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Εξέταση Αποδοτικότητας Μανδυών Οπλισμένου
Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος για την Ενίσχυση
Υποστυλωμάτων και Κόμβων από Ο/Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΩΝΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Περίληψη
Στην εργασία αυτή ερευνάται η αποδοτικότητα των μανδυών από
οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος, όταν
εφαρμόζονται για την ενίσχυση υποστυλωμάτων και κόμβων δοκώνυποστυλωμάτων από Ο/Σ. Εξετάζεται, τόσο η αποδοτικότητα των
ολόπλευρων μανδυών, όσο και των δίπλευρων. Για το σκοπό αυτό
κατασκευάζονται τρία δοκίμια υποστυλώματος-κόμβου-δοκού-πλάκας-εγκάρσιας δοκού, εκ των οποίων τα δύο ενισχύονται με τους
ανωτέρω τύπους επέμβασης και υποβάλλονται σε σεισμική καταπόνηση. Το τρίτο υποβάλλεται στην ίδια εναλλασσόμενη φόρτιση με τα
άλλα δύο δοκίμια χωρίς να ενισχυθεί και χρησιμοποιείται ως δοκίμιο
ελέγχου. Από τη σύγκριση της συμπεριφοράς σε εναλλασσόμενη φόρτιση των ενισχυμένων δοκιμίων με το δοκίμιο ελέγχου, διαπιστώνεται η αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων τύπων ενίσχυσης. Επίσης,
στην εργασία αυτή συγκρίνεται η αποδοτικότητα των μανδυών Ο/Σ
κλειστού και ανοικτού τύπου.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εφαρμογή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος μετά
από έναν καταστροφικό σεισμό ή και για προσεισμική ενίσχυση κτιρίων είναι μια μέθοδος επέμβασης που συναντάται
συχνότατα σε διεθνές επίπεδο. Οι ευκολίες που δημιουργεί
στην κατασκευή των μανδυών το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
του δίνει το προβάδισμα μεταξύ των άλλων υλικών κατασκευής μανδυών από Ο/Σ, όπως είναι το έτοιμο έγχυτο
ειδικό τσιμεντοκονίαμα υψηλής αντοχής (τύπου EMBECO,
EMACO κ.τ.λ.) και το έγχυτο συμβατικό σκυρόδεμα. Οι
πραγματοποιούμενες ενισχύσεις σε κτίρια Ο/Σ, προσεισμικές και μετασεισμικές, αφορούν στην πλειοψηφία τους
στην ενίσχυση των υποστυλωμάτων, των κόμβων δοκώνυποστυλωμάτων και των τοιχωμάτων και δευτερευόντως
στην ενίσχυση των πλακών και δοκών. Εντούτοις και παρά
την ευρύτατη χρήση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος,
είναι ελάχιστες οι πειραματικές ερευνητικές εργασίες που
ασχολούνται με τη λυσιτέλεια των μανδυών από Ο/Σ με
χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την ενίσχυση
στύλων, κόμβων και τοιχωμάτων από Ο/Σ. Το γεγονός αυτό
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αποτέλεσε και το έναυσμα της παρούσας έρευνας. Έτσι,
στην εργασία αυτή μελετάται πειραματικά και αναλυτικά η
αποδοτικότητα των μανδυών Ο/Σ με χρήση εκτοξευόμενου
σκυροδέματος στην ενίσχυση των υποστυλωμάτων και των
κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων από Ο/Σ. Επίσης, στο πλαίσιο της εργασίας συγκρίνεται και η αποδοτικότητα του δίπλευρου μανδύα οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος
με αυτόν του κλειστού τύπου, δηλαδή του ολόπλευρου.

2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
MR= λόγος οριακών καμπτικών αντοχών υποστυλωμάτωνδοκού,
τ = διατμητικές τάσεις στον κόμβο,
γ = συντελεστής διατμητικών τάσεων κόμβου.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ
ΔΟΚΩΝ - ΥΠΟΣΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ Ο/Σ
3.1. Ενισχύσεις υποστυλωμάτων με μανδύες από Ο/Σ
Η τεχνική της κατασκευής μανδυών σε υποστυλώματα
Ο/Σ, όπως είναι γενικά γνωστό, είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος αύξησης της αντοχής, δυσκαμψίας και πλαστιμότητάς τους. Οι μανδύες από Ο/Σ αυξάνουν μόνον τη
διατμητική αντοχή και πλαστιμότητα των υποστυλωμάτων,
όταν περιορίζονται στο ύψος του ορόφου, ενώ όταν επεκτείνονται και στην περιοχή των κόμβων βελτιώνουν σημαντικά
τόσο την καμπτική αντοχή των στύλων, όσο και τη διατμητική αντοχή των κόμβων [1], [2], [3], [4], [5].
Ανάλογα με τις υφιστάμενες τοπικές συνθήκες οι μαν-
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δύες από Ο/Σ εφαρμόζονται περιμετρικά – που είναι και το
ιδεώδες – ή κατασκευάζονται ανοικτοί στις περιπτώσεις που
οι μανδύες δεν μπορούν να περιβάλλουν ολόκληρη τη διατομή, όπως π.χ. σε υποστυλώματα που βρίσκονται στα όρια
με άλλη οικοδομή [6]. Για τους ανοικτούς μανδύες υπάρχει
περιορισμένος αριθμός εργασιών που μας πληροφορούν για
την αποτελεσματικότητά τους [7].
Η κατασκευή των μανδυών συνηθίζεται στην πράξη να
γίνεται από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή από ειδικά
σκυροδέματα ή τσιμεντοκονιάματα [8].
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο πρόσφατες πειραματικές ερευνητικές εργασίες που μελετούν την αποδοτικότητα των μανδυών Ο/Σ με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για
την ενίσχυση υποστυλωμάτων [9], [10].
3.2. Ενισχύσεις κόμβων Ο/Σ με τη μέθοδο των μανδυών
Ο/Σ
Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται ελάχιστες πειραματικές εργασίες, στις οποίες εξετάζεται η συμπεριφορά σε
σεισμό ενισχυμένων δοκιμίων κόμβων δοκού-υποστυλώματος με χρήση μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος.
Ο Gulkan [11] ενισχύει δύο δοκίμια κόμβων δοκούστύλου με κατασκευή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος
σε όλο το ύψος του στύλου. Στην περιοχή του κόμβου δεν
τοποθετούνται νέοι συνδετήρες. Η σύγκριση της σεισμικής
συμπεριφοράς των ενισχυμένων με τη συμπεριφορά τους σε
αρχική κατάσταση αποδεικνύει ότι η ενίσχυση βελτιώνει τις
μηχανικές αντισεισμικές ιδιότητες των δοκιμίων, αλλά η
περιοχή του κόμβου, εφόσον δεν ενισχύθηκε με πρόσθετους
συνδετήρες, παραμένει το αδύνατο δομικό στοιχείο και μετά
τις επεμβάσεις.
Οι Alcoser και Jirsa [12], [13] κατασκευάζουν τέσσερα
δοκίμια δοκού-υποστυλώματος όμοια μεταξύ τους, χωρίς
συνδετήρες στους κόμβους. Ένα από αυτά υποβάλλεται σε
σεισμική φόρτιση, αστοχεί στον κόμβο και στις κρίσιμες
περιοχές του στύλου και μετά ενισχύεται με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος στον κόμβο και στο στύλο σε όλο
το ύψος και επανυποβάλλεται σε σεισμική φόρτιση. Αντί
πρόσθετων συνδετήρων στον κόμβο τοποθετούνται ειδικής
μορφής κολάρα, απαρτιζόμενα από κλωβό σιδηρογωνιών.
Παρόμοιο τύπο προσεισμικής ενίσχυσης δέχονται και τα
άλλα δύο δοκίμια, ενώ στο τρίτο κατασκευάζεται μανδύας
και στη δοκό. Τα τρία αυτά δοκίμια υποβάλλονται επίσης
σε σεισμικού τύπου φόρτιση. Από τη σύγκριση της συμπεριφοράς του δοκιμίου που δοκιμάστηκε σε αρχική κατάσταση
με τη συμπεριφορά του σε σεισμό μετά την ενίσχυση, όπως
και με τη συμπεριφορά των δοκιμίων τα οποία δέχτηκαν σεισμική επιπόνηση μόνον μετά την ενίσχυσή τους, κρίνονται
επιτυχείς οι εφαρμοσθέντες τύποι επέμβασης. Τονίζεται βεβαίως ότι η συμπεριφορά του επαναφορτισθέντος μετά την
ενίσχυση δοκιμίου ήταν δυσμενέστερη από αυτήν όμοιου
δοκιμίου που δέχτηκε ανακύκλιση μόνον μετά τις επεμβά-

σεις. Οι Teran/Ruiz [14] τονίζουν ότι, επειδή είναι δύσκολη
η τοποθέτηση νέων συνδετήρων για περίσφιξη στην περιοχή
του κόμβου (όπως φαίνεται στη μελέτη των Jara et al [15]),
προτείνουν τη λύση των Alcoser/Jirsa [12], [13], δηλαδή
αντί για συνδετήρες κλωβό σιδηρογωνιών.
Επίσης, σε πρόσφατη επιστημονική ερευνητική εργασία [16], [17], ενισχύονται κόμβοι δοκού-υποστυλώματος
με μανδύα και στην περιοχή του κόμβου αντί πρόσθετων
συνδετήρων τοποθετούνται χιαστί προεντεταμένα κολάρα.
Τα πειραματικά αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι και
αυτός ο τρόπος ενίσχυσης είναι λυσιτελής. Η τεχνική αυτή
προτείνεται στις Συστάσεις του Ε.Μ.Π. [18].
Οι Corazao et al [19] μελετούν διάφορους τρόπους μετασεισμικής επισκευής και ενίσχυσης σε δομικά υποσύνολα
δοκών-στύλων. Μεταξύ των ενισχύσεων περιλαμβάνονται
οι εξής τεχνικές: (α) ενίσχυση του στύλου με μεταλλικά ελάσματα, ενώ η περιοχή του κόμβου ενισχύεται με μεταλλικά
κολάρα (όπως των Alcoser / Jirsa [12],[13]) και έγχυτο σκυρόδεμα, (β) κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος
στους στύλους σε όλο το ύψος και σε ορισμένες περιπτώσεις
και σε τμήμα των δοκών. Οι μανδύες των στύλων επεκτείνονται στην περιοχή του κόμβου, όπου τοποθετούνται νέοι
συνδετήρες. Η σύγκριση της σεισμικής συμπεριφοράς ενισχυμένων δοκιμίων με τη συμπεριφορά των δοκιμίων αυτών
σε αρχική κατάσταση έδειξε την επιτυχία των εξεταζόμενων
τύπων επεμβάσεων.
Οι Paultre/Mitchell [20], [21] πραγματοποιούν επιτυχή
προσεισμική ενίσχυση δοκιμίου δοκού – πλάκας – υποστυλώματος με την εφαρμογή μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος καθ’ όλο το ύψος του στύλου. Λόγω της δυσκολίας στην
τοποθέτηση των συνδετήρων στην περιοχή του κόμβου τοποθετήθηκαν πυκνοί συνδετήρες μόνον πάνω και κάτω από
τον πυρήνα του κόμβου. Συγκρίνοντας τους υστερητικούς
βρόχους φορτίου μετατόπισης δοκιμίου χωρίς ενίσχυση και
ιδίου δοκιμίου με ενίσχυση, παρατηρούμε ότι η εξεταζόμενη
επέμβαση προσφέρει στο δοκίμιο αυξημένη αντοχή, πλαστιμότητα και ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Το δοκίμιο
χωρίς την ενίσχυση παρουσίασε αστοχία στο στύλο και
κόμβο, ενώ το ίδιο δοκίμιο με ενίσχυση παρουσίασε το μεγαλύτερο μέρος της βλάβης στη δοκό. Τα αποτελέσματα των
πειραμάτων των Paultre/Mitchell [20], [21] αναφέρονται σε
δοκίμιο δομικού υποσυνόλου, το οποίο δέχθηκε προσεισμική ενίσχυση χωρίς να έχει υποστεί προηγουμένως σεισμική
φόρτιση. Επίσης, οι Hakuto et al [22] πραγματοποιούν
επιτυχείς ενισχύσεις, τόσο προσεισμικές, όσο και μετασεισμικές με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος σε κόμβους
δοκού – υποστυλώματος.
Σχετικά πρόσφατα εμφανίζονται στο διεθνή χώρο ορισμένες μελέτες με αντικείμενο την εξέταση της σεισμικής
συμπεριφοράς τοπικά ενισχυμένων δοκιμίων εξωτερικών
κόμβων με μανδύες διαφόρων ειδών, όπως με σιδηροσωλήνες ή λαμαρίνες που περιβάλλουν τον κόμβο και τις κρίσιμες
περιοχές των στύλων και των δοκών, αφήνοντας ένα κενό
που γεμίζει με ειδικό κονίαμα [16], [17], [23], [24], [25].
Οι μανδύες των κατακόρυφων στοιχείων (στύλων,
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κόμβων, τοιχωμάτων) κατασκευάζονται ολόπλευροι για τα
κατακόρυφα δομικά στοιχεία που βρίσκονται στο εσωτερικό
του κτιρίου ή στην περίμετρό του, εφόσον εν επαφή με το
προς ενίσχυση κτίριο δεν υπάρχουν άλλα κτίρια, ενώ όταν
υφίστανται άλλα κτίρια εν επαφή με τα ενισχυόμενα κτίρια
οι μανδύες που κατασκευάζονται είναι κατ’ ανάγκη είτε δίπλευροι, είτε τρίπλευροι, ανάλογα με τη θέση του δομικού
στοιχείου στην περίμετρο. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει
να τονιστεί ότι, ενώ για την αποδοτικότητα των ολόπλευρων
μανδυών υπάρχουν έστω κάποια ολιγάριθμα πειραματικά
στοιχεία, για την αποδοτικότητα των τρίπλευρων ή δίπλευρων μανδυών, παρότι κατασκευάζονται κατά κόρον και
αναγκαστικά, όπως ήδη τονίστηκε, και παρότι συνιστώνται
από διεθνείς συστάσεις όπως της UNIDO [6], εντούτοις δεν
υπάρχουν επαρκή πειραματικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την αποδοτικότητά τους για τις ενισχύσεις στύλων, κόμβων ή τοιχωμάτων. Πρόσφατα ανακοινωθείσα μελέτη των
Aboutaha et al [26] αναφέρει ότι οι μη ολόπλευροι μανδύες
υποστυλωμάτων δεν είναι αποδοτικοί. Το συμπέρασμα αυτό
το βασίζουν σε πειραματικά αποτελέσματα ενός μόνον δοκιμίου υποστυλώματος. Αντιθέτως, πειραματικά αποτελέσματα επίσης πρόσφατης μελέτης του Tsonos [7] στην αποδοτικότητα τρίπλευρων μανδυών σε δοκίμια κόμβων-στύλων
ήταν λίαν ενθαρρυντικά. Τα συμπεράσματα αυτά βασίζονται
σε πειραματικά δεδομένα τεσσάρων δοκιμίων.
Από την ανωτέρω εξέταση της βιβλιογραφίας φαίνεται
ότι υπάρχουν ελάχιστες ερευνητικές εργασίες που ασχολούνται με την αποδοτικότητα μανδυών Ο/Σ με εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα για την ενίσχυση στύλων Ο/Σ.
Έτσι, η παρούσα εργασία φαίνεται να συμβάλλει διπλά
στην έρευνα: Πρώτον, διότι ασχολείται με το εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα ως υλικό κατασκευής μανδυών Ο/Σ για ενισχύσεις στύλων και κόμβων και δεύτερον, διότι ερευνά την απο-
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δοτικότητα των δίπλευρων μανδυών, η έρευνα των οποίων
σε διεθνές επίπεδο είναι ελάχιστη.

4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ
ΑΠΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Ο/Σ
Κατασκευάζονται τρία όμοια δομικά υποσύνολα που το
καθένα περιλαμβάνει στύλους – κόμβο – δοκό – πλάκα και
εγκάρσια δοκό υπό κλίμακα 1:2 και είναι σχεδιασμένα στην
περιοχή των κόμβων και των στύλων με τη λογική ικανοτικού σχεδιασμού και όπλισης των δεκαετιών του ΄60 και του
΄70, ώστε να αστοχήσουν στις περιοχές αυτές όταν υποβληθούν σε εναλλασσόμενη φόρτιση. Τα δοκίμια είναι τα Ο1,
L1 και L2. Στο Σχήμα 1 φαίνονται λεπτομέρειες σχεδιασμού
των δοκιμίων αυτών. Τα υποστυλώματα των δοκιμίων (Σχ.
1) έχουν οπλισμό 4∅14 και συνδετήρες ∅6/15cm (S500),
ενώ οι κόμβοι τους δεν έχουν καθόλου οπλισμό συνδετήρων.
Τα δοκίμια αυτά έχουν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, λόγο
ικανοτικού σχεδιασμού ΜR μικρότερο της μονάδας, ώστε να
αστοχήσουν στις περιοχές υποστυλωμάτων και κόμβου.
Tα δοκίμια L1 και L2, ενισχύονται στις περιοχές στύλων
και κόμβου, το μεν L1 με ολόπλευρο μανδύα εκτοξευόμενου
οπλισμένου σκυροδέματος, το δε L2 με δίπλευρο μανδύα
αντιπροσωπεύοντας τις ενισχύσεις στύλων και κόμβων
που βρίσκονται στις γωνίες κτιρίων και εν επαφή με αυτά
τα κτίρια υπάρχουν άλλα κτίρια. Τα δοκίμια L1 και L2 μετά
τις πραγματοποιούμενες ενισχύσεις ονομάζονται GSL1 και
GSL2 αντιστοίχως.

Πινακας 1: Θλιπτικές αντοχές σκυροδέματος, λόγοι ικανοτικού σχεδιασμού και διατμητικές αντοχές κόμβων δοκιμίων.
Table 1: Concrete compressive strengths, moment ratios and joint shear strength of specimens.
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MR’, γ’ είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της Μεικτής Επιτροπής ACI-ASCE 352

MR(MR�)
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Σχήμα 1: Λεπτομέρειες σχεδιασμού κοινές για όλα τα δοκίμια Ο1, L1
και L2 (διαστάσεις σε m).
Figure 1: Dimensions and cross-sectional details are the same for all
the original specimens Ο1, L1 and L2 (dimensions in m).

Σχήμα 2(a): Λεπτομέρειες σχεδιασμού δοκιμίου GSL1 (διαστάσεις
σε m).
Figure 2(a): Dimensions and cross-sectional details of
strengthened specimen GSL1 (dimensions in m).

Σχήμα 2(b): Λεπτομέρειες σχεδιασμού δοκιμίου GSL2 (διαστάσεις
σε m).
Figure 2(b): Dimensions and cross-sectional details of
strengthened specimen GSL2 (dimensions in m).

Στα Σχήματα 2(a) και 2(b) φαίνονται τα χαρακτηριστικά
σχεδιασμού των δοκιμίων GSL1 και GSL2. Για την ποσοτικοποίηση ορισμένων επιλογών που αφορούν κυρίως στους
οπλισμούς των ανωτέρω δοκιμίων χρησιμοποιήθηκαν στις
μεν περιοχές των υποστυλωμάτων ο Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 [27] και
ο Ε.Α.Κ. 2000 [28], ενώ στην περιοχή του κόμβου χρησιμοποιήθηκαν οι συστάσεις της Μεικτής Επιτροπής ACI-ASCE
352 (2002) [29].
Οι διατμητικές τάσεις στον κόμβο, που λαμβάνονται σύμφωνα με την Επιτροπή από την έκφραση τ =γ fc� , θα πρέπει
να έχουν χαμηλές τιμές (γmax = 1.0, fc� είναι η κυλινδρική
(πραγματική) αντοχή) του σκυροδέματος). Έτσι, οι διατμητικές τάσεις των μελετώμενων κόμβων θα πρέπει να είναι
χαμηλότερες του 1.0 fc� MPa. Ο απαιτούμενος οπλισμός
κόμβου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής, είναι
∅8/5cm και ο λόγος οριακών καμπτικών αντοχών υποστυλωμάτων – δοκού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 1.40.
Με την ενίσχυση ελήφθη μέριμνα, ώστε οι χαμηλές τιμές
MR των δοκιμίων L1 και L2 να αυξηθούν στα ενισχυμένα δοκίμια GSL1 και GSL2 σε τιμές ανώτερες του 1.40 (Πίνακας
1). Οι πρόσθετοι συνδετήρες στην περιοχή των υποστυλωμάτων ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ε.Κ.Ω.Σ. 2000 [27]
και Ε.Α.Κ. 2000 [28]. Για την κατασκευή των δοκιμίων
αυτών ακολουθήθηκαν οι συστάσεις που υπάρχουν στο σύγγραμμα Δρίτσου Σ. [8]. Οι τιμές γ των δοκιμίων GSL1 και
GSL2 με την ενίσχυση μειώθηκαν αισθητά, σε τιμές μάλιστα
μικρότερες της μονάδας (Πίνακας 1). Στην περιοχή του κόμβου αντί πρόσθετων οπλισμών συνδετήρων προτιμήθηκε να
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τοποθετηθούν δισδιαγώνιοι οπλισμοί 4∅14 (Σχήμα 2). Ο
δισδιαγώνιος οπλισμός είναι μεγαλύτερος από τον οπλισμό
∅8/5cm που απαιτεί η Επιτροπή [29].
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή των μανδυών των δοκιμίων GSL1 και GSL2.
Εφαρμόστηκε η ξηρά μέθοδος ανάμιξης υλικών. Επειδή
σημαντικός παράγων έντεχνης εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος αποτελεί η εκλογή έμπειρου χειριστή
του ακροφύσιου, για το σκοπό αυτό απευθυνθήκαμε για τη
σκυροδέτηση σε κατασκευαστική εταιρεία που έχει εμπειρία
στον τομέα εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος,
άνω των 35 ετών. Η αναλογία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο μίγμα ήταν τέτοια, ώστε η αντοχή του
σκυροδέματος να είναι C40/50. Για τον ποιοτικό έλεγχο του
εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατασκευάστηκε φάτνωμα
ορθογωνικής διατομής εσωτερικών διαστάσεων 80x80cm,
ενώ το ύψος του ήταν 12cm.
Το φάτνωμα τοποθετήθηκε κατακόρυφα και η εκτόξευση έγινε οριζόντια με τον ίδιο εξοπλισμό, τεχνική, πάχος
στρώσης ανά πέρασμα, απόσταση εκτόξευσης και με τον
ίδιο χειριστή μηχανήματος, όπως έγινε και η εκτόξευση των
δοκιμίων στο έργο και όπως ορίζει το Σχέδιο Προδιαγραφής
για το Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα [30]. Μετά την εκτόξευση
η ελεύθερη επιφάνεια του φατνώματος καλύφθηκε με διπλή
λινάτσα, που διατηρήθηκε, για όσο διάστημα παρέμεινε
το δοκίμιο μέσα στο φάτνωμα, συνεχώς υγρή με πλαστικό
φύλλο που εμπόδιζε την εξάτμιση. Το δοκίμιο παρέμεινε
αμετακίνητο μέσα στο φάτνωμα για δύο ημέρες. Ακολούθως ολόκληρο το δοκίμιο μεταφέρθηκε για συντήρηση σε
ειδικό εργαστήριο, όπου έγινε η αποκοπή των απαραίτητων
δειγμάτων και η εξακρίβωση της αντοχής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο χρόνο εκτέλεσης των πειραμάτων
ελέγχου σεισμικής απόκρισης των δοκιμίων GSL1 και GSL2.
Έτσι, διαπιστώθηκε ότι η αντοχή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο χρόνο των δοκιμών, που έγιναν 35 ημέρες μετά
τη σκυροδέτηση, ήταν 39.5 MPa.

Σχήμα 3: Δοκίμια GSL1 και GSL2 κατά τη διάρκεια εκτόξευσης
σκυροδέματος.
Figure 3:Applying dry-mix shotcrete during strengthening
procedure of subassemblages GSL1 and GSL2.
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Τέλος, αναφέρεται ότι για τη συντήρηση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος των δοκιμίων GSL1 και GSL2 χρησιμοποιήθηκε ο ψεκασμός με ειδικό υγρό που σχημάτισε επιφανειακή μεμβράνη. Στο Σχήμα 3 φαίνονται τα δοκίμια GSL1
και GSL2 κατά τη διάρκεια εκτόξευσης του σκυροδέματος.
Το δοκίμιο Ο1 και τα δοκίμια GSL1 και GSL2 υποβάλλονται
σε εναλλασσόμενη φόρτιση, ο νόμος της οποίας φαίνεται
στο Σχήμα 4.
Το αξονικό φορτίο, το οποίο ασκούνταν στα υποστυλώματα όλων των δοκιμίων ήταν σταθερό και ίσο με 150kN.

Σχήμα 4: Ιστορία φόρτισης δοκιμίων Ο1, GSL1 και GSL2.
Figure 4:Lateral displacement history of specimens Ο1, GSL1
and GSL2.

5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1. Εικόνες αστοχίας
Στο Σχήμα 5 φαίνονται οι εικόνες αστοχίας όλων των
δοκιμίων του προγράμματος. Η αστοχία του δοκιμίου Ο1 συγκεντρώθηκε στην περιοχή του κόμβου όπως αναμενόταν,
εφόσον η τέμνουσα που ασκείται στην περιοχή αυτή είναι
πολλαπλάσια αυτής που ασκείται στα υποστυλώματα, ενώ
δεν υπάρχει οπλισμός για να την παραλάβει. Στα ενισχυμένα
δοκίμια ο τύπος αστοχίας είναι διαφορετικός: Σχηματίζεται
πλαστική άρθρωση στη δοκό και εκεί συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο τμήμα της βλάβης στους πρώτους οκτώ κύκλους
φόρτισης.
Στους επόμενους εμφανίζεται και μικρή αστοχία στον
κόμβο και όχι στους στύλους, λόγω της ισχυρότερης έντασης που δέχεται συγκριτικά με τους στύλους. Οι κόμβοι
όμως, τόσο του GSL1, όσο και του GSL2, είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με την Επιτροπή ACI-ASCE 352 [29]. Έτσι,
αντεπεξέρχονται με μικρή συγκριτικά βλάβη σε σχέση με
αυτή των δοκών των δοκιμίων. Βεβαίως, οι ολισθήσεις και
εξολκεύσεις των διαμήκων οπλισμών των δοκών ωθούν
σταδιακά την επικάλυψη σκυροδέματος των διαμήκων οπλισμών των στύλων στην περιοχή του κόμβου έναντι ακριβώς
των δοκών των δοκιμίων GSL1 και GSL2, η οποία τελικά και
απομακρύνεται.
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Σχήμα 5: Εικόνες αστοχίας δοκιμίων Ο1, GSL1 και GSL2.
Figure 5:Cracking configuration of specimens Ο1, GSL1 and GSL2.

5.2. Σύγκριση συμπεριφοράς ενισχυμένων δοκιμίων
GSL1 και GSL2 με το αρχικό δοκίμιο Ο1
Στο Σχήμα 6 φαίνονται οι υστερητικοί βρόχοι επιβαλλόμενων τεμνουσών δοκού Vb – μετατοπίσεων φορτιζόμενου
άκρου Δ για όλα τα δοκίμια του προγράμματος. Από τη
σύγκριση των υστερητικών βρόχων αρχικού δοκιμίου Ο1
– ενισχυμένων δοκιμίων είναι προφανής η βελτίωση των
μηχανικών αντισεισμικών ιδιοτήτων, που επετεύχθη και με
τους δύο τύπους επέμβασης, που δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο
της παρούσας εργασίας.
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Σχήμα 6: Υστερητικοί βρόχοι φορτίου-μετατόπισης δοκιμίων Ο1,
GSL1 και GSL2.
Figure 6:Load-deflection curves of specimens Ο1, GSL1 and GSL2.

Η βελτίωση στα ενισχυμένα με μανδύες από Ο/Σ δοκίμια
συμβαίνει διότι, τόσο τα υποστυλώματα, όσο και οι κόμβοι
ενισχύθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων
κανονισμών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη ένταση που δέχτηκαν τα υποστυλώματα συγκριτικά
με τους κόμβους [31], συνετέλεσε, ώστε τα υποστυλώματα
όλων των ενισχυμένων δοκιμίων να μην υποστούν σημαντικές βλάβες κατά την εναλλασσόμενη φόρτιση (βαθμός
βλαβών Α κατά τον EC8-Part 1.4 [32]).
Οι κόμβοι επίσης των ενισχυμένων με μανδύες Ο/Σ δοκι-
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Ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού κόμβων δοκού-υποστυλώματος αντισεισμικών πλαισίων από Ο/Σ έχει αναπτυχθεί
προσφάτως από τον πρώτο των συγγραφέων της παρούσας
εργασίας [7], [17]. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε για
την πρόβλεψη της αναπτυχθείσας αντοχής για τα δοκίμια
της παρούσας εργασίας. Βάσει του μοντέλου υπολογίζεται
η διατμητική τάση αστοχίας των κόμβων των ανωτέρω δοκιμίων τult = γult fc� MPa και οι υπολογιστικές τιμές της επικρατούσας διατμητικής τάσης του κόμβου για διαρροή των
δοκών τcal = γcal fc� MPa.
Σύμφωνα με το μοντέλο, εφόσον τcal < τult, θα προηγηθεί
η διαρροή της δοκού της διαρροής του κόμβου και συνεπώς,
η διατμητική τάση στον κόμβο που προβλέπεται να αναπτυχθεί στα δοκίμια (υπό την προϋπόθεση τcal < τult), θα είναι τpred
= γcal fc� MPa. Αντιθέτως, εφόσον τcal ≥ τult θα προηγηθεί η
αστοχία του κόμβου, ο οποίος δεν θα επιτρέψει στη συντρέχουσα δοκό να διαρρεύσει και συνεπώς τpred = γcal fc� MPa.
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Σχήμα 7(a): Σύγκριση αντοχής δοκιμίου GSL1 με την αντοχή
του GSL2.
Figure 7(a): Strength ratio of specimen GSL1 to specimen GSL2.
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Σχήμα 7(b): Σύγκριση ακαμψίας δοκιμίου GSL1 με την ακαμψία
του GSL2.
Figure 7(b): Stiffness comparison between specimens GSL1 and
GSL2.
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μίων δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα σημαντικές βλάβες (βαθμός
βλαβών C κατά τον EC8-Part 1.4 [32]), διότι είχαν ενισχυθεί
κατάλληλα, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις της Επιτροπής
ACI-ASCE 352 (2002) [29]. Έτσι, οι λόγοι ικανοτικού σχεδιασμού όλων των ενισχυμένων δοκιμίων με μανδύες από
Ο/Σ είχαν τιμές ανώτερες του 1.40, ο συντελεστής γ των διατμητικών κομβικών τάσεων ήταν μικρότερος της μονάδας
(Πίνακας 1) και ο τοποθετηθείς οπλισμός ήταν περισσότερος
του απαιτούμενου από την ανωτέρω Επιτροπή. Ο οπλισμός
αυτός μάλιστα, που απαρτιζόταν από δισδιαγώνιες ράβδους,
παρέμεινε ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος,
όπως έδειξαν δεδομένα ταινιών παραμόρφωσης που είχαν
τοποθετηθεί στον οπλισμό αυτόν.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας συγκρίνεται και η
αποδοτικότητα των δύο τύπων ενίσχυσης, ήτοι του ολόπλευρου μανδύα με το δίπλευρο για να διαπιστώσουμε κατά
πόσο μειονεκτεί ο δεύτερος έναντι του πρώτου. Ο έλεγχος
αυτός πραγματοποιείται με χρήση διαγραμμάτων σύγκρισης
αντοχών, ακαμψιών και ικανοτήτων απορρόφησης ενέργειας μεταξύ των δύο ενισχυμένων δοκιμίων GSL1 και GSL2.
Στο Σχήμα 7 φαίνονται όλα τα διαγράμματα σύγκρισης. Από
τα διαγράμματα αυτά φαίνεται ότι το δοκίμιο GSL2 δείχνει
μια μικρή μείωση της αντοχής, ακαμψίας και ικανότητας
απορρόφησης ενέργειας κυρίως στους πρώτους κύκλους και
η φαινομενική υπεροχή του στους επόμενους κύκλους πρέπει να αποδοθεί στους τυχαίους πειραματικούς παράγοντες,
οι οποίοι είναι εγγενείς της Πειραματικής Μεθόδου. Έτσι,
κρίνονται και οι δύο τύποι επέμβασης λυσιτελείς.
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Σχήμα 7(c): Σύγκριση ικανότητας απορρόφησης ενέργειας μεταξύ
των δοκιμίων GSL1 και GSL2.
Figure 7(c): Energy dissipation comparison between specimens
GSL1 and GSL2.
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Εύλογα, δημιουργείται το ερώτημα: Πώς ένα μοντέλο
που δίνει την τάση αστοχίας του κόμβου είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της αναπτυσσόμενης τάσης στα δομικά υποσύνολα στύλων – κόμβων του παρόντος
προγράμματος. Η απάντηση είναι ότι σε ένα δοκίμιο στύλου
– κόμβου το αδύνατο δομικό στοιχείο είναι ο κόμβος, όπως
έχει θεωρητικά αποδειχθεί [31]. Έτσι, όταν η ένταση είναι
ισχυρή, το πρώτο δομικό στοιχείο που θα αστοχήσει στα
δοκίμια στύλων – κόμβων του προγράμματος θα είναι ο
κόμβος τους. Αντιθέτως, όταν ο κόμβος είναι ισχυρός στα
ενισχυμένα δοκίμια του προγράμματος, τα οποία έχουν και
λόγους ικανοτικού σχεδιασμού MR > 1.40, η αναμενόμενη
κυρίαρχη αστοχία θα είναι η αστοχία της δοκού.
Πινακας 2: Πειραματικές και προβλεπόμενες από το μοντέλο ([7],
[17]) αντοχές των δοκιμίων Ο1, GSL1 KAI GSL2.
Table 2: Experimental and predicted values ([7], [17]) of the
strength of specimens Ο1, GSL1, AND GSL2.
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hc

1.5
0.88
1.11

�cal

2.00
0.65
0.93

�exp

0.81
0.60
0.83

�ult

0.80
0.82
0.90

�pred =
=

�pred
f c�

0.80
0.65
0.90

µ=

και GSL2 εμφανίστηκε εν γένει ιδιαίτερα βελτιωμένη συγκριτικά με εκείνη του αρχικού δοκιμίου ελέγχου Ο1.
3. Τα ενισχυμένα δοκίμια στύλων - κόμβων μανδύες οπλισμένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος εμφάνισαν το
μεγαλύτερο τμήμα της βλάβης στη δοκό, ενώ ο κόμβος
τους είχε πολύ μικρότερη βλάβη σε σύγκριση με αυτήν
της δοκού. Τα υποστυλώματα των δοκιμίων αυτών παρουσίασαν σχεδόν ασήμαντες αστοχίες.
4. Απεδείχθη για μια ακόμη φορά ότι το ασθενέστερο δομικό στοιχείο μεταξύ υποστυλωμάτων και κόμβου δοκού
– υποστυλώματος από Ο/Σ είναι ο κόμβος, τόσο στα εξεταζόμενα στην παρούσα εργασία αρχικά δοκίμια, όσο και
στα ενισχυμένα. Τα υποστυλώματα όλων των ενισχυμένων δοκιμίων του προγράμματος ή ήταν άθικτα στο τέλος
του πειράματος ή είχαν ελαφρές βλάβες (βαθμός βλαβών
Α κατά τον EC8-Part 1.4 [32]). Αντιθέτως, οι κόμβοι των
ίδιων δοκιμίων είχαν σε όλες τις περιπτώσεις σημαντικότερες βλάβες συγκριτικά με αυτές των υποστυλωμάτων
(βαθμός βλαβών C κατά τον EC8-Part 1.4 [32]).

� pred
� exp
0.99
1.08
1.08

Για γcal < γult, γpred = γcal και η προβλεπόμενη αντοχή είναι τpred = γcal f c�
MPa.
Για γcal ≥ γult, γpred = γult και η προβλεπόμενη αντοχή είναι τpred = γult f c�
MPa.

Στον Πίνακα 2 φαίνεται ο συσχετισμός μεταξύ της αναπτυσσόμενης αντοχής από τα δοκίμια τexp = γexp001MPa και
της προβλεπόμενης, από το μοντέλο, να αναπτυχθεί αντοχής
τpred = γpred001MPa. Από το συσχετισμό αυτό φαίνεται η ικανοποιητική πρόβλεψη αστοχίας των δοκιμίων της παρούσας
εργασίας.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την εκπόνηση της ερευνητικής αυτής εργασίας προέκυψαν τα κάτωθι συμπεράσματα:
1. Το αρχικό δοκίμιο στύλων – κόμβου Ο1, το οποίο αντιπροσώπευε δομικό υποσύνολο παλαιών κατασκευών από
Ο/Σ, αστόχησε στον κόμβο, εφόσον η ένταση στο δομικό
αυτό στοιχείο είναι ισχυρότερη αυτής που καταπονεί τα
υποστυλώματα [31]. Στο τέλος του πειράματος στο δοκίμιο Ο1 παρατηρήθηκε έλλειψη ικανότητας παραλαβής
αξονικού φορτίου.
2. Η συμπεριφορά σε εναλασσόμενη φόρτιση και των δύο
ενισχυμένων δοκιμίων υποστυλωμάτων – κόμβων με
μανδύες εκτοξευόμενου οπλισμένου σκυροδέματος GSL1
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Οι συγγραφείς αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν την εταιρεία ΕΒΟΞ Α.Ε. για τη δωρεάν σκυροδέτηση
με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και των δύο δοκιμίων της παρούσας εργασίας.
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Extended summary

Investigation of the effectiveness of reinforced shotcrete
jackets in pre-earthquake retrofitting of columns and
beam-column joints of R/C structures
ALEXANDER-DIMITRIOS G. TSONOS
Associate Professor Α.U.TH.

Abstract
This paper presents the findings of an experimental study to
evaluate methods of retrofit which address particular weaknesses
that are often found in reinforced concrete structures, especially
older structures, namely the lack of the required flexural and
shear reinforcement within the columns and the lack of the
required shear reinforcement within the joints. Thus, the use of
four-sided and two-sided reinforced shotcrete jackets for the preearthquake retrofitting case of columns and beam-column joints
was investigated experimentally. In the paper the effectiveness of
the two jacket styles was also compared.

1. INTRODUCTION
Damage caused by earthquakes over the years has
indicated that some reinforced concrete buildings designed
and constructed in the 1960s and 1970s have serious
structural deficiencies. These deficiencies are mainly a
consequence of a lack of capacity design approach and/or
poor detailing of reinforcement. As a result, the lateral
strength and ductility of these structures were minimal.
The feasibility and technical effectiveness of foursided and two-sided reinforced shotcrete jacket systems in
pre-earthquake retrofitting of columns and beam-column
joints was investigated in this paper. Thus, three identical
reinforced concrete exterior beam – column – joint – slab
– transverse beam subassemblages (O1, L1 and L2) were
constructed with non-optimal design parameters: flexural
strength ratio, joint shear stress, with less column transverse
reinforcement than that required by the modern Codes and
without joint transverse reinforcement, representing the
common construction practice of columns and beam-column
joints of older structures built in the 1960s and 1970s.
The subassemblage O1 was subjected to cyclic lateral
load history so as to provide the equivalent of severe
earthquake damage and was used as “reference specimen”.
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The subassemblages L1 and L2 represent parts of an old
frame structure, which was upgraded to resist future strong
earthquakes. These two subassemblages were tested only
after strengthening with two-sided or four-sided reinforced
concrete jackets. These jackets were applied to the columns
and b/c joint regions of subassemblages L1 and L2, which after
the interventions were named GSL1 and GSL2. Shotcrete was
used in lieu of conventional concrete in the construction of
the cement grout of both specimens GSL1and GSL2.
A direct comparison of the load-deflection curves of the
original subassemblage O1 and the retrofitted subassemblages
GSL1 and GSL2 is presented in this paper. The effectiveness
of the two jacket styles was also compared.

2. DESCRIPTION OF THE SPECIMENS
2.1. Original test specimens
Three identical test specimens O1, L1 and L2 were
constructed using normal weight concrete and deformed
reinforcement. Both specimens were typical of existing
older structures built in the 1960s and 1970s. ACI-ASCE
Committee “Recommendations for Design of Beam-Column
Joints in Monolithic Reinforced Concrete Structures (ACI
352R-2002)” specifies the maximum allowable joint
shear stresses in the form of γ fc� MPa, where joint shear
stress factor γ is a function of the joint type (i.e. interior,
exterior, etc.) and of the severity of the loading, and fc� is the
concrete compressive strength. Lower limits of the flexural
strength ratio MR and joint transverse reinforcement are also
confirmed by this Committee. Thus, for the beam-column
connections examined in this investigation, the lower limits
of MR and γ were 1.40 and 1.00 respectively [29].
As seen in Fig. 1, all the specimens O1, L1 and L2 had
less column transverse reinforcement than that required
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by the new Greek Code for the Design of Reinforced
Concrete Structures [27]. They did not have joint transverse
reinforcement (often ties in the joint region were simply
omitted in the construction process in the past because
of the extreme difficulty they created in the placing of
reinforcement), while the values of flexural strength ratio
were less than 1.40, and those of the joint shear stress
were greater than 1.0 fc� MPa for all the specimens O1, L1
and L2. Thus, the beam-column connections of the original
specimens could be expected to fail in shear. The dimensions
of the test specimens were primarily dictated by the
availability of formwork and laboratory testing capacities,
resulting in a beam-to-column subassemblage model of
approximately 1:2 scale. The concrete compressive strengths
of specimens O1, L1 and L2 were 16.20MPa, 16.40MPa and
16.20MPa, respectively.
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The columns of both the strengthened specimens GSL1
and GSL2 satisfied all the requirements of the new Greek
Code for the Design of Reinforced Concrete Structures [27]
and the b/c joint region of these specimens satisfied all the
requirements of the ACI-ASCE Committee 352 [29]. The
subassemblages GSL1 and GSL2 could therefore be expected
to develop flexural hinges in the beams without severe
damage concentration in the joint region.
The concrete compressive strength of the jackets of both
the GSL1 and GSL2 was 39.50 MPa.
The original specimens O1, L1 and L2 and the strengthened
ones GSL1 and GSL2 were constructed using deformed
reinforcement (NOTE: ∅8, ∅14 = bar with diameter 8mm,
14mm).

3. TEST SETUP – LOADING SEQUENCE
2.2. Strengthening technique, specimens GSL1 and GSL2
The subassemblages L1 and L2 represent parts of an old
frame structure, which was upgraded to resist future strong
earthquakes. Thus, both specimens L1 and L2 were tested
only after strengthening by reinforced concrete jacketing
and are designated hereafter as specimens GSL1 and GSL2,
respectively.
The original as-built specimens O1 had experienced
brittle shear failure in the joint region. Strengthening of both
specimens GSL1 and GSL2 involved encasing the original
beam-column joints and the columns of L1 and L2 with a
four-sided cement grout jacket reinforced with additional
collar stirrups in the joint region and additional ties in the
columns.
Shotcrete was used in lieu of conventional concrete
in the construction of the cement grout jacket of both
specimens GSL1 and GSL2. Fig. 3 shows the application
of dry-mix shotcrete during the strengthening procedure
of both subassemblages GSL1 and GSL2. Experience of the
nozzle operator being crucial to ensuring a good quality
installation, all shotcrete was placed by a shotcrete firm with
over 35 years of experience. To ensure quality placement
one 800×800mm test panel was shot vertically to 120mm
thickness [30]. The panel was cored to check compressive
strength and visual placement quality [30]. As shown in Fig.
2, specimens GSL1 and GSL2 had a four-sided or two-sided
shotcrete jacket, plus ∅14 longitudinal bars at each corner of
the column connected by ∅8 supplementary ties at 7cm. All
longitudinal bars in the jackets extended through the joint
region of the subassemblages.
Collar stirrups were used in the joint of the strengthened
specimens GSL1 and GSL2 to increase its shear strength.
These collar stirrups were inclined bars ∅14 bent diagonally
across the joint core of GSL1 and GSL2 as shown in Figures
2(a), 2(b).

A testing frame in the Laboratory of Reinforced Concrete
Structures at the Aristotle University of Thessaloniki was
used to apply cyclic displacements to the beam, while
maintaining a constant axial load (150kN) in the column of
all the specimens. The specimens O1, GSL1 and GSL2 were
loaded transversely according to the load history shown in
Fig. 4.

4. TEST RESULTS
The connection of the as-built reference subassemblage
O1, as expected, exhibited premature shear failure during the
early stages of seismic loading. Damage occurred both in the
joint area and in the columns’ critical regions. The beam of
specimen O1 remained intact at the conclusion of the tests.
Failure mode of specimens GSL1 and GSL2 involved, as
expected, the formation of a plastic hinge in the beam near
the column juncture. Damage to these specimens occurred
both in the beam’s critical region and in the joint area.
The performance of the test specimens is presented herein
and discussed in terms of applied shear-versus-drift angle
relations. Drift angle R, which is plotted in the figures which
follow, is defined as the beam tip displacement Δ divided by
the beam half span L and expressed as a percentage. Plots
of applied shear-versus-drift angle for all the specimens O1,
GSL1 and GSL2 are shown in Figure 6.
A comparison of the performance of strengthened
specimens GSL1 and GSL2 with that of the original specimen
O1 indicated that the strengthened specimens achieved
significantly increased strength, stiffness and energy
dissipating capacities compared to the original specimen,
even in the large displacement amplitude cycles of drift
angle R ratios between 3 percent and 4.5 percent (Fig. 6).
For comparison of the effectiveness between the
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two jacket styles it is worth comparing the peak-to-peak
stiffness, the energy dissipated and the peak strength
observed for every load cycle of the specimen GSL1
(strengthened by four-sided jacket) with that of specimen
GSL2 (strengthened by two sided jacket). The comparison
of the peak-to-peak stiffness for every load cycle is
illustrated in Fig. 7(b), while the energy dissipated by each
specimen GSL1 and GSL2 is shown in Fig. 7(c). Figure 7(a)
compares the peak strength observed throughout the tests.
The comparison is made by observing the ratio of the peak
strength of GSL1 to that of GSL2. From these diagrams it is
clearly seen that specimen GSL1 achieved a slight increase
in strength, stiffness and energy dissipating capacities as
compared with specimen GSL2.

5. CONCLUSIONS
Based on the results obtained in this paper, the following
conclusions can be drawn.
1. Original as-built reference subassemblage O1, representing

an existing beam-column subassemblage, performed
poorly under reversed cyclic lateral deformations. The
connection of this subassemblage exhibited premature
shear failure during the early stages of seismic loading,
and damage to the subassemblage was concentrated in the
joint region.
2. The performance of the shotcrete jacketed subassemblages
GSL1 and GSL2 represented a vast improvement over
the non-ductile response of the as-built reference
subassemblage O1. The tests also showed that both the
strengthening schemes (two-sided reinforced shotcrete
jackets and four-sided reinforced shotcrete jackets)
were effective in transforming the brittle joint shear
failure mode of the reference specimen O1, into a more
ductile failure mode of strengthened specimens, which
developed flexural hinges in their beams. Damage to the
strengthened specimens GSL1 and GSL2 was concentrated
both in the beam critical region and in the joint area.
3. The performance of both the four-sided and two-sided
reinforced shotcrete jackets in strengthening of columns
and beam-column joints of existing old frame structures
was satisfactory.
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