσης, σχηµατίστηκαν έντονες κηλίδες
σκουριάς στην επιφάνεια των δοκών. Το µοτίβο των ρηγµατώσεων ήταν
παρόµοιο για όλες τις δοκούς και χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό µιας
διαµήκους ρωγµής στο κάτω εφελκυόµενο πέλµα, παράλληλη κυρίως στην
µεσαία εφελκυόµενη χαλύβδινη ράβδο. ∆ιαµήκεις ρωγµές σχηµατίστηκαν και
στις δύο πλευρές των δοκών, παράλληλες επίσης στις εφελκυόµενες ράβδους. Με
την εξέλιξη της διαδικασίας διάβρωσης, οι διαµήκεις ρωγµές επεκτείνονταν
περισσότερο και αύξαναν το εύρος τους. Για τον χαµηλό βαθµό διάβρωσης και
µετά το πέρας 8 εβδοµάδων, η µέγιστη διαµήκης ρωγµή µετρήθηκε στο κάτω
εφελκυόµενο πέλµα ίση µε 0.35 mm, ενώ στην µπροστά και πίσω όψη ίση µε 0.20
mm. Για τον µέτριο βαθµό διάβρωσης και µετά το πέρας 16 εβδοµάδων, η
µέγιστη διαµήκης ρωγµή του κάτω πέλµατος είχε εύρος ίσο µε 0.90 mm, ενώ η
µέγιστη ρωγµή στις πλευρές των δοκών είχε εύρος ίσο µε 0.30 mm. Το µέγιστο
εύρος των έντονα διαβρωµένων δοκών µετά το πέρας 24 εβδοµάδων µετρήθηκε
ίσο µε 1.40 mm στο εφελκυόµενο πέλµα τους και 0.40 mm στις πλευρές αυτών.
Μέτρηση της απώλειας µάζας του χαλύβδινου οπλισµού
Μετά την φόρτιση των διαβρωµένων δοκών αναφοράς µέχρι την αστοχία τους, ο
διαβρωµένος χαλύβδινος οπλισµός αποκαλύφθηκε προκειµένου να µετρηθεί µε
ακρίβεια η απώλεια µάζας του. Παρατηρήθηκε οµοιόµορφη διάβρωση κατά
µήκος των εφελκυόµενων ράβδων, ενώ σε µερικές περιοχές καταγράφηκε τοπική
σηµειακή διάβρωση κυρίως στις εντονότερα διαβρωµένες δοκούς.
Χαρακτηριστική ήταν η απώλεια συνάφειας ανάµεσα στο σκυρόδεµα και τον
διαβρωµένο οπλισµό, ενώ έντονες ήταν και οι βλάβες στους συνδετήρες οι οποίοι
είχαν χάσει το µεγαλύτερο µέρος της διατοµής τους, αλλά και αρκετοί ήταν
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πλήρως κοµµένοι. Οι εφελκυόµενες διαβρωµένες ράβδοι κόπηκαν σε µικρότερες
(σύνολο έξι δοκιµίων) µήκους 150 mm και ζυγίστηκε το βάρος τους. Στην
συνέχεια, καθαρίστηκαν από τα προϊόντα σκουριάς µε ειδικό διάλυµα όπως
προβλέπεται από το πρότυπο ASTM G1-90 και ζυγίστηκε εκ νέου το βάρος τους.
Η µέση ποσοστιαία απώλεια µάζας του εφελκυόµενου οπλισµού µετρήθηκε ίση
µε mgrav,low=7.56% για το χαµηλό επίπεδο διάβρωσης, ίση µε mgrav,medium=15.48%
για το µέτριο επίπεδο διάβρωσης και ίση µε mgrav,high=24.15% για το υψηλό
επίπεδο διάβρωσης.
Μηχανική συµπεριφορά διαβρωµένων δοκών µε µικρό βαθµό διάβρωσης
Τα διαγράµµατα φορτίου P (kN)-βύθισης δ (mm) της δοκού χωρίς διάβρωση, των
διαβρωµένων δοκών χωρίς ενίσχυση και των διαβρωµένων δοκών µε επισκευή
και ενίσχυση µε εξωτερικό έλασµα (µέθοδος EBR) και µε ελάσµατα εγκοπής
(µέθοδος NSM) παρουσιάζονται στα Σχήµατα 2-4. Η µορφή αστοχίας της δοκού
χωρίς διάβρωση (RC-N) και της διαβρωµένης δοκού αναφοράς RC-COR1 ήταν
καµπτική µε διαρροή του εφελκυόµενου χάλυβα και θραύση του σκυροδέµατος
στην θλιβόµενη ζώνη. Για την δοκό RC-COR1 καταγράφηκε χαµηλότερο φορτίο
διαρροής κατά 5.55% (136.8 kN) συγκριτικά µε την δοκό που δεν διαβρώθηκε
RC-N (144.4 kN). Χαµηλότερο ήταν και το µέγιστο αναλαµβανόµενο φορτίο
κατά 4% (150.9 kN) σε σχέση µε την δοκό χωρίς διάβρωση (156.9 kN). Ωστόσο,
η βύθιση αστοχίας της διαβρωµένης δοκού ήταν οριακά µεγαλύτερη κατά 2.45%
(78.1 mm) συγκριτικά µε την δοκό χωρίς διάβρωση (76.3 mm). Κατά το µέγιστο
φορτίο, τµήµα του διαβρωµένου σκυροδέµατος αποκολλήθηκε από την δοκό RCCOR1, η διαµήκης ρωγµή λόγω διάβρωσης αυξήθηκε σε 0.40 mm και µε την
εξέλιξη της διαδικασίας φόρτισης περισσότερα τµήµατα του υποστρώµατος
αποκολλούνταν.
Η µορφή αστοχίας της διαβρωµένης δοκού που επισκευάστηκε και ενισχύθηκε µε
εξωτερικό έλασµα RC-COR1S1 (µέθοδος EBR) χαρακτηρίστηκε από
αποκόλληση του εξωτερικού ελάσµατος αφού προηγήθηκε διαρροή του
εφελκυόµενου χάλυβα. Σηµειώθηκε επιπρόσθετα ενδιάµεση αποκόλληση
ανάµεσα στο παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευαστικό κονίαµα εύρους 0.60 mm
και τελικά αστόχησε η θλιβόµενη ζώνη του σκυροδέµατος (Εικόνα 1α). Η δοκός
RC-COR1S1 αύξησε το φορτίο διαρροής κατά 8.4% (156.6 kN) και το µέγιστο
αναλαµβανόµενο φορτίο κατά 22.1% (191.7 kN σε βύθιση 17 mm) σε σχέση µε
την δοκό χωρίς διάβρωση RC-N. Το έλασµα ανέπτυξε παραµόρφωση 0.6% που
αντιστοιχεί στο 0.35εfu της παραµόρφωσης θραύσης του υλικού. Η διαβρωµένη
δοκός που επισκευάστηκε και ενισχύθηκε µε δύο ελάσµατα εγκοπής NSM RCCOR1S2 (µέθοδος NSM) αστόχησε λόγω αποκόλλησης µε την µορφή του
διαχωρισµού του σκυροδέµατος µετά την διαρροή του εφελκυόµενου χάλυβα,
ενδιάµεση αποκόλληση ανάµεσα στο παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευασµένο
κονίαµα και τελικά θραύση του σκυροδέµατος στην θλιβόµενη ζώνη (Εικόνα 1β).
Το φορτίο διαρροής της δοκού RC-COR1S2 µετρήθηκε κατά 6.2% (153.3 kN)
µεγαλύτερο σε σχέση µε την δοκό χωρίς διάβρωση RC-N. Η ρωγµή ανάµεσα
στην διεπιφάνεια σκυροδέµατος-κονιάµατος σχηµατίστηκε πριν η δοκός
αναπτύξει το µέγιστο φορτίο της και το εύρος της µετρήθηκε ίσο µε 0.60 mm. Το
µέγιστο φορτίο καταγράφηκε ίσο µε 226.6 kN σε βύθιση ίση µε 24.1 mm, το
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οποίο και ήταν κατά 18.2% υψηλότερο σε σχέση µε την ενισχυµένη δοκό µε EBR
RC-COR1S1 και κατά 44.4% σε σχέση µε την δοκό χωρίς διάβρωση RC-N. Η
παραµόρφωση των δύο ελασµάτων µετρήθηκε αντίστοιχα 1.28% (0.75εfu) και
0.95% (0.56εfu).

Σχήµα 2. ∆ιαγράµµατα φορτίου-βύθισης της δοκού χωρίς διάβρωση και των
διαβρωµένων δοκών χωρίς ενίσχυση.

(α)
(β)
Εικόνα 1. Μορφή αστοχίας επισκευασµένων και ενισχυµένων δοκών RC-COR1S1 (α)
και RC-COR1S2 (β) µε χαµηλό βαθµό διάβρωσης.

Μηχανική συµπεριφορά διαβρωµένων δοκών µε µέτριο βαθµό διάβρωσης
Η διαβρωµένη δοκός αναφοράς µε µέτριο βαθµό διάβρωσης RC-COR2 αστόχησε
λόγω θραύσης των διαβρωµένων εφελκυόµενων ράβων οπλισµού, αφού είχε
προηγηθεί η διαρροή τους. Σε φορτία που αντιστοιχούν στο επίπεδο της
λειτουργικότητας, η διαµήκης ρωγµή λόγω διάβρωσης στην µπροστά όψη της
δοκού αυξήθηκε σε εύρος έως 0.60 mm. Το φορτίο διαρροής της δοκού RCCOR2 ήταν µειωµένο κατά 20.6% (114.7 kN) και το µέγιστο φορτίο κατά 14.6%
(134.1 kN) σε σχέση µε την δοκό χωρίς διάβρωση RC-N. Η διαµήκης ρωγµή
λόγω διάβρωσης άνοιξε ακόµη περισσότερο στο µέσον της µπροστά όψης της
δοκού έως 1.20 mm, ενώ τµήµατα του σαθρού υποστρώµατος αποκολλούνταν. Η
βύθιση κατά την αστοχία σηµειώθηκε κατά 15.47% (64.5 mm) χαµηλότερη σε
σχέση µε την δοκό RC-N. Η δοκός RC-COR2S1 µετά την επισκευή και ενίσχυση
αστόχησε σε πολύ µεγαλύτερο φορτίο λόγω αποκόλλησης του εξωτερικού
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ελάσµατος και τελικά δύο διαβρωµένες εφελκυόµενες ράβδοι αστόχησαν.

Σχήµα 3. ∆ιαγράµµατα φορτίου-βύθισης της δοκού χωρίς διάβρωση και των
διαβρωµένων δοκών επισκευασµένων και ενισχυµένων µε εξωτερικό έλασµα (EBR).

Ο εφελκυόµενος χάλυβας διέρρευσε σε φορτίο 149.2 kN, υψηλότερο κατά 3.3%
σε σχέση µε την δοκό RC-N. Σηµειώθηκε διαµήκης ρωγµή µεταξύ του παλαιού
και νέου σκυροδέµατος εύρους 0.50 mm, η οποία και αυξήθηκε µεταξύ 0.801.00 mm κατά την διάρκεια της φόρτισης. Το εξωτερικό έλασµα αποκολλήθηκε
σε φορτίο 230.5 kN και βύθιση 25.3 mm, αυξηµένο κατά 46.9% συγκριτικά µε
την δοκό RC-N, ενώ η ρωγµή στην διεπιφάνεια αυξήθηκε σε 1.50 mm (Εικόνα
2α). Η παραµόρφωση του ελάσµατος µετρήθηκε ίση µε 1.06% (0.62εfu). Η
επισκευασµένη και ενισχυµένη δοκός RC-COR2S2 µε δύο ελάσµατα εγκοπής
διέρρευσε σε φορτίο κατά 3.9% (150.1 kN) υψηλότερο σε σχέση µε την δοκό
RC-N, ενώ το µέγιστο φορτίο καταγράφηκε ίσο µε 216.3 kN σε βύθιση 21 mm
το οποίο είναι κατά 6.1% χαµηλότερο σε σχέση µε την ενισχυµένη δοκό RCCOR2S1 και κατά 37.8% µεγαλύτερο σε σχέση µε την δοκό RC-N. ∆ιαµήκης
ρωγµή στην διεπιφάνεια των δύο σκυροδεµάτων σχηµατίστηκε (Εικόνα 2β), το
µέγιστο εύρος της µετρήθηκε ίσο µε 0.80 mm και τελικά σηµειώθηκε θραύση
των δύο διαβρωµένων εφελκυόµενων ράβδων. Η παραµόρφωση στο έλασµα
εγκοπής µετρήθηκε ίση µε 0.99% (0.58εfu).

(α)
(β)
Εικόνα 2. Μορφή αστοχίας επισκευασµένων και ενισχυµένων δοκών RC-COR2S1 (α)
και RC-COR2S2 (β) µε µέτριο βαθµό διάβρωσης.
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Μηχανική συµπεριφορά διαβρωµένων δοκών µε υψηλό βαθµό διάβρωσης
Η µορφή αστοχίας της διαβρωµένης δοκού αναφοράς µε υψηλό βαθµό διάβρωσης
RC-COR3 προήλθε λόγω διαρροής του εφελκυόµενου διαβρωµένου οπλισµού και
τελικά λόγω θραύσης αυτού σε σηµεία µε έντονη σηµειακή διάβρωση. Το φορτίο
διαρροής ήταν µειωµένο κατά 27.2% (105.1 kN) σε σχέση µε την δοκό RC-N και
η διαµήκης ρωγµή λόγω διάβρωσης αύξησε το εύρος της σε 0.50 mm στην
µπροστά όψη, ενώ σε µεγαλύτερα φορτία άνοιξε περισσότερο έως 1.25 mm. Το
µέγιστο φορτίο µειώθηκε κατά 18.5% (127.8 kN) και η βύθιση κατά την αστοχία
µειώθηκε κατά 52.7% (36.1 mm) σε σχέση µε την δοκό χωρίς διάβρωση RC-N. Η
µορφή αστοχίας της επισκευασµένης και ενισχυµένης δοκού RC-COR3S1 ήταν
διαφορετική, καθώς αναπτύχθηκε πολύ µεγαλύτερο αναλαµβανόµενο φορτίο και
τελικά σηµειώθηκε θραύση του ελάσµατος ινών άνθρακα (Εικόνα 3α). Αυτή η
µορφή αστοχίας αποδίδεται στις έντονες βλάβες που προκάλεσε η διάβρωση
στους συνδετήρες καθώς ενεργοποιήθηκε ακόµη περισσότερο ο µηχανισµός
ενδιάµεσης αγκύρωσης που παρέχουν οι εγκάρσιες λωρίδες ΙΩΠ άνθρακα στο
καµπτικό έλασµα. Ο εφελκυόµενος οπλισµός διέρρευσε σε φορτίο 134.9 kN
χαµηλότερο κατά 6.6%, ενώ το µέγιστο αναλαµβανόµενο φορτίο καταγράφηκε
ίσο µε 245.6 kN σε βύθιση 26.7 mm υψηλότερο κατά 56.5% σε σχέση µε την
δοκό RC-N. Η παραµόρφωση που ανέπτυξε το έλασµα µετρήθηκε ίση µε 1.35%
(0.79εfu). Το επισκευασµένο υπόστρωµα µε κονίαµα υψηλής αντοχής ενίσχυσε
τον µηχανισµό µεταφοράς δύναµης ανάµεσα στο καµπτικό έλασµα και την δοκό
και βελτίωσε σηµαντικά την δυσκαµψία. Μια πολύ µικρή ρωγµή εύρους
µικρότερη από 0.10 mm σχηµατίστηκε στην διεπιφάνεια των δύο σκυροδεµάτων
και τελικά δύο διαβρωµένες ράβδοι αστόχησαν.

1

Σχήµα 4. ∆ιαγράµµατα φορτίου-βύθισης της δοκού χωρίς διάβρωση και των
διαβρωµένων δοκών επισκευασµένων και ενισχυµένων µε ελάσµατα εγκοπής (NSM).

Για την επισκευασµένη και ενισχυµένη δοκό µε ελάσµατα εγκοπής RCCOR3S2, ο εφελκυόµενος χάλυβας διέρρευσε σε φορτίο 13% χαµηλότερο
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(125.7 kN) σε σχέση µε την δοκό RC-N, ενώ το µέγιστο φορτίο καταγράφηκε
ίσο µε 202.2 kN σε βύθιση 18.5 mm το οποίο είναι χαµηλότερο κατά 17.7% σε
σχέση µε την δοκό RC-COR3S1 και κατά 28.8% µεγαλύτερο σε σχέση µε την
δοκό RC-N. Στα δύο ελάσµατα εγκοπής µετρήθηκαν παραµορφώσεις αντίστοιχα
1.05% (0.62εfu) και 0.96% (0.57εfu). ∆εν σηµειώθηκε ενδιάµεση αποκόλληση
ανάµεσα στο παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευασµένο κονίαµα, παρά µόνο µια
πολύ µικρή ρωγµή εύρους µικρότερου από 0.10 mm κατά την αστοχία (Εικόνα
3β). Τελικά, δύο διαβρωµένοι εφελκυόµενοι ράβδοι έσπασαν, ενώ
παρατηρήθηκε και επιφανειακή αποκόλληση ανάµεσα στα ελάσµατα εγκοπής
και την εποξειδική ρητίνη.

(α)
(β)
Εικόνα 3. Μορφή αστοχίας επισκευασµένων και ενισχυµένων δοκών RC-COR3S1 (α)
και RC-COR3S2 (β) µε υψηλό βαθµό διάβρωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μελετήθηκαν συνολικά 10 δοκοί Ω/Σ προκειµένου να διερευνηθεί η
αποτελεσµατικότητα της επισκευής και ενίσχυσης µε ινωπλισµένα πολυµερή
άνθρακα και δύο διαφορετικές µεθόδους EBR είτε NSM αντίστοιχα έχοντας
ισοδύναµο ογκοµετρικό ποσοστό οπλισµού ενίσχυσης. Σύµφωνα µε το µοτίβο και
το εύρος των ρωγµών λόγω διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισµού, την χαµηλή
εφελκυστική αντοχή του διαβρωµένου σκυροδέµατος από τις µετρήσεις της
επιφανειακής αντοχής, αλλά και την αποκόλληση του σκυροδέµατος κατά την
διάρκεια της φόρτισης των διαβρωµένων δοκών αναφοράς τονίζεται ιδιαίτερα η
ανάγκη αντικατάστασης του διαβρωµένου υποστρώµατος µε επισκευαστικό
κονίαµα υψηλής αντοχής. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η βέλτιστη
συνεισφορά και αποδοτικότητα του οπλισµού ενίσχυσης ΙΩΠ, ενώ για όλες τις
δοκούς ενεργοποιήθηκε ο µηχανισµός πλήρους µεταφοράς της δύναµης ανάµεσα
στο επισκευαστικό κονίαµα και τον οπλισµό ενίσχυσης. Και οι δύο µέθοδοι
ενίσχυσης αποδείχθηκαν αποτελεσµατικές στην αύξηση της καµπτικής
ικανότητας σε µεγαλύτερα επίπεδα συγκριτικά µε την δοκό χωρίς διάβρωση. Η
έντονες βλάβες στους συνδετήρες ενεργοποίησαν περεταίρω τον µηχανισµό των
εγκάρσιων λωρίδων ΙΩΠ, αλλάζοντας την µορφή αστοχίας του εξωτερικού
ελάσµατος από αποκόλληση σε θραύση στην έντονα διαβρωµένη δοκό.
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Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ) από το πρόγραµµα «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
ΙΚΥ/SIEMENS». Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην εταιρία Sika Hellas για
την προσφορά των υλικών αντιδιαβρωτικής προστασίας, επισκευής και ενίσχυσης
των δοκών του πειραµατικού προγράµµατος.
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