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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείµενο µελέτης της εργασίας είναι η αναλυτική διερεύνηση
µε τρισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία της καµπτικής συµπεριφοράς
διαβρωµένων δοκών Ω/Σ που έχουν επισκευαστεί και ενισχυθεί µε ΙΩΠ άνθρακα
πειραµατικά. Οι δοκοί διαβρώθηκαν σε τρία διαφορετικά επίπεδα διάβρωσης και
ενισχύθηκαν µε δύο διαφορετικές µεθόδους ενίσχυσης (EBR είτε NSM) αλλά
ισοδύναµο ογκοµετρικό ποσοστό οπλισµού ενίσχυσης. Σε όλες τις δοκούς
προηγήθηκε αντικατάσταση του υποστρώµατος και επισκευή µε τσιµεντοειδές
κονίαµα υψηλής αντοχής. Λωρίδες ΙΩΠ άνθρακα επικολλήθηκαν στα διατµητικά
ανοίγµατα. Η αναλυτική προσοµοίωση ακολούθησε ακριβώς την διάταξη και τις
µηχανικές ιδιότητες των υλικών της πειραµατικής διαδικασίας και εφαρµόστηκαν
πανοµοιότυπες συνθήκες φόρτισης. Συγκρίνονται οι καµπύλες φορτίου-βύθισης
της ανάλυσης µε τις αντίστοιχες των πειραµάτων και προκύπτει αξιοσηµείωτη
σύγκλιση, ενώ η καµπτική µορφή αστοχίας µπορεί να προβλεφθεί ικανοποιητικά.
∆ιενεργείται παραµετρική διερεύνηση ώστε να αξιολογηθεί η επιρροή των
µηχανικών ιδιοτήτων του παλαιού σκυροδέµατος και του επισκευασµένου
υποστρώµατος.
ABSTRACT : In the current paper, three dimensional Finite Element (FE) models
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for corroded RC beams, patch repaired and strengthened with carbon Fiber
Reinforced Polymers are validated against an experimental study. RC beams were
corroded at three different corrosion levels and strengthened with externally
bonded EBR or near surface mounted NSM CFRP laminates with equivalent axial
rigidity. The substrate was initially removed and patch repaired with a polymer
modified mortar for all beams. CFRP strips were applied at shear spans. The 3D
FE models take into account the configuration and the mechanical properties of the
tested beams, as well as the experimental loading conditions. The numerical loaddeflection curves and failure modes are evaluated against the experimental results
and converge satisfactorily. A parametric study was also conducted to assess the
influence of the mechanical properties of the old concrete and of the repair mortar.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αρκετές κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα αντιµετωπίζουν βλάβες λόγω
διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισµού και οδηγούνται σε ανεπιθύµητη απώλεια της
ικανότητας ανάληψης φορτίου, της πλαστιµότητας και της δυσκαµψίας τους. Η
ενίσχυση των κατασκευών Ω/Σ µε ινωπλισµένα πολυµερή εφαρµόζεται ευρέως τις
τελευταίες δεκαετίες και έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον και σε
στοιχεία µε βλάβες λόγω διάβρωσης του οπλισµού. Ενώ έχει διεξαχθεί εκτεταµένη
πειραµατική διερεύνηση στο πεδίο των ενισχύσεων µε ΙΩΠ, η αναλυτική
διερεύνηση είναι πιο περιορισµένη παρόλο που είναι απαραίτητη για την
αξιολόγηση της επίδρασης των κρίσιµων παραµέτρων σχεδιασµού στην
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης. Οι Camata et al. (2004) χρησιµοποίησαν µη
γραµµική ανάλυση πεπερασµένων στοιχειών µε προσοµοίωµα µηχανικής της
θραύσης προκειµένου να µελετήσουν την αστοχία αποκόλλησης µεταξύ των
ελασµάτων ΙΩΠ και του σκυροδέµατος και πρόβλεψαν ικανοποιητικά την
ανάπτυξη των ρηγµατώσεων. Οι Pham et al. (2006) χρησιµοποίησαν
προσοµοίωµα διακριτών ρωγµών βασισµένο στη µηχανική της θραύσης ώστε να
αναπαραστήσουν τη συµπεριφορά στη διεπιφάνεια. Η µη γραµµική διαδικασία
της αποκόλλησης του οπλισµού ΙΩΠ µπορεί εναλλακτικά να εκφραστεί µε
προσοµοίωση µιας συνεκτικής ζώνης (cohesive zone model, CZ model). Οι
Coronado and Lopez (2006) επεσήµαναν ότι η ενέργεια αστοχίας της
διεπιφάνειας του σκυροδέµατος έχει καθοριστικό ρόλο στην πρόβλεψη της
αστοχίας λόγω αποκόλλησης των ΙΩΠ. Ο Wang (2006) χρησιµοποίησε
διγραµµικό νόµο συνάφειας-ολίσθησης για την προσοµοίωση της διεπιφάνειας
σκυροδέµατος-ΙΩΠ ως συνεκτικής ζώνης. Η διατµητική ικανότητα δοκών και η
µορφή αστοχίας που παρατηρήθηκε πειραµατικά µπόρεσε να προβλεφθεί
ικανοποιητικά από την ανάλυση των Manos et al. (2014). Τρισδιάστατο
προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων χρησιµοποίησαν και οι Rezazadeh et al.
(2016) ώστε να προσοµοιώσουν ενισχυµένες δοκούς µε συστήµατα ινών
άνθρακα, το οποίο παρουσίασε ικανοποιητική σύγκλιση της γραµµικής
συµπεριφοράς των υλικών και των διεπιφανειών ανάµεσα στο σκυρόδεµα και την
εποξειδική ρητίνη και ανάµεσα στην εποξειδική ρητίνη και τον οπλισµό
ενίσχυσης. Περιορισµένη έρευνα έχει διεξαχθεί στο πεδίο της αναλυτικής
διερεύνησης διαβρωµένων δοκών επισκευασµένων και ενισχυµένων µε ΙΩΠ. Οι
Almassri et al (2016) βασιζόµενοι στην πειραµατική µελέτη τους, ανέπτυξαν
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αναλυτικά προσοµοιώµατα διαβρωµένων δοκών ενισχυµένων µε µια ράβδο
εγκοπής ινών άνθρακα θεωρώντας πλήρη συνάφεια ανάµεσα στο σκυρόδεµα και
την ράβδο εγκοπής, ενώ δεν είχε προηγηθεί αντικατάσταση του σαθρού
σκυροδέµατος.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά προσοµοιώµατα µε
τρισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία (µε την χρήση του λογισµικού ΑBAQUS)
διαβρωµένων δοκών Ω/Σ που έχουν επισκευαστεί και ενισχυθεί µε ΙΩΠ.
Προσοµοιώνεται µε ιδιαίτερη ακρίβεια η πειραµατική διαδικασία που αφορούσε
την αντικατάσταση του ρηγµατωµένου υποστρώµατος µε τσιµεντοειδές κονίαµα
υψηλής αντοχής και την 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). Τα αναλυτικά προσοµοιώµατα περιλαµβάνουν τρεις διαφορετικές
κρίσιµες διεπιφάνειες ανάµεσα στα υλικά (παλαιό σκυρόδεµα-επισκευαστικό
κονίαµα, επισκευαστικό κονίαµα-εποξειδική ρητίνη, εποξειδική ρητίνη-ΙΩΠ) µε
διαφορετικές µηχανικές ιδιότητες. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αξιολογούνται
µε βάση τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της πειραµατικής διαδικασίας και
συγκλίνουν ικανοποιητικά. Παράλληλα, διενεργείται παραµετρική διερεύνηση
ώστε να αξιολογηθεί η επιρροή των µηχανικών ιδιοτήτων του παλαιού
σκυροδέµατος και του επισκευασµένου υποστρώµατος.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
∆ιάταξη δοκιµών και διαδικασία επισκευής και ενίσχυσης
Η πειραµατική διαδικασία διεξήχθηκε στο Εργαστήριο Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος και Αντισεισµικών Κατασκευών του ∆.Π.Θ και περιελάµβανε 1
δοκό αναφοράς χωρίς διάβρωση και χωρίς ενίσχυση (RC-N) και 9 δοκούς που
διαβρώθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες επιταχυνόµενης διαδικασίας σε τρεις
διαφορετικούς βαθµούς διάβρωσης. Όλες οι δοκοί έχουν πλάτος 150 mm, ύψος
300 mm, συνολικό µήκος 2300 mm και θεωρητικό άνοιγµα 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
επικάλυψη του σκυροδέµατος ισούται µε 20 mm. Η µέση θλιπτική αντοχή του
σκυροδέµατος 28 ηµερών µετρήθηκε ίση µε 34.6 ΜPa, το µέτρο Ελαστικότητας
ίσο µε 32300 ΜPa και η µέση εφελκυστική αντοχή ίση µε 2.2 MPa. Ο χαλύβδινος
οπλισµός είχε ονοµαστική αντοχή διαρροής 500 ΜPa, ενώ από δοκιµές
εφελκυσµού µετρήθηκε µέση αντοχή διαρροής ίση µε 552 MPa και µέση αντοχή
θραύσης ίση µε 653 MPa.
Οι δοκοί διαβρώθηκαν µέσω επιταχυνόµενης διαδικασίας, η οποία περιελάµβανε
την βύθισή τους σε δεξαµενή διαλύµατος NaCl περιεκτικότητας 3% και την
εφαρµογή σταθερού ηλεκτρικού ρεύµατος στον εφελκυόµενο οπλισµό.
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Ακολουθούσαν εναλλάξ κύκλοι εντός της δεξαµενής και εκτός αυτής για
περεταίρω φυσική έκθεση. Η πραγµατική απώλεια µάζας του διαβρωµένου
χάλυβα µετρήθηκε από ράβδους που αφαιρέθηκαν και καθαρίστηκαν για το
χαµηλό επίπεδο διάβρωσης ίση µε mgrav,low=7.56%, για το µέτριο επίπεδο
διάβρωσης ίση µε mgrav,medium=15.48% και για το υψηλό επίπεδο διάβρωσης ίση
µε mgrav,high=24.15%. Το ρηγµατωµένο υπόστρωµα των διαβρωµένων δοκών
αφαιρέθηκε, ο διαβρωµένος οπλισµός καθαρίστηκε, εφαρµόστηκαν αναστολέας
διάβρωσης και κονίαµα ενίσχυσης πρόσφυσης και τελικά κονίαµα τσιµεντοειδούς
βάσης υψηλής αντοχής 50 MPa στις 28 ηµέρες. Οι ακµές του εφελκυόµενου
πέλµατος καµπυλώθηκαν µε ακτίνα καµπυλότητας 17 mm προκειµένου να
επικολληθούν οι λωρίδες ινών άνθρακα στα διατµητικά ανοίγµατα. ∆ύο µέθοδοι
καµπτικής ενίσχυσης εφαρµόστηκαν µε ισοδύναµο ογκοµετρικό ποσοστό
οπλισµού ενίσχυσης: α) επικόλληση εξωτερικού ελάσµατος ινών άνθρακα
πλάτους 50 mm και πάχους 1.2 mm στο εφελκυόµενο πέλµα (µέθοδος EBR) και
β) εφαρµογή δύο ελασµάτων εγκοπής ινών άνθρακα πλάτους 10 mm και πάχους 3
mm σε ειδικά διαµορφωµένες εγκοπές βάθους 15 mm και πλάτους 9 mm στο
κάτω πέλµα (µέθοδος NSM). Ο καµπτικός οπλισµός ενίσχυσης είχε εφελκυστική
αντοχή ίση µε 3100 MPa, µέτρο Ελαστικότητας 165000 MPa και επιµήκυνση
θραύσης ίση µε 1.7%. Οκτώ λωρίδες ινών άνθρακα επικολλήθηκαν σε κάθε
διατµητικό άνοιγµα, πλάτους 50 mm και απόστασης 100 mm µετρούµενης
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. Τα υφάσµατα ινών
άνθρακα είχαν πάχος 0.171 mm, εφελκυστική αντοχή 3800 MPa, µέτρο
Ελαστικότητας 242000MPa και επιµήκυνση θραύσης 1.43%. Όλα τα υλικά
αντιδιαβρωτικής προστασίας, επισκευής και ενίσχυσης είναι προϊόντα της
εταιρίας Sika Hellas ΑΒΕΕ, Κρυονέρι Αττικής. Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται η
διάταξη των υπό µελέτη δοκιµίων. Όλες οι δοκοί υποβλήθηκαν σε συνθήκες
µονότονης φόρτισης τεσσάρων σηµείων µέχρι την αστοχία τους.

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

Πειραµατικά αποτελέσµατα
Τα διαγράµµατα φορτίου P (kN)-βύθισης δ (mm) της δοκού χωρίς διάβρωση και
των διαβρωµένων δοκών χωρίς και µε ενίσχυση παρουσιάζονται στα Σχήµατα 24. Η µορφή αστοχίας της δοκού χωρίς διάβρωση (RC-N) και της διαβρωµένης
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δοκού µε χαµηλό βαθµό διάβρωσης RC-COR1 ήταν καµπτική µε διαρροή του
εφελκυόµενου χάλυβα και θραύση του σκυροδέµατος στην θλιβόµενη ζώνη. Για
την δοκό RC-COR1 καταγράφηκε χαµηλότερο µέγιστο αναλαµβανόµενο φορτίο
κατά 4% (150.9 kN) σε σχέση µε την δοκό χωρίς διάβρωση (156.9 kN), αλλά
µεγαλύτερη βύθιση αστοχίας κατά 2.45% (78.1 mm) συγκριτικά µε την δοκό
χωρίς διάβρωση (76.3 mm). Για µεγαλύτερα επίπεδα διάβρωσης, οι δοκοί RCCOR2 (µέτριος βαθµός) και RC-COR3 (υψηλός βαθµός) αστόχησαν λόγω
διαρροής του εφελκυόµενου χάλυβα και τελικά σηµειώθηκε θραύση των
διαβρωµένων εφελκυόµενων ράβδων. Το µέγιστο φορτίο της δοκού RC-COR2
ήταν µειωµένο κατά 14.6% (134.1 kN) , ενώ η βύθιση κατά την αστοχία µειώθηκε
κατά 15.47% (64.5 mm) σε σχέση µε την δοκό RC-N. Για την δοκό RC-COR3, 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.

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

Η µορφή αστοχίας της δοκού µε χαµηλό βαθµό διάβρωσης 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 επισκευασµένο κονίαµα
(ρωγµή 0.60 mm) και τελικά αστόχησε η θλιβόµενη ζώνη του σκυροδέµατος.
Καταγράφηκε µέγιστο αναλαµβανόµενο φορτίο ίσο µε 191.7 kN σε βύθιση 17
mm, το οποίο ήταν κατά 22.1% µεγαλύτερο σε σχέση µε την δοκό χωρίς
διάβρωση RC-N. Η δοκός RC-COR2S1 µε µέτριο βαθµό διάβρωσης και ενίσχυση
µε EBR αστόχησε σε πολύ µεγαλύτερο φορτίο ίσο µε 230.5 kN σε βύθιση 25.3
mm λόγω αποκόλλησης του εξωτερικού ελάσµατος, το οποίο είναι κατά 46.9%
µεγαλύτερο συγκριτικά µε την δοκό RC-N. ∆ιαµήκης ρωγµή εύρους 1.50 mm
σχηµατίστηκε ανάµεσα στην διεπιφάνεια παλαιού σκυροδέµατος-κονιάµατος και
τελικά δύο διαβρωµένες εφελκυόµενες ράβδοι αστόχησαν. Η µορφή αστοχίας της
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δοκού RC-COR3S1 µε υψηλό βαθµό διάβρωσης και ενίσχυση µε EBR ήταν
διαφορετική, καθώς αναπτύχθηκε πολύ µεγαλύτερο αναλαµβανόµενο φορτίο ίσο
µε 245.6 kN σε βύθιση 26.7 mm και τελικά σηµειώθηκε θραύση του εξωτερικού
ελάσµατος ινών άνθρακα. Οι έντονες βλάβες που προκάλεσε η διάβρωση στους
συνδετήρες ενεργοποίησαν ακόµη περισσότερο τον µηχανισµό ενδιάµεσης
αγκύρωσης που παρέχουν οι εγκάρσιες λωρίδες ΙΩΠ. Μια πολύ µικρή ρωγµή
εύρους µικρότερη από 0.10 mm σχηµατίστηκε στην διεπιφάνεια των δύο
σκυροδεµάτων και τελικά δύο διαβρωµένες ράβδοι αστόχησαν.

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

Η δοκός µε χαµηλό βαθµό διάβρωσης που επισκευάστηκε και ενισχύθηκε µε δύο
ελάσµατα εγκοπής RC-COR1S2 (µέθοδος NSM) αστόχησε λόγω αποκόλλησης
µε την µορφή του διαχωρισµού του σκυροδέµατος µετά την διαρροή του
εφελκυόµενου χάλυβα, σηµειώθηκε ενδιάµεση αποκόλληση ανάµεσα στο
παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευασµένο κονίαµα (ρωγµή 0.60 mm) και τελικά
θραύση του σκυροδέµατος στην θλιβόµενη ζώνη. Το µέγιστο φορτίο
καταγράφηκε ίσο µε 226.6 kN σε βύθιση ίση µε 24.1 mm, το 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 δοκός RCCOR2S2 µε µέτριο βαθµό διάβρωσης και ενίσχυση µε NSM κατέγραψε µέγιστο
φορτίο ίσο µε 216.3 kN σε βύθιση 21 mm, το οποίο είναι κατά 6.1% χαµηλότερο
σε σχέση µε την ενισχυµένη δοκό RC-COR2S1 και κατά 37.8% µεγαλύτερο σε
σχέση µε την δοκό RC-N. Για την δοκό RC-COR3S2 µε υψηλό βαθµό
διάβρωσης και ενίσχυση µε NSM 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.
∆ιαµήκεις ρωγµές µέγιστου εύρους 0.80 mm άνοιξαν στην διεπιφάνεια παλαιού
σκυροδέµατος-επισκευαστικού κονιάµατος για την δοκό RC-COR2S2, ενώ
καµιά αστοχία δεν παρατηρήθηκε στην δοκό RC-COR3S2 εκτός από µια µικρή
ρωγµή εύρους <0.10 mm. Τελικά, δύο διαβρωµένες ράβδοι αστόχησαν.
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Σχήµα 4. ∆ιαγράµµατα φορτίου-βύθισης της δοκού χωρίς διάβρωση και των
διαβρωµένων δοκών ενισχυµένων µε ελάσµατα εγκοπής (µέθοδος NSM).

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περιγραφή του προσοµοιώµατος µε τρισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία
Η αναλυτική προσοµοίωση της καµπτικής συµπεριφοράς των δοκών Ω/Σ που
µελετήθηκαν πειραµατικά διεξήχθηκε µε την χρήση του λογισµικού ABAQUS.
Το παλαιό σκυρόδεµα, το επισκευασµένο υπόστρωµα µε κονίαµα υψηλής
αντοχής (σχεδιάστηκε µέχρι το ύψος της µισής διατοµής των εφελκυόµενων
ράβδων), η εποξειδική ρητίνη και οι πλάκες φόρτισης και στηρίξεων
προσοµοιώθηκαν ως στερεά στοιχεία τρισδιάστατης µορφής οκτώ κόµβων (type
C3D8R). Οι γωνίες του κάτω πέλµατος καµπυλώθηκαν µε ακτίνα καµπυλότητας
17 mm, όπως ακριβώς και στην πειραµατική διαδικασία. Η διεπιφάνεια ανάµεσα
στο παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευασµένο υπόστρωµα και η διεπιφάνεια
ανάµεσα στο επισκευασµένο υπόστρωµα και τον καµπτικό οπλισµό ενίσχυσης,
προσοµοιώθηκαν ως CZ µε κατάλληλη απόκριση πρόσφυσης-αποχωρισµού
(traction- separation) µε την βοήθεια στερεών στοιχείων τρισδιάστατης µορφής
οκτώ κόµβων (type C3D8R). Το εξωτερικό έλασµα, τα ελάσµατα εγκοπής και οι
λωρίδες ινών άνθρακα προσοµοιώθηκαν ως ιδεατά στοιχεία µορφής κελύφους
τεσσάρων κόµβων (type S4R). Ο διαµήκης εφελκυόµενος και θλιβόµενος
χαλύβδινος οπλισµός και οι συνδετήρες προσοµοιώθηκαν ως τρισδιάστατα
στοιχεία δύο κόµβων δικτυώµατος (type T3D2), τα οποία ενσωµατώθηκαν στο
σώµα του σκυροδέµατος. Τα διακριτά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην
διακριτοποίηση είχαν µέγεθος 25 mm. Χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος τύπος φόρτισης
κάµψης τεσσάρων σηµείων µέχρι την αστοχία εφαρµόζοντας το πειραµατικό
ιστορικό µετατοπίσεων. Η µη γραµµική ανάλυση έγινε σύµφωνα µε την δυναµική
επίλυση του λογισµικού (ABAQUS/EXPLICIT). Στην Εικόνα 1 απεικονίζονται
τα επί µέρους στοιχεία του αναλυτικού προσοµοιώµατος.
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Εικόνα 1. Τρισδιάστατο προσοµοίωµα δοκού (α), χαλύβδινων οπλισµών (β),
εξωτερικού ελάσµατος ΙΩΠ (γ), ελασµάτων εγκοπής ΙΩΠ (δ) και λωρίδων ΙΩΠ (ε).

Προσοµοίωση των υλικών και διεπιφανειών
Η προσοµοίωση του υλικού του σκυροδέµατος έγινε µε βάση το µοντέλο
Concrete Damaged Plasticity που προτάθηκε από τους Lubliner et al. (1989) και
Lee and Fenves (1998) ώστε να εκφραστεί η θλιπτική και εφελκυστική
συµπεριφορά του σκυροδέµατος. Θεωρούνται δύο βασικοί µηχανισµοί αστοχίας,
οι οποίοι είναι ο σχηµατισµός των ρηγµατώσεων και η διάδοσή τους σε
εφελκυσµό και η ελαστο-πλαστικότητα σε θλίψη. Οι παράµετροι που
υιοθετήθηκαν είναι η γωνία διόγκωσης ψ, η εκκεντρότητα e, ο λόγος ανάµεσα
στην θλιπτική αντοχή σε διαξονική και µονοαξονική θλιπτική τάση fbo/fco, το
σχήµα της επιφάνειας φόρτισης Kc και η παράµετρος ιξώδους V. Η θλιπτική
αντοχή του σκυροδέµατος, το µέτρο Ελαστικότητας και η εφελκυστική αντοχή
ελήφθησαν από τις αντίστοιχες πειραµατικές δοκιµές των κυλινδρικών δοκιµίων
28 ηµερών. Για το τσιµεντοειδές κονίαµα υψηλής αντοχής που εφαρµόστηκε στο
υπόστρωµα των δοκών, χρησιµοποιήθηκαν τα µηχανικά χαρακτηριστικά που
προτείνονται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Ο λόγος του Poisson θεωρήθηκε
ίσος µε 0.20. Για την προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς του χαλύβδινου
οπλισµού υιοθετήθηκε η ελαστο-πλαστική σχέση τάσεων-παραµορφώσεων από
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των πειραµάτων εφελκυσµού. Ο λόγος του Poisson
θεωρήθηκε ίσος µε 0.30. Η µηχανική συµπεριφορά των ΙΩΠ προσοµοιώθηκε ως
γραµµική σχέση τάσεων-παραµορφώσεων και χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές της
εφελκυστικής αντοχής κατά την αστοχία και της παραµόρφωσης θραύσης µε
βάση το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Η εφελκυστική συµπεριφορά της
εποξειδικής ρητίνης επίσης προσοµοιώθηκε µε βάση την ελαστο-πλαστική σχέση
τάσεων παραµορφώσεων του υλικού. Η µη γραµµική αστοχία που
συµπεριλαµβάνει την επιφανειακή αποκόλληση ανάµεσα στις διεπιφάνειες του
σκυροδέµατος-κονιάµατος και του κονιάµατος-ΙΩΠ, προσοµοιώθηκε µε βάση το
προσοµοίωµα CZ (cohesive zone model). Το στάδιο της έναρξης της αστοχίας
στην διεπιφάνεια και το στάδιο διάδοσής της, περιγράφονται µέσω του νόµου
πρόσφυσης-αποχωρισµού, µε µικτή λειτουργία που περιλαµβάνει σχέσεις
τάσεων-διαχωρισµού και διατµητικών τάσεων-ολίσθησης.
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Αποτελέσµατα ανάλυσης µε τρισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση συγκρίθηκαν µε τα
αντίστοιχα της πειραµατικής διερεύνησης και προέκυψε αξιοσηµείωτη σύγκλιση
(Σχήµα 2-4). Για την δοκό αναφοράς χωρίς διάβρωση RC-N ο λόγος αναλυτικού
προς πειραµατικού µέγιστου φορτίου προέκυψε ίσος µε 0.95, ενώ ο αντίστοιχος
λόγος της βύθισης αστοχίας ίσος µε 1.05. Για όλες τις διαβρωµένες δοκούς
λήφθηκε υπόψη η αντίστοιχη απώλεια µάζας του εφελκυόµενου χάλυβα που
µετρήθηκε πειραµατικά. Για την δοκό αναφοράς µε χαµηλό βαθµό διάβρωσης
RC-COR1 ο λόγος αναλυτικού προς πειραµατικού µέγιστου φορτίου προέκυψε
ίσος µε 0.93, ενώ ο αντίστοιχος λόγος της βύθισης αστοχίας ίσος µε 1.04. Για τις
δοκούς RC-COR2 και RC-COR3 µε εντονότερη διάβρωση ο λόγος αναλυτικού
προς πειραµατικού µέγιστου φορτίου προέκυψε ίσος µε 0.91 και 0.90, ενώ ο
αντίστοιχος λόγος της βύθισης αστοχίας ίσος µε 1.02 και 1.04 για τον µέτριο και
υψηλό βαθµό διάβρωσης αντίστοιχα. Η µορφή αστοχίας κατά την ανάλυση των
δοκών χωρίς ενίσχυση ήταν καµπτική µε διαρροή του εφελκυόµενου χαλύβδινου
οπλισµού και τελικά θραύση της θλιβόµενης ζώνης του σκυροδέµατος.
Για την διαβρωµένη ενισχυµένη δοκό µε εξωτερικό έλασµα (EBR) και χαµηλό
βαθµό διάβρωσης RC-COR1S1, το αναλυτικό προς το πειραµατικό µέγιστο
φορτίο παρουσίασαν µεγάλη σύγκλιση και ο αντίστοιχος λόγος τους προέκυψε
ίσος µε 0.98, ενώ ο λόγος αναλυτικής προς πειραµατική βύθιση αστοχίας
προέκυψε ίσος µε 0.90. Καταγράφηκε καµπτική µορφή αστοχίας κατά την
ανάλυση µε διαρροή του εφελκυόµενου χάλυβα και αποκόλληση του ελάσµατος
ΙΩΠ, ενώ κατά το µέγιστο φορτίο αστόχησε η διεπιφάνεια ανάµεσα στην
εποξειδική ρητίνη και το έλασµα. Για τις διαβρωµένες ενισχυµένες δοκούς µε
εξωτερικό έλασµα και µέτριο (RC-COR2S1) και υψηλό (RC-COR3S1) βαθµό
διάβρωσης, η αποκόλληση του ελάσµατος καταγράφηκε κατά την ανάλυση σε
χαµηλότερα µέγιστα φορτία και αντίστοιχα χαµηλότερες βυθίσεις µε λόγους
αναλυτικού προς πειραµατικού µέγιστου φορτίου ίσους µε 0.77 και 0.70. Κατά το
µέγιστο φορτίο αστόχησε πρώτα η διεπιφάνεια ανάµεσα στην εποξειδική ρητίνη
και το καµπτικό έλασµα και αµέσως µετά συνέβη αποκόλληση στην διεπιφάνεια
του παλαιού σκυροδέµατος µε το επισκευαστικό κονίαµα. Περεταίρω
πειραµατική και αναλυτική έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί ώστε να ληφθεί
υπόψην η επιρροή της αυξανόµενης ορθής τάσης ανάµεσα στο παλαιό σκυρόδεµα
και το επισκευαστικό κονίαµα ως αποτέλεσµα της συνεισφοράς του διατµητικού
οπλισµού ενίσχυσης µε λωρίδες ΙΩΠ.
Για την διαβρωµένη ενισχυµένη δοκό µε ελάσµατα εγκοπής (NSM) και µε
χαµηλό βαθµό διάβρωσης RC-COR1S2, ο λόγος αναλυτικού προς πειραµατικού
µέγιστου φορτίου προέκυψε ίσος µε 1.03, ενώ ο αντίστοιχος λόγος της βύθισης
αστοχίας ίσος µε 0.91. Κατά το µέγιστο φορτίο, η διεπιφάνεια ανάµεσα στο
παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευαστικό κονίαµα αστόχησε πρώτα, ενώ λίγο
αργότερα σηµειώθηκε αστοχία της διεπιφάνειας ανάµεσα στην εποξειδική ρητίνη
και τα ελάσµατα εγκοπής. Για τις ενισχυµένες δοκούς µε ελάσµατα εγκοπής και
µέτριο (RC-COR2S2) και υψηλό (RC-COR3S2) βαθµό διάβρωσης, ο λόγος
αναλυτικού προς πειραµατικού µέγιστου φορτίου προέκυψε ίσος µε 1.05 και 1.04,
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ενώ ο αντίστοιχος λόγος της βύθισης αστοχίας ίσος µε 0.98 και 1.04. Η αστοχία
σηµειώθηκε λόγω αποκόλλησης της διεπιφάνειας ανάµεσα στο παλαιό
σκυρόδεµα και το επισκευαστικό κονίαµα αρχικά και έπειτα ανάµεσα στην
εποξειδική ρητίνη και τα ελάσµατα εγκοπής.
Παραµετρική ανάλυση µε τρισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία
Παράλληλα διερευνήθηκε η επιρροή της θλιπτικής αντοχής του παλαιού
σκυροδέµατος και του επισκευαστικού κονιάµατος στην φέρουσα ικανότητα των
δοκών. Χρησιµοποιήθηκε το τρισδιάστατο προσοµοίωµα της δοκού µε χαµηλό
βαθµό διάβρωσης, επισκευασµένης και ενισχυµένης µε εξωτερικό έλασµα (ΕΒR)
και ελάσµατα εγκοπής (NSM) και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε τα
αντίστοιχα πειραµατικά των δοκών RC-COR1S1 και RC-COR1S2.

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήµα 5. Η επιρροή της αντοχής του επισκευαστικού κονιάµατος για τις διαβρωµένες
ενισχυµένες δοκούς µε την µέθοδο ΕBR (α) και την µέθοδο NSM (β). Η επιρροή της
αντοχής του παλαιού σκυροδέµατος για τις διαβρωµένες ενισχυµένες δοκούς µε την
µέθοδο ΕBR (γ) και την µέθοδο NSM (δ).
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∆ιερευνήθηκαν τρεις θλιπτικές αντοχές επισκευαστικού κονιάµατος. Σε ό,τι
αφορά την ενίσχυση µε EBR και θεωρώντας αντοχή κονιάµατος ίση µε
fc,mortar=34.6 MPa (ισοδύναµη µε αυτή που είχε το παλαιό σκυρόδεµα στην
πειραµατική διαδικασία), η φέρουσα ικανότητα κατά την αστοχία µειώθηκε κατά
14% σε σχέση µε την δοκό RC-COR1S1, ενώ προηγήθηκε η αποκόλληση της
διεπιφάνειας ανάµεσα στο παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευαστικό κονίαµα. Για
αντοχή ίση µε fc,mortar=45 MPa πρώτα αστόχησε η διεπιφάνεια ανάµεσα στην
εποξειδική ρητίνη και το έλασµα και το φορτίο µειώθηκε κατά 6.1%. Αυξάνοντας
την αντοχή του κονιάµατος, βελτιώνεται η συνολική συµπεριφορά της δοκού
(Σχήµα 5α). Σε ότι αφορά την ενίσχυση µε ΝSM και θεωρώντας αντοχή
κονιάµατος µικρότερη από fc,mortar=45 MPa, το µέγιστο φορτίο µειώθηκε κατά
περίπου 5.7% σε σχέση µε την δοκό RC-COR1S2 και προηγήθηκε η αστοχία
στην διεπιφάνεια εποξειδικής ρητίνης και ελασµάτων εγκοπής. Για µεγαλύτερη
αντοχή κονιάµατος το µέγιστο φορτίο αυξήθηκε κατά 5.9% και πρώτα αστόχησε
η διεπιφάνεια του παλαιού σκυροδέµατος µε το κονίαµα (Σχήµα 5β).
Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν τρεις θλιπτικές αντοχές παλαιού σκυροδέµατος. Σε
ότι αφορά την ενίσχυση µε EBR και θεωρώντας αντοχή ίσης µε fc,old=20 MPa και
fc,old=24 MPa, το µέγιστο φορτίο µειώθηκε κατά 20.7% και κατά 9%, ενώ
προηγήθηκε αστοχία ανάµεσα στο παλαιό σκυρόδεµα και το επισκευαστικό
κονίαµα. Αυξάνοντας την αντοχή στο παλαιό σκυρόδεµα πάνω από fc,old=45 MPa,
η διεπιφάνεια της εποξειδικής ρητίνης µε το έλασµα αστόχησε πρώτη, ενώ το
µέγιστο φορτίο κατά την αστοχία ήταν µεγαλύτερο κατά 7.5% σε σχέση µε την
δοκό RC-COR1S1 (Σχήµα 5γ). Σε ότι αφορά την ενίσχυση µε ΝSM και
θεωρώντας αντοχή παλαιού σκυροδέµατος µικρότερη από fc,οld=24 MPa, το
µέγιστο φορτίο µειώθηκε κατά περίπου 2.8% σε σχέση µε την δοκό RC-COR1S2
και προηγήθηκε η αστοχία στην διεπιφάνεια εποξειδικής ρητίνης και ελασµάτων
εγκοπής. Για αντοχή σκυροδέµατος ίσης µε fc,old=45 MPa, το µέγιστο φορτίο
αυξήθηκε κατά 5.9% (Σχήµα 5δ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αναλυτικά προσοµοιώµατα µε τρισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία δοκών µε
χαµηλό, µέτριο και υψηλό βαθµό διάβρωσης, επισκευασµένων µε κονίαµα
υψηλής αντοχής και ενισχυµένων µε εξωτερικό έλασµα (µέθοδος EBR) και µε
δύο ελάσµατα εγκοπής (µέθοδος NSM) αξιολογούνται µε βάση αντίστοιχο
πειραµατικό πρόγραµµα. Τα προσοµοιώµατα µπορούν να περιγράψουν την µηγραµµική συµπεριφορά των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην πειραµατική
διαδικασία, καθώς επίσης και την διεπιφάνεια ανάµεσα στο παλαιό σκυρόδεµα
και το επισκευαστικό κονίαµα και ανάµεσα στο επισκευαστικό κονίαµαεποξειδική ρητίνη-οπλισµό ενίσχυσης ΙΩΠ. Οι αναλυτικές προβλέψεις
συγκλίνουν ικανοποιητικά µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα σε ότι αφορά την
φέρουσα ικανότητα και την µορφή αστοχίας. Από την παραµετρική διερεύνηση
της αντοχής του παλαιού σκυροδέµατος και του επισκευαστικού κονιάµατος
προκύπτει ότι όσο αυξάνεται η αντοχή βελτιώνεται ο µηχανισµός µεταφοράς
δύναµης µεταξύ των σκυροδεµάτων αλλά και του οπλισµού ενίσχυσης.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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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