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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην δημιουργία αξιόπιστων προσομοιωμάτων 

για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς υποστυλωμάτων ενισχυμένων με μανδύα και 

πρόσθετες στρώσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ειδικότερα στην εργασία 

διερευνάται η επιρροή της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος, η συστολή 

ξήρανσης του σκυροδέματος καθώς και η προφόρτιση των αρχικών υποστυλωμάτων 

στην συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων.  

Για την διερεύνηση της επιρροής του φαινομένου της δεσμευμένης συστολής 

ξήρανσης στην αντοχή του πρόσθετου σκυροδέματος ενίσχυσης, πραγματοποιούνται 

πειραματικές δοκιμές. Στην συνέχεια και αφού ελέγχεται η αξιοπιστία των 

προσομοιωμάτων, αυτά χρησιμοποιούνται σε παραμετρική διερεύνηση με σκοπό την 

εξαγωγή συντελεστών μονολιθικότητας οι οποίοι συσχετίζουν την συμπεριφορά των 

ενισχυμένων στοιχείων με αυτή των αντίστοιχων μονολιθικών. Ο υπολογισμός 

αξιόπιστων τιμών για τους συντελεστές μονολιθικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για 

τον σχεδιασμό καθώς με την εφαρμογή τους μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν τα 

χαρακτηριστικά των ενισχυμένων στοιχείων.  

Από την αριθμητική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν οι 

κατάλληλες παραδοχές με χρήση των οποίων μπορεί να επιτευχθεί αξιόπιστη 

πρόβλεψη μονολιθικών αλλά και ενισχυμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Ιδιαίτερη σημασία βρέθηκε να έχει το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος ο συνυπολογισμός του οποίου φαίνεται να αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την προσομοίωση της συμπεριφοράς κυρίως των ενισχυμένων 

στοιχείων. Η προφόρτιση του αρχικού υποστυλώματος βρέθηκε να μην επηρεάζει 

σημαντικά τα αποτελέσματα και ο συνυπολογισμός του μπορεί να αγνοείται. Στα 

τελευταία κεφάλαια της Διατριβής προτείνονται τιμές για τους συντελεστές 

μονολιθικότητας ανάλογα με τον τύπο ενίσχυσης οι οποίες βρέθηκαν να 

επηρεάζονται από το αξονικό φορτίο και το πάχος του μανδύα ενίσχυσης.  

Μια συνοπτική παρουσίαση των περιεχομένων κάθε κεφαλαίου ακολουθεί στην 

συνέχεια. 

Το πρώτο Κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θέματος. Περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε ενισχυμένα στοιχεία με πρόσθετες στρώσεις και μανδύες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται προσομοιώματα που έχουν 
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προταθεί για την συμπεριφορά της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος καθώς 

και διαδικασίες προσομοίωσης της συμπεριφοράς στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. Στο τέλος του Κεφαλαίου 

παρουσιάζεται μια ανασκόπηση για την ελεύθερη και την δεσμευμένη συστολή 

ξήρανσης σε στοιχεία σκυροδέματος. 

Το δεύτερο Κεφάλαιο περιλαμβάνει αρχικά μια αναλυτική προσέγγιση της 

επιρροής του φαινομένου της συστολής ξήρανσης σε ενισχυμένα στοιχεία από 

οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

πειραματικής διαδικασίας για την διερεύνηση της επιρροής της δεσμευμένης 

συστολής ξήρανσης στην συμπεριφορά των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος. Τα 

αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση της αξιοπιστίας της 

προσομοίωσης του φαινομένου της συστολής ξήρανσης. 

Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσομοίωση μονολιθικών και 

ενισχυμένων στοιχείων με χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων 

γενικής χρήσης, ΑΝSYS. Αρχικά εξετάζονται διαφορετικές διαδικασίες 

προσομοίωσης για την ολίσθηση μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος σε μονολιθικά 

στοιχεία ενώ στην συνέχεια εξετάζεται η προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - 

νέου σκυροδέματος. 

Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσομοίωση μονολιθικών και 

ενισχυμένων στοιχείων με χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων 

ΑΤΕΝΑ το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στην προσομοίωση στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Με το συγκεκριμένο λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα 

προσομοίωσης της συμπεριφοράς των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μετά 

το μέγιστο της καμπύλης δύναμης μετατόπισης. Επιπλέον προσομοιώνεται και το 

φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος. 

Στο πέμπτο Κεφάλαιο εξετάζεται η επιρροή της προφόρτισης και της 

συστολής ξήρανσης στην συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων. 

Στο έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται μια παραμετρική διερεύνηση της επιρροής 

του πάχους του μανδύα ενίσχυσης και της τιμής του αξονικού φορτίου για 

υποστυλώματα ενισχυμένα με μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα. 

Στο έβδομο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παραμετρικών 

αναλύσεων συνυπολογίζοντας το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος και υπολογίζονται συντελεστές μονολιθικότητας ανάλογα με το πάχος 
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του μανδύα ενίσχυσης, τη τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου καθώς και την 

αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα. 

Στο όγδοο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που 

προέκυψαν ενώ γίνονται και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H ενίσχυση των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί θέμα 

ιδιαίτερης σημασίας κυρίως σε χώρες με υψηλή σεισμικότητα όπως η Ελλάδα. Η 

αναγκαιότητα της ενίσχυσης των κατασκευών είτε μετά από έναν μεγάλο σεισμό είτε 

λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των νέων κανονισμών γίνεται όλο και μεγαλύτερη. 

Σημαντικό είναι το πλήθος των κατασκευών που χρειάζονται ενίσχυση καθώς οι 

αδυναμίες των κατασκευών που έχουν σχεδιαστεί με παλαιοτέρους κανονισμούς 

αποκαλύπτονται μετά από κάθε μεγάλο σεισμό (Σχήμα 1.1). 

 

[Σ. Δρίτσος] 

 

 

 

 
 

[http://peer.berkeley.edu/publications/chile_2010/c

hile_eq_2010_moehle/] 

Σχήμα 1.1 Αστοχία υποστυλωμάτων  
 

Ανάλογα με τον βαθμό βλάβης και τις αδυναμίες του κτιρίου ο μηχανικός 

αποφασίζει για την κατάλληλη επέμβαση που απαιτείται. Το πλήθος των τεχνικών 

ενίσχυσης που προτείνονται είναι ιδιαίτερα μεγάλο και αυξάνεται με το πέρας του 

χρόνου τόσο ως προς την διαδικασία επιλογής του τρόπου ενίσχυσης όσο και των 

υλικών που επιλέγονται. Σημαντική είναι η διάκριση τεσσάρων στρατηγικών 

ενίσχυσης ανάλογα με την επιδιωκόμενη σεισμική συμπεριφορά της Κατασκευής. Η 

ενίσχυση μιας κατασκευής μπορεί να στοχεύει σε αύξηση δυσκαμψίας και αντοχής, 
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σε αύξηση της πλαστιμότητας, σε αύξηση δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας 

καθώς και σε μείωση της εισαγόμενης σεισμικής δράσης (π.χ. σεισμική μόνωση). 

Σημαντικό είναι το πλήθος των διαθέσιμων τεχνικών καθώς και των υλικών που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κατασκευής. Η επιλογή της 

κατάλληλης λύσης προϋποθέτει ότι ο μηχανικός γνωρίζει καλά τα υλικά και τις 

τεχνικές που διατίθενται Δρίτσος (2005). Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά 

δύο ιδιαίτερα διαδεδομένες τεχνικές ενίσχυσης με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα 

και με μεταλλικά ελάσματα, σε υποστύλωμα και σε κόμβο δοκού υποστυλώματος 

αντίστοιχα. 

 

 
Σχήμα 1.2 Ενίσχυση υποστυλώματος με χρήση μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος 

και κόμβου υποστυλώματος δοκού με χρήση μεταλλικών ελασμάτων 
(http://www.episkeves.civil.upatras.gr/) 

 

Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική για την ενίσχυση των μελών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα είναι η χρήση (νέου) οπλισμένου σκυροδέματος σε επαφή και σύνδεση με 

προϋπάρχον στοιχείο. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνική είναι γνωστή εδώ 

και αρκετά χρόνια δεν έχουν προταθεί μέχρι σήμερα υπολογιστικές διαδικασίες που 

με αξιοπιστία θα προσδιορίζουν την συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων 

συνεκτιμώντας την απουσία μονολιθικότητας στις διεπιφάνειες παλαιού – νέου 

σκυροδέματος καθώς και την επιρροή της συστολής ξήρανσης του νέου 

σκυροδέματος. Σημειώνεται ότι στα σύγχρονα κανονιστικά κείμενα, η συνεκτίμηση 

της σχετικής ολίσθησης στις διεπιφάνειες παλαιού – νέου σκυροδέματος είναι 

υποχρεωτική τόσο για την εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των 

ενισχυμένων στοιχείων όσο και για τον έλεγχο των ίδιων των διεπιφανειών. 

Χαρακτηριστικά ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. αναφέρει ότι “οι επιστρατευόμενες αντιστάσεις … των 

διεπιφανειών ελέγχονται … λαμβάνοντας υπόψη τις μετακινήσεις στις διεπιφάνειες” 
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Συνήθως ένας προσεγγιστικός τρόπος προσδιορισμού της ικανότητας των 

ενισχυμένων στοιχείων είτε σε όρους δυνάμεων είτε σε όρους παραμορφώσεων είναι 

μέσω χρήσης συντελεστών μονολιθικότητας οι οποίοι είναι συντελεστές που 

συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά των ενισχυμένων στοιχείων με αυτά των αντίστοιχων 

μονολιθικών στοιχείων. Όμως οι τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας που έχουν 

παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν 

εξετασθεί και δεν έχουν επαρκή αξιοπιστία για γενικότερη εφαρμογή. Από τον 

κανόνα αυτόν δεν εξαιρούνται και οι περιπτώσεις ενίσχυσης υποστυλωμάτων με 

μανδύες Ο.Σ.. Μάλιστα για την περίπτωση αυτή ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) προβλέπει, ως 

κανόνα, την εφαρμογή ακριβούς μεθόδου με συνεκτίμηση της ολίσθησης στις 

διεπιφάνειες. Η εφαρμογή της προσεγγιστικής διαδικασίας με χρήση των 

συντελεστών μονολιθικότητας επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, που συνήθως δεν 

πληρούνται στην πράξη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην §8.2.1.5 “Όταν δεν 

διατίθενται αξιόπιστες μέθοδοι για την εκτίμηση της σχετικής ολίσθησης κατά μήκος 

της διεπιφάνειας μεταξύ υφισταμένου στοιχείου και των προστιθέμενων στρώσεων, 

για τον υπολογισμό της καμπτικής αντίστασης και των άλλων χαρακτηριστικών του 

ενισχυμένου στοιχείου, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθεί η 

προσεγγιστική διαδικασία με επιλογή καταλλήλων συντελεστών μονολιθικότητας”. 

Ως προϋπόθεση θεωρείται ότι, η επιδιωκόμενη αύξηση της καμπτικής αντίστασης του 

ενισχυμένου στοιχείου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής, προϋπόθεση που σε 

όλες σχεδόν τις εφαρμογές της πράξης παραβιάζεται, καθώς οι διαστάσεις της 

ενισχυμένης διατομής είναι αρκετά μεγαλύτερες από την αρχική και ο οπλισμός του 

μανδύα είναι πολύ περισσότερος από τον οπλισμό του αρχικού. Επομένως, στις 

περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η χρήση ακριβέστερης διαδικασίας για τον 

προσδιορισμό της συμπεριφοράς των ενισχυμένων στοιχείων με συνυπολογισμό της 

συμπεριφοράς της διεπιφάνειας μεταξύ παλαιού και νέου στοιχείου (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 

2009). 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην δημιουργία αξιόπιστων προσομοιωμάτων 

για την πρόβλεψη της, υπό ανακυκλιζόμενη ένταση, συμπεριφοράς υποστυλωμάτων 

ενισχυμένων με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα, χρησιμοποιώντας μια αναλυτική 

διαδικασία ισοδύναμης μονοτονικής φόρτισης. Πρόσθετος σκοπός της εργασίας είναι 

η διερεύνηση της επιρροής της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος, της 

συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος καθώς και της τυχόν προφόρτισης των 

αρχικών υποστυλωμάτων, στην συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων. Επίσης, 
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σκοπός της εργασίας είναι να βρεθούν απλοποιητικές παραδοχές για την 

προσομοίωση της διεπιφάνειας, της συνάφειας χάλυβα - σκυροδέματος και της 

συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος βάσει των οποίων θα επιτυγχάνεται αξιόπιστη 

πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ενισχυμένων στοιχείων. 

 Για την διερεύνηση της επιρροής του φαινομένου της συστολής ξήρανσης στην 

αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα θα πραγματοποιηθούν πειραματικές δοκιμές. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία 

προσομοιωμάτων στα οποία θα συνυπολογίζεται η επιρροή της συστολής ξήρανσης, 

ενώ η παρουσία της διεπιφάνειας θα προσομοιωθεί χρησιμοποιώντας κατάλληλα 

αναλυτικά προσομοιώματα. Στην συνέχεια, και αφού έχει ελεγχθεί η αξιοπιστία των 

παραδοχών που χρησιμοποιούνται, τα προτεινόμενα προσομοιώματα θα 

χρησιμοποιηθούν σε παραμετρική διερεύνηση με σκοπό την εξαγωγή συντελεστών 

μονολιθικότητας οι οποίοι συσχετίζουν την συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων 

με αυτή των αντίστοιχων μονολιθικών. Ο υπολογισμός αξιόπιστων τιμών για τους 

συντελεστές μονολιθικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς με την εφαρμογή τους 

μπορούν εύκολα να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των ενισχυμένων στοιχείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

----------------------- 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση που ακολουθεί θα γίνει αρχικά μια αναδρομή 

στις εργασίες που έχουν παρουσιαστεί σχετικά με τις ενισχύσεις στοιχείων με 

πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος καθώς και στα διαθέσιμα προσομοιώματα 

προσδιορισμού της συμπεριφοράς της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος. 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί μια ανασκόπηση σχετικά με την προσομοίωση 

στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο τελευταίο μέρος της παρούσας ενότητας 

παρουσιάζεται ένα σημαντικό πλήθος σχετικά πρόσφατων εργασιών στις οποίες 

εξετάζεται η επίδραση του φαινομένου της συστολής ξήρανσης σε ενισχυμένα 

στοιχεία με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος. 

1.1.1 Γενικά για ενισχύσεις στοιχείων με χρήση πρόσθετου σκυροδέματος 

Μια από τις πρώτες πειραματικές εργασίες πάνω σε δοκίμια ενισχυμένα με 

πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος είναι η Διδακτορική Διατριβή του Βασιλείου 

(1975) στην οποία εξετάζεται η συμπεριφορά δοκών, πλακών και πλακοδοκών από 

Ο.Σ. ενισχυμένων με στρώσεις από πρόσθετο σκυρόδεμα. Από την πειραματική 

διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε σημαντική αύξηση της αντοχής των 

στοιχείων (30-60%) ανάλογα με το ποσοστό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε 

στην στρώση ενίσχυσης ενώ η δυσκαμψία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται. Στην 

συνέχεια οι Mohamed et al. (1989) πραγματοποίησαν πειραματικές δοκιμές 

προσδιορισμού της αντοχής επισκευασμένων δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

στην εφελκυόμενη παρειά οι οποίες υποβλήθηκαν σε μονοτονική φόρτιση. Στην 



 6

διερεύνηση αυτή το σκυρόδεμα της εφελκυόμενης περιοχής αντικαταστάθηκε με 

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Εξετάσθηκε η χρήση κανονικού εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος καθώς και εκτοξευόμενου σκυροδέματος με πολυμερικό τσιμέντο 

πόρτλαντ. Η επισκευή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με αντικατάσταση 

σκυροδέματος πάχους 20 και 35 mm. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι 

ο τύπος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος δεν επηρέασε την συμπεριφορά των 

δοκιμίων ενώ η συγκεκριμένη τεχνική βρέθηκε να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα 

καθώς στην περίπτωση επισκευής πάχους 20 mm η αντοχή των δοκών βρέθηκε μόλις 

8% χαμηλότερη από την αντοχή των αντίστοιχων μονολιθικών ενώ στην περίπτωση 

που εξετάσθηκε η επισκευή πάχους 35 mm η αντίστοιχη μείωση της αντοχής βρέθηκε 

12.5%. Ανάλογη διερεύνηση έχει πραγματοποιηθεί και από τους Mirasa et al. (1995). 

Οι Trikha et al. (1991) έχουν εξετάσει την συμπεριφορά δοκών ενισχυμένων στην 

μία, στις δύο και στις τρεις πλευρές χρησιμοποιώντας πρόσθετες στρώσεις 

σκυροδέματος και βρέθηκε αύξηση της αντοχής περίπου στο διπλάσιο της αντοχής 

του αρχικού στοιχείου για την περίπτωση ενίσχυσης στο εφελκυόμενο ή στο 

θλιβόμενο πέλμα καθώς και στην περίπτωση ενίσχυσης με δύο στρώσεις 

σκυροδέματος τοποθετούμενες στην αριστερή και στην δεξιά παρειά της δοκού. Η 

χρήση πρόσθετου σκυροδέματος στις τρεις παρειές της αρχικής δοκού (αριστερή, 

δεξιά πλευρά και εφελκυόμενο πέλμα) είχε σαν αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντική 

αύξηση της αντοχής η οποία βρέθηκε περίπου τετραπλάσια από την αντοχή της 

αρχικής δοκού. Επιπλέον εξετάσθηκε η περίπτωση ενίσχυσης ρηγματωμένων δοκών 

με και χωρίς επισκευή των ρωγμών και βρέθηκε ότι η επισκευή των ρωγμών πριν από 

την ενίσχυση τους με πρόσθετη στρώση σκυροδέματος δεν επηρεάζει σημαντικά τα 

αποτελέσματα. Οι Cheong and MacAlevey (2000) εφάρμοσαν την τεχνική της 

ενίσχυσης δοκών με χρήση πρόσθετων στρώσεων σκυροδέματος στις τρεις πλευρές 

της δοκού και πραγματοποίησαν δοκιμές μονοτονικής και ανακυκλιζόμενης 

φόρτισης. Εξετάσθηκαν διαφορετικοί τύποι διεπιφάνειας ενώ οι οπλισμοί ήταν 

αγκυρωμένοι στην αρχική δοκό. Τα αποτελέσματα έδειξαν συμπεριφορά παραπλήσια 

με αυτή των αντίστοιχων μονολιθικών και η ανακύκλιση της φόρτισης δεν φάνηκε να 

επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα. Η εκτράχυνση της διεπιφάνειας βρέθηκε να 

μην συνεισφέρει σημαντικά. Κρίσιμη βρέθηκε να είναι η συνεισφορά της αγκύρωσης 

του νέου οπλισμού στην αρχική δοκό. 

 Στην συνέχεια ο Altun (2004) πραγματοποίησε δοκιμές μονοτονικής φόρτισης 

σε δοκούς ενισχυμένες με περιμετρικό μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι 
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τεχνικές της εκτράχυνσης της διεπιφάνειας της αρχικής δοκού καθώς και της 

ηλεκτροσυγκόλλησης του παλαιού με τον νέο οπλισμό εξετάσθηκαν. Από τα 

αποτελέσματα φαίνεται ότι η τεχνική της ενίσχυσης με μανδύα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αντοχή των ενισχυμένων στοιχείων 

εφόσον εξασφαλίζεται η καλή σύνδεση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος. 

Θετική συνεισφορά βρέθηκε να έχει και η ηλεκτροσυγκόλληση του παλαιού με τον 

νέο οπλισμό. 

Σημαντική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί και σε υποστυλώματα ενισχυμένα με 

μανδύες από Ο.Σ. τα οποία εξετάσθηκαν υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση 

(Chronopoulos, 1986, Bett et al., 1988, Bracci et al., 1992, Choudhuri et al., 1992, 

Rodriguez and Park, 1994, Stoppenhagen et al., 1995, Gomes and Appleton, 1998, 

Dritsos et al., 1997, Dritsos et al., 1998). Στις εργασίες αυτές εξετάζονται οι τεχνικές 

της εκτράχυνσης της διεπιφάνειας, της χρήσης βλήτρων μεταξύ του παλαιού και του 

νέου σκυροδέματος καθώς και της ηλεκτροσυγκόλλησης μεταξύ παλαιού και νέου 

οπλισμού (Σχήμα 1.3).  

 

ΕΚΤΡΑΧΥΝΣΗ
∆ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΛΗΤΡΟ ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ

(α) (β) (γ)

 
Σχήμα 1.3 Τεχνικές σύνδεσης παλαιού και νέου στοιχείου σκυροδέματος 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται φαίνεται ότι η καλή προετοιμασία 

της διεπιφάνειας καθώς και η χρήση βλήτρων και αναρτήρων μπορεί να προσφέρει 

επαρκή σύνδεση μεταξύ του αρχικού υποστυλώματος και του μανδύα ενίσχυσης. 

Εφόσον εξασφαλίζεται επαρκής σύνδεση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, η 

χρήση μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα αυξάνει σημαντικά την αντοχή, την 
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δυσκαμψία και την πλαστιμότητα των ενισχυμένων στοιχείων. Επιπλέον εξετάζονται 

πλαισιακές κατασκευές τα υποστυλώματα των οποίων ενισχύονται με μανδύες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (Bracci et al., 1992, Choudhuri et al., 1992, Stoppenhagen et 

al., 1995, Dritsos et al., 1998). Από τις εργασίες αυτές βρέθηκε ότι η κατασκευή 

μανδυών μπορεί να πετύχει την μεταφορά του μηχανισμού αστοχίας από τα 

υποστυλώματα στις δοκούς ενώ παράλληλα βελτιώνεται η δυσκαμψία και μειώνονται 

οι μετακινήσεις της οροφής των δοκιμίων. Σημαντική βελτίωση βρέθηκε να 

προσφέρει η κατασκευή μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα και σε δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν σε διώροφα δοκίμια με “μαλακό” ισόγειο (Dritsos et al., 1997) 

καθώς βρέθηκε βελτίωση της απόκρισης και αύξηση της δυσκαμψίας των 

ενισχυμένων δοκιμίων.  

Στην εργασία των Ersoy et al. (1993), πραγματοποιείται μια πειραματική 

διερεύνηση ενίσχυσης με μανδύα από Ο.Σ. σε υποστυλώματα που είχαν υποστεί 

βλάβες από προηγούμενη φόρτιση καθώς και σε υποστυλώματα χωρίς βλάβες, με και 

χωρίς αποφόρτιση του αρχικού υποστυλώματος υπό μονοαξονική θλίψη καθώς και 

υπό μονοτονική και ανακυκλιζόμενη οριζόντια φόρτιση παρουσία αξονικού φορτίου. 

Από την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία μονοαξονικού θλιπτικού 

φορτίου βρέθηκε να υπάρχει σημαντική επίδραση της προφόρτισης του αρχικού 

υποστυλώματος για την περίπτωση των υποστυλωμάτων με βλάβες, καθώς τα 

δοκίμια στα οποία κατασκευάστηκε ο μανδύας χωρίς αποφόρτιση του αρχικού 

υποστυλώματος εμφάνισαν σημαντικά μειωμένες αντοχές σε σχέση με τα αντίστοιχα 

δοκίμια στα οποία ο μανδύας κατασκευάσθηκε έπειτα από αποφόρτιση του αρχικού 

στοιχείου. Για τα υποστυλώματα χωρίς βλάβες, η προφόρτιση φαίνεται να μην 

επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα. Ο τύπος της οριζόντιας φόρτισης 

(ανακυκλιζόμενη ή μονοτονική) βρέθηκε να μην επηρεάζει σημαντικά την αντοχή 

των ενισχυμένων στοιχείων.  

Στις εργασίες των Julio (2001) και Julio et al. (2005) και (2008) εξετάζεται η 

συμπεριφορά υποστυλωμάτων ενισχυμένων με μανδύα μικρού πάχους υπό 

μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση παρουσία αξονικού φορτίου, για 

εκτραχυμένες καθώς και για λείες διεπιφάνειες. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι 

για μικρό πάχος μανδύα δεν προκαλείται αποκόλληση μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί εκτράχυνση στην διεπιφάνεια και τα 

ενισχυμένα στοιχεία συμπεριφέρονται όπως τα αντίστοιχα μονολιθικά. Επιπλέον 
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εξετάσθηκε η περίπτωση εφαρμογής του αξονικού φορτίου στα υποστυλώματα πριν 

από την ενίσχυση τους και βρέθηκε ότι η καμπτική συμπεριφορά των ενισχυμένων 

στοιχείων δεν επηρεάζεται σημαντικά από την προφόρτιση του αρχικού 

υποστυλώματος. Από αριθμητική διερεύνηση που παρουσιάζεται στην δεύτερη από 

τις εργασίες αυτές φαίνεται ότι αποκόλληση μεταξύ του μανδύα και του αρχικού 

υποστυλώματος μπορεί να συμβεί στην περίπτωση κοντών υποστυλωμάτων όπου ο 

λόγος της ροπής προς την τέμνουσα είναι μικρότερος του 1m. Οι Ong et al. (2004) 

διερεύνησαν την ακρίβεια προτεινόμενων μοντέλων περίσφιγξης για την πρόβλεψη 

της συμπεριφοράς υποστυλωμάτων ενισχυμένων με μανδύες από Ο.Σ. υπό αξονική 

φόρτιση κάνοντας συγκρίσεις με διαθέσιμα πειραματικά αποτελέσματα. Από τα 

αποτελέσματα αυτά βρέθηκε συμφωνία ανάμεσα στα πειραματικά και τα αναλυτικά 

αποτελέσματα. Οι Takeuti et al. (2008) παρουσίασαν μια πειραματική διερεύνηση 

υποστυλωμάτων ενισχυμένων με μανδύες από Ο.Σ. υπό μονοαξονική θλίψη στα 

οποία εξετάσθηκε η επίδραση της προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος. Η 

προφόρτιση των υποστυλωμάτων φάνηκε να μην επηρεάζει την αντοχή των 

στοιχείων ενώ αυξάνει την παραμορφωσιμότητα κυρίως στην περίπτωση που 

εξετάσθηκαν τετραγωνικές διατομές.  

Σημαντική έρευνα έχει διεξαχθεί και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Οι Boussias et al. (2004) και Σπαθής (2006) εξέτασαν την 

τεχνική της κατασκευής μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος σε υποστυλώματα 

μορφής προβόλου στο οποία ο οπλισμός του υποστυλώματος ήταν ματισμένος και 

βρέθηκε ότι η κατασκευή του μανδύα προσφέρει σημαντική αύξηση της ικανότητας 

παραμόρφωσης και της αντοχής του στοιχείου. Οι Βανδώρος (2005), Σπαθής (2006), 

Vandoros and Dritsos (2006) και Vandoros and Dritsos (2008) πραγματοποίησαν 

πειραματικές δοκιμές σε υποστυλώματα ίδιας μορφής ενισχυμένα με μανδύες Ο.Σ.. 

Διάφοροι τρόποι σύνδεσης εξετάσθηκαν όπως η εκτράχυνση της διεπιφάνειας, η 

χρήση βλήτρων μεταξύ του αρχικού υποστυλώματος και του μανδύα, η χρήση 

αναρτήρων μεταξύ του νέου και του παλαιού οπλισμού, ενώ σε μερικά δοκίμια 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροσυγκόλληση των άκρων των συνδετήρων που είχαν 

τοποθετηθεί στην βάση του μανδύα. Επιπλέον εξετάσθηκε η επίδραση της 

προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος στην συμπεριφορά των ενισχυμένων 

στοιχείων. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών δείχνουν ότι η χρήση μανδύα από 

Ο.Σ. σε υποστυλώματα συνεισφέρει σημαντικά τόσο σε κάμψη όσο και σε διάτμηση. 

Αυξάνει σημαντικά την αντοχή την δυσκαμψία και την πλαστιμότητα των στοιχείων 
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ενώ αυξάνει και την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Η υψηλότερη ικανότητα 

απορρόφησης ενέργειας προέκυψε για το δοκίμιο με εκτραχυμένη διεπιφάνεια και 

βλήτρα η συμπεριφορά του οποίου βρέθηκε να είναι παραπλήσια με του αντίστοιχου 

μονολιθικού. Πολύ καλά αποτελέσματα προέκυψαν και με χρήση αναρτήρων μεταξύ 

παλαιού – νέου οπλισμού καθώς βρέθηκαν να έχουν σημαντική συμβολή στην 

παραμορφωσιακή ικανότητα του μέλους ενώ σημαντική βρέθηκε να είναι και η 

συνεισφορά της ηλεκτροσυγκόλλησης των άκρων των συνδετήρων του μανδύα. Από 

αυτά τα πειραματικά αποτελέσματα υπολογίστηκαν συντελεστές μονολιθικότητας οι 

οποίοι συσχετίζουν την συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων με αυτή των 

αντίστοιχων μονολιθικών. Οι τιμές που υπολογίσθηκαν για τους συντελεστές 

μονολιθικότητας του φορτίου στην διαρροή βρέθηκαν μεταξύ 0.71 και 1.13, της 

παραμόρφωσης στην διαρροή μεταξύ 0.84 και 1.85 και της παραμόρφωσης στην 

αστοχία μεταξύ 0.70 και 1.39. 

Επιπλέον στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί και αναλυτικές διαδικασίες 

πρόβλεψης της συμπεριφοράς ενισχυμένων στοιχείων με πρόσθετες στρώσεις 

σκυροδέματος (Saidi et al., 1990, Kotsira et al., 1993, Dritsos, 1994, Δρίτσος κ.α., 

1996, Tsioulou and Dritsos, 2006, Τσιούλου και Δρίτσος, 2008). Αναλυτική 

διαδικασία για τον υπολογισμό της συμπεριφοράς στοιχείων ενισχυμένων με 

περιμετρικό μανδύα από Ο.Σ. έχει παρουσιασθεί από την Thermou et al. (2007) στην 

οποία συνυπολογίζεται η ολίσθηση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος. Η 

ακρίβεια της μεθόδου αυτής ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας πειραματικά αποτελέσματα 

ενώ πραγματοποιήθηκε και παραμετρική διερεύνηση για τον υπολογισμό 

συντελεστών μονολιθικότητας. Τα αποτελέσματα της παραμετρικής διερεύνησης 

έδειξαν ότι οι τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για το φορτίο στην διαρροή 

κυμαίνεται από 0.63 έως 0.95, για το μέγιστο φορτίο από 0.49 έως 0.97, ενώ οι τιμές 

των συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή και στο μέγιστο 

φορτίο βρέθηκαν να κυμαίνονται από 0.95 έως 2.57 και από 0.34 έως 0.9 αντίστοιχα. 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από το σύνολο των εργασιών είναι ότι 

απαραίτητη για την συνεργασία του παλαιού και του νέου σκυροδέματος είναι η 

χρήση κατάλληλων διαδικασιών για την σύνδεση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα. 

Οι συνηθισμένες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την κατάλληλη σύνδεση είναι 

η καλή εκτράχυνση της επιφάνειας του παλαιού στοιχείου, η χρήση βλήτρων 

εγκάρσια στην διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος καθώς και η 

ηλεκτροσυγκόλληση αναρτήρων για την σύνδεση του παλαιού με τον νέο οπλισμό. 
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1.1.2. Προσομοιώματα διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος 

Σημαντική έρευνα έχει διεξαχθεί και στα αναλυτικά μοντέλα προσδιορισμού 

της συμπεριφοράς της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος στα περισσότερα 

από τα οποία συσχετίζεται η διατμητική τάση με την ολίσθηση στην διεπιφάνεια 

(Hanson, 1960, Mattock, 1976, Pauley et al., 1974, Βασιλείου, 1975, Βιντζηλαίου, 

1984, Bass et al., 1985, Tassios, 1986, Tassios and Vintzeleou, 1987, Tassios and 

Tsoukantas, 1989, Tassios and Vintzeleou, 1990, CEB-FIB Model Code 1990, 1991, 

Nie et al., 2004, Tάσιος, 2007, ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009). Στις εργασίες αυτές εξετάζονται 

κυρίως διεπιφάνειες με διαφορετική εκτράχυνση μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος. Ένα τυπικό διάγραμμα μεταβολής της διατμητικής τάσης με την 

ολίσθηση στην διεπιφάνεια λόγω εκτράχυνσης αλλά και λόγω της δράσης του 

βλήτρου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4. 
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Σχήμα 1.4 Τυπικό διάγραμμα μεταβολής της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση 

λόγω εκτράχυνσης της διεπιφάνειας και λόγω της δράσης βλήτρου 
 

Για την διατμητική αντίσταση λόγω της συνοχής προτείνεται το ακόλουθο 

προσομοίωμα στο CEB (1991) και στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009). H μεταβολή της 

διατμητικής τάσης με την ολίσθηση θεωρείται γραμμική μέχρι την οριακή τιμή της 

διατμητικής αντίστασης (τfud) η οποία εμφανίζεται για ολίσθηση ίση με 0.01-0.02 

mm. Μετά το σημείο αυτό έχει σταθερή τιμή και ίση με την οριακή (τfud). Η οριακή 

τιμή εξαρτάται από τον τύπο της διεπιφάνειας (Εξ. 1.1). 

⎪
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όπου: 

fudτ  η διατμητική αντίσταση στην διεπιφάνεια και 

ctf  η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος. 

Η μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση παρουσιάζεται στο Σχήμα 

1.5. 

 

τfud

τ

0.0 0.01-0.02 0.5 s (mm)
 

Σχήμα 1.5 Μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση λόγω συνοχής (CEB, 
1991, ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) 

 
Για την περίπτωση των λείων διεπιφανειών έχουν προταθεί αντίστοιχα 

προσομοιώματα μεταβολής της διατμητικής τάσης λόγω τριβής (Tassios and 

Vintzileou, 1987, CEB, 1991, ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) (Σχήμα 1.6). 

 

τfud=0.4σcd

τ

0.0 s (mm)sfu=0.15 σcd

 
Σχήμα 1.6 Μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση λόγω τριβής σε λείες 

διεπιφάνειες (Tassios and Vintzileou, 1987, CEB, 1991, ΚΑΝ.ΕΠΕ., 
2009) 

 

Σύμφωνα με το προσομοίωμα αυτό η κατανομή της διατμητικής τάσης 

αυξάνεται γραμμικά μέχρι το σημείο που φτάνει την οριακή τιμή της και μετά το 

σημείο αυτό παραμένει σταθερή. Το σημείο στο οποίο αναπτύσσεται η μέγιστη 

διατμητική αντίσταση υπολογίζεται από την Εξ. 1.2.  
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cdfucdfud 15.0s,4.0 σ⋅=σ⋅=τ  (1.2)

όπου: 

fus  η τιμή της ολίσθησης όταν επιτυγχάνεται η μέγιστη αντίσταση τριβής ( fudτ ) και 

cdσ  η θλιπτική τάση σχεδιασμού στην διεπιφάνεια. 

 

Προσομοιώματα έχουν προταθεί και για την περίπτωση των εκτραχυμένων 

διεπιφανειών. Το πρώτο προσομοίωμα που έχει προταθεί (Tassios, 1986, CEB, 1991), 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.7. 
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Σχήμα 1.7 Μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση λόγω τριβής σε 

εκτραχυμένες  διεπιφάνειες (Tassios, 1986, CEB, 1991) 
 

Σύμφωνα με αυτό το προσομοίωμα η διατμητική αντίσταση σε εκτραχυμένη 

διεπιφάνεια μεταβάλλεται γραμμικά μέχρι ολίσθηση ίση με 0.1 mm. Στο σημείο αυτό 

η διατμητική αντίσταση ισούται με το μισό της μέγιστης τιμής της. Για ολισθήσεις 

μεγαλύτερες από 0.1 mm και μικρότερες από 2.0 mm η διατμητική αντίσταση δίνεται 

από την Εξ. 1.3. 

Ανάλογο προσομοίωμα έχει παρουσιαστεί και στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) 

σύμφωνα με το οποίο η μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση δίνεται με 

δύο διαφορετικές εξισώσεις πριν και μετά από το μισό της μέγιστης ολίσθησης. Το 

προσομοίωμα αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.8 και στην Εξ. 1.4. 
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sfu

τf

τfud

s [mm]0.0 sfu /2

  
Σχήμα 1.8 Μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση λόγω τριβής σε 

εκτραχυμένες διεπιφάνειες (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) 
 

Τιμές για την μέγιστη διατμητική αντίσταση στην διεπιφάνεια (τfud) 

προτείνονται και στο Model Code 2010 (fib, 2010), σύμφωνα με τον οποίο η τιμή της 

κυμαίνεται από 1.5 – 2.5 ΜPa για εκτραχυμένη διεπιφάνεια με αμμοβολή ενώ για 

πολύ εκτραχυμένη διεπιφάνεια με υψηλής πίεσης υδροβολή κυμαίνεται από 2.5 – 3.5 

ΜPa. Οι τιμές αυτές ισχύουν για σκυρόδεμα κατηγορίας μικρότερης του C50/60. 

Επιπλέον έχουν προταθεί και τιμές για τους συντελεστές τριβής μεταξύ παλαιού 

και νέου σκυροδέματος. Σύμφωνα με το CEB (1983) οι τιμές που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1.1 προτείνονται για του συντελεστές τριβής και συνοχής ανάλογα με 

τον τύπο της διεπιφάνειας. 

 

Πίνακας 1.1 Συντελεστές τριβής και συνοχής για ενισχυμένα στοιχεία με 
διαφορετικούς βαθμούς εκτράχυνσης (CEB, 1983) 

 Συντελεστής 
τριβής Συνοχή (MPa) 

Καλά εκτραχυμένη διεπιφάνεια 1.5 1.9 
Εκτραχυμένη διεπιφάνεια 0.9 1.7 
Διεπιφάνεια χωρίς εκτράχυνση 0.7 1.0 

 

Αρκετά χαμηλότερες είναι οι τιμές που προτείνονται στον Eurocode 2 (1996) 

για το συντελεστή τριβής για σχεδιασμό σύνθετων στοιχείων (Πίνακας 1.2). 
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Πίνακας 1.2 Συντελεστές τριβής για σχεδιασμό σύνθετων στοιχείων (Eurocode 2, 
1996) 
 Συντελεστής 

τριβής 
Καλά εκτραχυμένη διεπιφάνεια  0.9 
Εκτραχυμένη διεπιφάνεια 0.7 
Λεία διεπιφάνεια  0.6 
Πολύ λεία διεπιφάνεια 0.5 

 

Οι τιμές για τον συντελεστή τριβής που προτείνονται στο Model Code 2010 (fib, 

2010) είναι κοντινές σε αυτές που προτείνονται στο CEB (1983) και υψηλότερες από 

αυτές του Eurocode 2 (1996) (Πίνακας 1.3). 

 

Πίνακας 1.3 Συντελεστές τριβής για ενισχυμένα στοιχεία με διαφορετικούς βαθμούς 
εκτράχυνσης σύμφωνα με το Model Code 2010 (fib, 2010) 

 Συντελεστής τριβής 
Καλά εκτραχυμένη διεπιφάνεια 1 – 1.4 

Εκτραχυμένη διεπιφάνεια 0.7 - 1 

Λεία διεπιφάνεια 0.5 – 0.7 
 

Στην εργασία των Tassios and Vintzeleou (1987) και στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) 

έχει προταθεί μια αναλυτική σχέση υπολογισμού του συντελεστή τριβής ανάλογα με 

τις κάθετες στην διεπιφάνεια τάσεις (σc) (Εξ. 1.5). 
3/2

44.0
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗=

c

c
f
σμ  (1.5)

 Επιπλέον, ανάλογη διερεύνηση έχει πραγματοποιηθεί για διεπιφάνειες 

οπλισμένες με βλήτρα και έχουν προταθεί προσομοιώματα μεταβολής της 

διατμητικής τάσης με την ολίσθηση (Vintzeleou and Tassios, 1986, CEB, 1991, 

ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009). Στο προσομοίωμα που προτάθηκε από τους Vintzeleou and 

Tassios (1986) η μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση καθορίζεται από 

δύο κλάδους ανάλογα με την τιμή της ολίσθησης (Εξ. 1.6). 

bsy

c

u d
s)

f
f200(

V
V

∗∗=     για 14.0s ≤ mm και 4
bu d

s
3
4

V
V

∗=  για 14.0s > mm 

όπου syc
2
bu ffd3.1V ∗∗∗=  

(1.6) 

όπου: 
V είναι το διατμητικό φορτίο (N), 
Vu είναι η διατμητική αντοχή (N), 
fsy είναι η τάση διαρροής του χάλυβα (MPa) και 
db είναι η διάμετρος του βλήτρου (mm). 
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Το προσομοίωμα παρουσιάζεται και στο Σχήμα 1.9. 

 

s [mm]
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Σχήμα 1.9 Μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση λόγω δράσης βλήτρου 

(Vintzeleou and Tassios, 1986) 
 

Ανάλογο προσομοίωμα προτείνεται στο CEB (1983) με την διαφορά όμως ότι 

για τον αρχικό ελαστικό κλάδο χρησιμοποιείται η Εξ. 1.6 με συντελεστή 250 αντί του 

200 και μετά τον αρχικό ελαστικό κλάδο ακολουθεί ένας δεύτερος γραμμικός μέχρι 

την τιμή της μέγιστης διατμητικής αντίστασης. 

Προσομοίωμα για την δράση βλήτρου έχει παρουσιαστεί και στο CEB (1991). 

Σύμφωνα με το προσομοίωμα αυτό η διατμητική αντίσταση λόγω της δράσης 

βλήτρου αυξάνεται γραμμικά μέχρι το σημείο που η διατμητική δύναμη φτάνει το 

μισό της μέγιστης. Στο σημείο αυτό η ολίσθηση είναι ίση με το 0.05 της μέγιστης 

ολίσθησης. Από το σημείο αυτό και μετά ισχύει η Εξ. 1.7. Η κατανομή της 

διατμητικής τάσης με την ολίσθηση παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.10. 
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34

.
V
V.

V
V.

s
s

uuu

+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅=  για 1

s
s05.0
u
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( ) ( ) 3131311301 222
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/fAff..d.V ydsydcdbu ⋅<−⋅⋅⋅⎥⎦
⎤
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⎡ ⋅−⋅+⋅⋅= ζεε

γ
 

(1.7)

όπου: 

Rdγ  =1.30, 

sA  η διατομή του βλήτρου, 

e  η εκκεντρότητα του φορτίου. 
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0.05su su

0.5Vu

Vu

V

s
 

Σχήμα 1.10 Μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση λόγω δράσης 
βλήτρου (CEB, 1991) 

 

Στο προσομοίωμα που προτείνεται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) το μέγεθος της 

μέγιστης διατμητικής αντίστασης υπολογίζεται από την ίδια εξίσωση που προτείνεται 

στο CEB (1991). Η μεταβολή της διατμητικής αντίστασης με την ολίσθηση θεωρείται 

γραμμική για τιμές επιβαλλόμενης ολίσθησης μικρότερες ή ίσες του 0.005db. Για 

τιμές μεταξύ του 0.005db και 0.05db η τιμή της διατμητικής αντίστασης υπολογίζεται 

από την Εξ. 1.8. Το προσομοίωμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.11. 
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0.005db 0.05db

0.5Vu

Vu

V

s  
Σχήμα 1.11 Μεταβολή της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση λόγω δράσης 

βλήτρου (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) 
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Προσομοίωμα για την δράση βλήτρου έχει παρουσιαστεί και στο Μodel Code 

2010 (fib, 2010) σύμφωνα με το οποίο η μέγιστη διατμητική αντίσταση λόγω της 

δράσης βλήτρου δίνεται από την Εξ. 1.9.  
5.0

u
ydcdsu s

sffAkV ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∗∗∗= , bu d2.01.0s ∗−=  

(1.9)

όπου k ~ 1.6 για κυκλικές διατομές οπλισμού και σκυρόδεμα κατηγορίας 

μικρότερης ή ίσης του C50/60. 

 

Διαθέσιμα προσομοιώματα υπάρχουν και για την μείωση της διατμητικής 

αντίστασης λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης τόσο σε διεπιφάνειες εκτραχυμένες 

όσο και στην δράση βλήτρου (Vintzeleou and Tassios, 1986, Vintzeleou and Tassios, 

1987, Tassios and Vintzeleou, 1987, ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009). Σύμφωνα με τα 

προσομοιώματα αυτά η διατμητική αντίσταση τόσο σε εκτραχυμένη διεπιφάνεια όσο 

και στην δράση βλήτρου μειώνεται σε κάθε κύκλο φόρτισης. Τυπικά διαγράμματα 

μεταβολής της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.12 (Vintzeleou and Tassios, 1986, Vintzeleou and 

Tassios, 1987, Tassios and Vintzeleou, 1987). 
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∆
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Α
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∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΗΣ ∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ∆ΡΑΣΗΣ ΒΛΗΤΡΟΥ  
Σχήμα 1.12 Τυπική μορφή μεταβολής της διατμητικής τάσης με την ολίσθηση σε 

εκτραχυμένη διεπιφάνεια και σε δράση βλήτρου λόγω ανακυκλιζόμενης 
φόρτισης 

 
To πρώτο προσομοίωμα που έχει προταθεί για την μείωση της διατμητικής 

αντίστασης σε τραχείες διεπιφάνειες είναι αυτό των Tassios and Vintzeleou (1987) 
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στο οποίο προτείνεται η Εξ. 1.10 για τον υπολογισμό της μειωμένης διατμητικής 

αντίστασης λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης.  

( ) ( ) ( )[ ]( )3/1
ccnfu1,fn,f f//s/s1n002.01 σ∗−∗−∗τ=τ  (1.10)

όπου: 
τf,n η διατμητική αντίσταση στην διεπιφάνεια στον nοστό κύκλο φόρτισης, 
τf,1 η διατμητική αντίσταση στην διεπιφάνεια στον πρώτο κύκλο φόρτισης, 
N είναι ο αριθμός των κύκλων, 
σcn είναι η κάθετη τάση στην διεπιφάνεια στον nοστό κύκλο φόρτισης. 

Στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) παρουσιάζονται δυο διαφορετικά προσομοιώματα 

μείωσης της διατμητικής αντίστασης σε εκτραχυμένες και σε λείες διεπιφάνειες. Για 

την περίπτωση των λείων διεπιφανειών το προσομοίωμα που προτείνεται είναι αυτό 

που παρουσιάζεται στην Εξ. 1.11. 

( ))1n(15.011,fn,f −∗−∗τ=τ  (1.11)

Για την περίπτωση των εκτραχυμένων διεπιφανειών το προσομοίωμα που 

προτείνεται είναι αυτό που παρουσιάζεται στην Εξ. 1.12. 
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1,f

n,f

s
s1nf05.0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ

⋅=
τ
τΔ  (1.12)

 
Προσομοίωμα για την μείωση της διατμητικής αντίστασης λόγω της δράσης 

βλήτρου έχει προταθεί από τους Vintzeleou and Tassios (1986) και Vintzeleou and 

Tassios (1987) (Εξ. 1.13). 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∗−∗= )1n(

7
11DD 1n  (1.13)

όπου: 
Dn είναι η μέγιστη διατμητική αντίσταση λόγω δράσης βλήτρου στον nοστό κύκλο 

φόρτισης, 
D1 είναι η μέγιστη διατμητική αντίσταση λόγω δράσης βλήτρου στον πρώτο 

κύκλο φόρτισης. 

1.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί μια ανασκόπηση σχετικά με τις 

μεθόδους προσομοίωσης μονολιθικών και ενισχυμένων στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Για την περίπτωση των μονολιθικών στοιχείων, σημαντικό είναι το 

πλήθος των διαθέσιμων εργασιών σε αντίθεση με την περίπτωση των ενισχυμένων 

στοιχείων με πρόσθετες στρώσεις ή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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1.2.1 Προσομοίωση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με 

τους προτεινόμενους τρόπους προσομοίωσης στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Σημαντικό πλήθος εργασιών 

υπάρχει στην βιβλιογραφία σχετικά με την προσομοίωση στοιχείων οπλισμένου 

σκυροδέματος κυρίως με χρήση λογισμικών γενικότερης χρήσης όπως το ANSYS 

(Barbosa and Ribeiro, 1998, Fanning, 2001, Kachlakev et al., 2001, Erduran and 

Yakut, 2004, Santhakumar et al., 2004, Wolanski, 2004, Nie et al., 2004). 

Διαφορετικοί τρόποι προσομοίωσης έχουν εξετασθεί τόσο για την προσομοίωση του 

σκυροδέματος όσο και του χάλυβα αλλά και της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέματος.  

Η τρισδιάστατη προσομοίωση του σκυροδέματος γίνεται με οκτάκομβα 

στοιχεία. Η συμπεριφορά των στοιχείων αυτών σε πολλές εργασίες που έχουν 

πραγματοποιηθεί με χρήση του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων ANSYS 

καθορίζεται από το διάγραμμα μεταβολής των τάσεων με τις παραμορφώσεις που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.13.  
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Σχήμα 1.13 Διάγραμμα μεταβολής της τάσης με την παραμόρφωση που 

χρησιμοποιείται στην προσομοίωση του σκυροδέματος με το πρόγραμμα 
πεπερασμένων στοιχείων ANSYS 

 
Στις περισσότερες εργασίες η συμπεριφορά του σκυροδέματος καθορίζεται από 

ένα πολυγραμμικό διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων. Ωστόσο έχουν 

χρησιμοποιηθεί και γραμμικά ελαστικός και τέλεια ελαστοπλαστικός νόμος για το 

προσδιορισμό της συμπεριφοράς του σκυροδέματος (Barbosa and Ribeiro, 1998). Σε 

όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται με χρήση του συγκεκριμένου νόμου 

μεταβολής των τάσεων με τις παραμορφώσεις (Σχήμα 1.13) η ανάλυση 
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πραγματοποιείται μέχρι το σημείο όπου σχηματίζεται ένα σημαντικό πλήθος ρωγμών. 

Μετά το σχηματισμό σημαντικού αριθμού ρωγμών υπάρχει αδυναμία σύγκλισης και 

η ανάλυση τερματίζεται. Στο σημείο αυτό θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί η μέγιστη 

δύναμη.   

Την αδυναμία αυτή έρχονται να καλύψουν προγράμματα πεπερασμένων 

στοιχείων τα οποία εξειδικεύονται στην προσομοίωση στοιχείων από σκυρόδεμα 

(όπως το ΑΤΕΝΑ και το ΑBAQUS). Στα προγράμματα αυτά υπάρχει φθίνοντας 

κλάδος μετά το μέγιστο της εφελκυστικής αλλά και της θλιπτικής αντοχής (Σχήμα 

1.14).  
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Σχήμα 1.14 Διάγραμμα μεταβολής της τάσης με την παραμόρφωση που 

χρησιμοποιείται στην προσομοίωση του σκυροδέματος με το 
πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ΑΤΕΝΑ 

 

Μετά το μέγιστο της εφελκυστικής αντοχής, τα στοιχεία του σκυροδέματος 

ρηγματώνονται και η συμπεριφορά των στοιχείων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας 

ένα προσομοίωμα που βασίζεται στην ενέργεια θραύσης του σκυροδέματος και είναι 

κατάλληλο για την προσομοίωση της διάδοσης των ρωγμών στο σκυρόδεμα 

(Cervenka et al., 2005). Στην βιβλιογραφία υπάρχουν εργασίες προσομοίωσης 

στοιχείων σκυροδέματος με χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού οι οποίες όμως 

είναι περιορισμένες. Στην εργασία των Jendele and Cervenka (2006) και στην 

εργασία των Su and Zhu (2005) εξετάσθηκε η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού 

για την προσομοίωση της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος και για την 

προσομοίωση δοκών ενισχυμένων με μεταλλικές πλάκες. Για την προσομοίωση 

δοκών ενισχυμένων με μεταλλικές πλάκες (Su and Zhu, 2005) θεωρήθηκε τέλεια 

συνάφεια μεταξύ της μεταλλικής πλάκας και των στοιχείων σκυροδέματος και τα 



 22

αριθμητικά αποτελέσματα των αναλύσεων βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με 

αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα. 

Η προσομοίωση του χάλυβα σε μερικές από τι εργασίες γίνεται με διακριτά 

γραμμικά στοιχεία (Barbosa and Ribeiro, 1998, Fanning, 2001, Kachlakev, 2002, 

Santhakumar et al., 2004, Wolanski, 2004, Nie et al. 2004) ενώ σε άλλες θεωρείται 

ενσωματωμένος στο στοιχείο του σκυροδέματος (Barbosa and Ribeiro, 1998, Erduran 

and Yakut, 2004) (Σχήμα 1.15). Ωστόσο οι Barbosa and Ribeiro (1998) αναφέρουν 

ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο διαφορετικών τρόπων 

προσομοίωσης των ράβδων οπλισμού. Διγραμμικός νόμος μεταβολής των τάσεων με 

τις παραμορφώσεις προτείνεται για τον καθορισμό της συμπεριφοράς των στοιχείων 

από χάλυβα (Σχήμα 1.15). 
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Σχήμα 1.15 Προσομοίωση του χάλυβα οπλισμού ως ενσωματωμένου στα στοιχεία 

σκυροδέματος και ως γραμμικό μέλος και το διάγραμμα μεταβολής της 
τάσης με την παραμόρφωση που καθορίζει την συμπεριφορά του 

 

Επιπλέον στις περισσότερες εργασίες που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, η 

σύνδεση των στοιχείων του χάλυβα και του σκυροδέματος θεωρείται πλήρης. Ωστόσο 

στο CEB “RC Elements under cyclic loading” (1996) προτείνεται η χρήση ελατηρίων 

μεταξύ των στοιχείων του χάλυβα και σκυροδέματος για την προσομοίωση της 

συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος (Σχήμα 1.16). Αυτός ο τρόπος 

προσομοίωσης έχει ήδη προταθεί από τους Νgo and Scordelis (1967) σε δοκούς από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Ανάλογη προσομοίωση υιοθετείται και από άλλους ερευνητές. 

Για παράδειγμα οι Girard and Bastien (2002) την υιοθετούν σε υποστυλώματα 
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οπλισμένου σκυροδέματος για την προσομοίωση της μάτισης των οπλισμών στην 

βάση των υποστυλωμάτων. Επίσης στην εργασία των Padmarajaiah and Ramaswamy 

(2002) και Nie et al. (2004) έχει χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα πεπερασμένων 

στοιχείων ΑΝSYS στο οποίο, έχει προσομοιωθεί η ολίσθηση μεταξύ των στοιχείων 

του χάλυβα και του σκυροδέματος με χρήση ειδικών διαθέσιμων στοιχείων στην 

βιβλιοθήκη του λογισμικού μορφής ελατηρίων. H σταθερά των ελατηρίων 

υπολογίζεται από αναλυτικές σχέσεις που βασίζονται στην τάση συνάφειας μεταξύ 

χάλυβα και σκυροδέματος.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙA ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΟΡΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙA ΧΑΛΥΒΑ

 
Σχήμα 1.16 Προσομοίωση της συνάφειας χάλυβα σκυροδέματος με χρήση στοιχείων 

μορφής ελατήριων μεταξύ των κόμβων του σκυροδέματος και του χάλυβα 
 

Στην εργασία των Jendele and Cervenka (2006) έχει πραγματοποιηθεί 

αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης της συνάφειας του οπλισμού σε στοιχεία 

οπλισμένου σκυροδέματος στην οποία πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις με χρήση 

του προγράμματος ΑΤΕΝΑ. Για την προσομοίωση της συνάφειας χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικοί νόμοι τάσης συνάφειας – ολίσθησης. Οι ράβδοι χάλυβα 

προσομοιώθηκαν έτσι ώστε να επιτρέπεται σχετική ολίσθηση με το σκυρόδεμα 

χρησιμοποιώντας στοιχεία ανάλογα με αυτά μορφής ελατηρίων (Σχήμα 1.16). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση της αξιοπιστίας των αναλυτικών αποτελεσμάτων με 

συνυπολογισμό της σχετικής ολίσθησης μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος η οποία 

είναι μεγαλύτερη όσο πιο αραιή είναι η διακριτοποίηση και τα πεπερασμένα στοιχεία 

είναι μεγάλα (coarse mesh). 

Παρά το γεγονός ότι για προσομοίωση μονολιθικών στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με χρήση της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων υπάρχουν αρκετές 

εργασίες, δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση των ενισχυμένων στοιχείων με 

στρώσεις ή μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η 

παρούσα Διδακτορική Διατριβή. 
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1.2.2 Προσομοίωση ενισχυμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Στην βιβλιογραφία δεν έχουν εντοπιστεί εργασίες με προσομοίωση 

ενισχυμένων στοιχείων με εφαρμογή της μεθόδου των περασμένων στοιχείων 

συνεκτιμώντας την σχετική ολίσθηση παλαιού και νέου σκυροδέματος, εκτός από την 

έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και οι περισσότερες από αυτές έχουν προκύψει στα πλαίσια εκπόνησης της 

παρούσης διατριβής (Λαμπρόπουλος κ.α., 2003, Lampropoulos et al., 2003, 

Lampropoulos et al., 2004, Lampropoulos and Dritsos, 2006, Lampropoulos et al., 

2007, Lampropoulos and Dritsos, 2007, Lampropoulos et al., 2008, Lampropoulos 

and Dritsos, 2008, Λαμπρόπουλος και Δρίτσος, 2008, Λαμπρόπουλος και Δρίτσος, 

2009, Economou et al., 2003, Economou and Dritsos, 2004). Για την προσομοίωση 

της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά επίπεδα 

στοιχεία επαφής, η συμπεριφορά των οποίων καθορίζεται με χρήση κατάλληλων 

συντελεστών για την τριβή και τη συνοχή. Επιπλέον έχει συνυπολογιστεί η μείωση 

της αντίστασης της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης με χρήση 

συντελεστών τριβής και συνοχής που μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης με 

χρήση κατάλληλης μεθοδολογίας (Lampropoulos & Dritsos, 2006, Lampropoulos & 

Dritsos, 2010b). Εναλλακτικοί τρόποι προσομοίωσης της διατμητικής αντίστασης 

στην διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος έχουν εξετασθεί με χρήση ειδικών 

στοιχείων, ελατηρίων (Lampropoulos & Dritsos, 2010b). Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα έχουν συγκριθεί με αντίστοιχα πειραματικά και χρήσιμα 

συμπεράσματα για την ακρίβεια των παραδοχών έχουν προκύψει. 

1.3 ΣΥΣΤΟΛΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

Το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης είναι το φαινόμενο κατά το οποίο 

υπάρχει διάχυση της υγρασίας του σκυροδέματος με αποτέλεσμα την απώλεια νερού 

και την μείωση του όγκου του στοιχείου. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο τις πρώτες 

μέρες μετά την κατασκευή του σκυροδέματος ενώ συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Χρήσιμος για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας είναι ο διαχωρισμός του 

φαινομένου στην ελεύθερη συστολή ξήρανσης και την δεσμευμένη. Ως ελεύθερη 

συστολή ξήρανσης ορίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στοιχείο είναι ελεύθερο 

να παραμορφωθεί ενώ ως δεσμευμένη συστολή ξήρανσης ορίζεται το φαινόμενο 
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κατά το οποίο το στοιχείο δεν είναι ελεύθερο να παραμορφωθεί λόγω της σύνδεσης 

του με κάποιο άλλο στοιχείο. 

1.3.1 Ελεύθερη συστολή ξήρανσης 

Διάφορα προσομοιώματα έχουν παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία για τον 

υπολογισμό της παραμόρφωσης λόγω της ελεύθερης συστολής ξήρανσης. Μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα διαθέσιμα προσομοιώματα υπολογισμού της 

ελεύθερης συστολής ξήρανσης σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 

παρουσιάζεται στην εργασία των Gribniak et al. (2008). 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στους τέσσερις κύριους τύπους συστολής 

ξήρανσης που σχετίζονται με το σκυρόδεμα και οι οποίοι είναι οι εξής: 

α) Πλαστική συστολή ξήρανσης 

Αυτή σχετίζεται με την απώλεια υγρασίας στο «φρέσκο» σκυρόδεμα. 

β) Αυτογενής συστολή ξήρανσης 

Είναι η συστολή ξήρανσης που προκαλείται από την απώλεια νερού από 

τριχοειδής πόρους, λόγω της ενυδάτωσης του σκυροδέματος. Αυτή πραγματοποιείται 

τις πρώτες μέρες μέχρι την σκλήρυνση του σκυροδέματος. 

γ) Συστολή ξήρανσης λόγω διοξειδίου του άνθρακα 

Προκαλείται από την χημική αντίδραση των υλικών του σκυροδέματος με το 

διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στον αέρα. 

δ) Συστολή ξήρανσης σε στεγνό σκυρόδεμα 

Είναι η ογκομετρική αλλαγή του σκληρυμένου σκυροδέματος. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν διαθέσιμα προσομοιώματα υπολογισμού της 

παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης (Model Code 2010, 2010, Gardner and 

Lockman, 2001, ACI Committee 209 R-94, 1996, Bazant and Baweja, 1995, Comite 

Euro-International Du Beton, 1991). 

Σύμφωνα με τα προσομοιώματα αυτά η παραμόρφωση λόγω συστολής 

ξήρανσης αυξάνεται σημαντικά τις πρώτες μέρες μετά από την κατασκευή του 

σκυροδέματος ενώ συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα τυπικό διάγραμμα 

μεταβολής της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης ακολουθεί στην συνέχεια 

(Σχήμα 1.17). 
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Σχήμα 1.17 Τυπικό διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης λόγω της συστολής 

ξήρανσης με τον χρόνο 
 

Οι παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν το μέγεθος της παραμόρφωσης της 

συστολής ξήρανσης καθώς και την μεταβολή με τον χρόνο είναι οι εξής: 

α) η υγρασία του περιβάλλοντος, 

β) το σχήμα του στοιχείου και η επιφάνεια του στοιχείου που είναι σε επαφή με την 

ατμόσφαιρα,  

γ) ο τύπος του τσιμέντου, 

δ) η αντοχή του σκυροδέματος, 

ε) η περιεκτικότητα σε αέρα, 

στ) η περιεκτικότητα σε τσιμέντο και 

ζ) το μέγεθος των αδρανών. 

Γνωρίζοντας με λεπτομέρεια την σύνθεση του σκυροδέματος και τις συνθήκες 

υγρασίας του περιβάλλοντος μπορεί με ακρίβεια να προσδιοριστεί η παραμόρφωση 

λόγω συστολής ξήρανσης ενός στοιχείου σκυροδέματος σε κάποια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. 

1.3.2 Δεσμευμένη συστολή ξήρανσης 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παρούσας ενότητας, ως δεσμευμένη 

συστολή ξήρανσης ορίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στοιχείο δεν είναι 

ελεύθερο να παραμορφωθεί λόγω της σύνδεσης του με κάποιο άλλο στοιχείο. Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο παρουσιάζεται στην περίπτωση ενισχυμένων στοιχείων με 
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πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος καθώς το νέο σκυρόδεμα τείνει να παραμορφωθεί 

λόγω της συστολής ξήρανσης αλλά η σύνδεση του με το παλαιό σκυρόδεμα δεν του 

επιτρέπει την ελεύθερη παραμόρφωση. To φαινόμενο της συστολής ξήρανσης σε 

σύνθετα μέλη αποτελούμενα από δύο στρώσεις σκυροδέματος εξετάσθηκε αρχικά 

από τον Birkeland (1960). Στην εργασία αυτή εξετάσθηκε η επίδραση της συστολής 

ξήρανσης σε πλάκες κατασκευασμένες πάνω σε προκατασκευασμένες δοκούς. Η 

βασική αρχή που παρουσιάστηκε στην εργασία αυτή και ακολουθείται και από τις 

μεταγενέστερες που θα παρουσιαστούν, είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 1.18. 

 

ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

NEΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Η ΝΕΑ ΣΤΡΩΣΗ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ
ΤΙΜΗ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΛΟΓΩ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

NEΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ

Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ∆ΕΝ
ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ
ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

NEΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ∆ΟΚΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΑΦΟΡΤΙΣΤΗ

 
Σχήμα 1.18 Μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της επίδρασης της δεσμευμένης 

συστολής ξήρανσης σε στοιχεία ενισχυμένα με πρόσθετη στρώση 
σκυροδέματος 

 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.18, το νέο σκυρόδεμα τείνει να παραμορφωθεί 

λόγω της συστολής ξήρανσης. Η δέσμευση του νέο με το παλαιό σκυρόδεμα έχει σαν 

αποτέλεσμα τον παρεμποδισμό της παραμόρφωσης του νέου σκυροδέματος με 

αποτέλεσμα την εισαγωγή εφελκυστικών δυνάμεων στο νέο στοιχείο. Στην 

διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος γίνεται η παραδοχή της πλήρης συνάφειας 

μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος. 

Στην εργασία των Yuan and Marosszeky (1994) παρουσιάζεται ένα αναλυτικό 

προσομοίωμα για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του σκυροδέματος λόγω 

δεσμευμένης συστολής ξήρανσης σε επισκευασμένα στοιχεία. Επιπλέον έχει 
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πραγματοποιηθεί και πειραματική διερεύνηση για να εξετασθεί η ακρίβεια του 

προσομοιώματος και βρέθηκε ικανοποιητική ακρίβεια στην πρόβλεψη της 

ρηγμάτωσης του σκυροδέματος λόγω δεσμευμένης συστολής ξήρανσης. Στην 

εργασία αυτή γίνεται η παραδοχή πλήρους συνάφειας μεταξύ παλαιού και νέου 

στοιχείου χωρίς ολίσθηση στην διεπιφάνεια. 

Η πρόσθετη ολίσθηση καθώς και η διατμητική τάση που εισάγεται, λόγω του 

φαινομένου της συστολής ξήρανσης, στην διεπιφάνεια δοκών ενισχυμένων με 

πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος εξετάστηκε από τον Silfwerbrand (1997) ο οποίος 

πρότεινε ένα προσομοίωμα για τον προσδιορισμό της κατανομής της ολίσθησης και 

της διατμητικής τάσης κατά μήκος της διεπιφάνειας. Στην εργασία αυτή θεωρείται 

γραμμική σχέση μεταξύ της διατμητικής τάσης και της ολίσθησης. H κατανομή των 

μεγεθών που προέκυψαν από το αναλυτικό προσομοίωμα βρέθηκε να είναι σε 

συμφωνία με αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα. Mια μεθοδολογία 

προσδιορισμού των μεγεθών της ολίσθησης και της διατμητικής τάσης στην 

διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος σε επισκευασμένες γέφυρες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, λόγω της αλληλεπίδρασης της συστολής ξήρανσης και 

εξωτερικής φόρτισης, προτάθηκε στην συνέχεια από τον ίδιο (Silfwerbrand, 2003). 

Στην εργασία των Zhou et al. (2008) παρουσιάζεται μια διαδικασία για τον 

υπολογισμό των διατμητικών τάσεων που εισάγονται στην διεπιφάνεια λόγω της 

συστολής ξήρανσης βασισμένη στην θεωρία των πλακών. Επιπλέον προσδιορίζονται 

οι εφελκυστικές τάσεις που εισάγονται στην πρόσθετη στρώση σκυροδέματος λόγω 

του φαινομένου της συστολής ξήρανσης. Στην εργασία αυτή θεωρείται γραμμική 

σχέση μεταξύ των διατμητικών τάσεων και των ολισθήσεων, όπως και στην εργασία 

του Silfwerbrand (1997).  

Ο υπολογισμός των τάσεων που εισάγονται στα στοιχεία σκυροδέματος λόγω 

του φαινομένου της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης είναι ένα θέμα με το οποίο 

ασχολήθηκαν στη συνέχεια οι Denarie and Silfwerbrand (2004). Σύμφωνα με την 

εργασία αυτή η γενική έκφραση για τις τάσεις που εισάγονται λόγω του φαινομένου 

αυτού προκύπτει από το γινόμενο του μέτρου Ελαστικότητας (Ε) με την ελεύθερη 

παραμόρφωση αλλά και με τον βαθμό δέσμευσης (Εξ. 1.14).  

 

)R(έό(ό)(όέά σμευσηςδαθμΒερφωσηαραμΠΕτηταςλαστικΕτρομσηΤ ∗∗= )fsh  

(1.14)
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Ο βαθμός δέσμευσης (R) εξαρτάται από τις συνθήκες παρεμπόδισης και ορίζεται από 

τον λόγο των πραγματικών τάσεων προς τις τάσεις που θα αναπτύσσονταν στην 

περίπτωση ενός πλήρως δεσμευμένου στοιχείου. 

 Στην εργασία των Abbasnia et al. (2005) πραγματοποιήθηκε μια πειραματική 

διερεύνηση προσδιορισμού του βαθμού δέσμευσης σε στρώσεις παλαιού με νέο 

σκυρόδεμα. Στην εργασία αυτή ορίζεται το μέγεθος της δεσμευμένης παραμόρφωσης 

(εr) η οποία ευθύνεται για την εισαγωγή εφελκυστικών τάσεων και προκύπτει από την 

διαφορά των πραγματικών παραμορφώσεων που μετρούνται (εα) από τις τιμές της 

ελεύθερης συστολής ξήρανσης (εsh) (Εξ. 1.15). 

 

αεεε −= shr  (1.15) 

 

Ο βαθμός δέσμευσης (R) ο οποίος και υπολογίζεται πειραματικά ορίζεται ως ο 

λόγος της δεσμευμένης παραμόρφωσης προς την ελεύθερη παραμόρφωση λόγω 

συστολής ξήρανσης. Προσδιορίζοντας τις τιμές του βαθμού δέσμευσης (R) και την 

τιμή της παραμόρφωσης λόγω ελεύθερης συστολής ξήρανσης, εύκολα μπορούν να 

προσδιοριστούν και οι τιμές της παραμόρφωσης λόγω δεσμευμένης συστολής 

ξήρανσης (Εξ. 1.16). 

 

fshr R ε⋅=ε  (1.16) 

 

 Από την πειραματική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ότι η τιμή 

του βαθμού δέσμευσης (R) κυμαίνεται από 0.2 μέχρι 0.8 ανάλογα με τον τύπο της 

διεπιφάνειας που εξετάζεται (Abbasnia et al., 2005). Για ελεύθερη συστολή ξήρανσης 

ο συντελεστής αυτός είναι μηδέν ενώ για πλήρως δεσμευμένη συστολή ξήρανσης 

είναι ίσος με την μονάδα. 

Στη εργασία των Beushausen and Alexander (2006) παρουσιάζεται μια 

διερεύνηση που έχει πραγματοποιηθεί σε δοκούς ενισχυμένες με πρόσθετες στρώσεις 

σκυροδέματος στις οποίες προσδιορίζονται οι παραμορφώσεις λόγω συστολής 

ξήρανσης, καθώς και η ρηγμάτωση που προκαλείται στο σκυρόδεμα. Στην εργασία 

αυτή πραγματοποιείται για πρώτη φορά υπολογισμός της χαλάρωσης των τάσεων 

λόγω ερπυσμού. Η θέση της ρηγμάτωσης της στρώσης σκυροδέματος προσδιορίζεται 
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από τις μετρήσεις της μεταβολής των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης με 

τον χρόνο καθώς την στιγμή της ρηγμάτωσης του σκυροδέματος εμφανίζεται 

σημαντική μείωση της μετρούμενης παραμόρφωσης της νέας στρώσης 

σκυροδέματος. Για τον υπολογισμό της χαλάρωσης της στρώσης χρησιμοποιείται η 

εξής διαδικασία. Οι παραμορφώσεις της πρόσθετης στρώσης που εδράζεται σε μια 

υπόβαση, και οι αντίστοιχες παραμορφώσεις λόγω ελεύθερης συστολής ξήρανσης 

συγκρίνονται στο σημείο πριν από την ρηγμάτωση. Η διαφορά τους είναι η ποσότητα 

της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης. Στην εργασία αυτή θεωρείται ότι στην φάση 

της ρηγμάτωσης απουσία χαλάρωσης, η τιμή της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης 

πολλαπλασιασμένη με το μέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέματος της στρώσης, 

εξισώνεται με την εφελκυστική αντοχή. Συγκρίνοντας την τιμή της εφελκυστικής 

τάσης με συνεκτίμηση της χαλάρωσης, με την εφελκυστική αντοχή υπολογίζεται ο 

συντελεστής χαλάρωσης. Οι τιμές του συντελεστή χαλάρωσης (δηλαδή του λόγου 

των εφελκυστικών τάσεων προς την εφελκυστική αντοχή) προέκυψαν ανάλογα με 

την ηλικία της στρώσης που ήταν 28, 50 και 100 ημέρες, 0.71, 0.50 και 0.43 που 

αντιστοιχούν σε χαλάρωση 29%, 50% και 57%. Από την εργασία αυτή φαίνεται η 

σημαντική επίδραση του φαινομένου της χαλάρωσης των τάσεων λόγω ερπυσμού 

καθώς βρέθηκε να μειώνει σημαντικά τις εισαγόμενες τάσεις λόγω συστολής 

ξήρανσης. Στην εργασία των Beushausen and Alexander (2007) πραγματοποιείται μια 

πειραματική διερεύνηση για τον προσδιορισμό των τιμών των εισαγόμενων 

παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης σε δοκούς ενισχυμένες με πρόσθετες 

στρώσεις σκυροδέματος. Επιπλέον παρουσιάζονται και συγκρίσεις με αναλυτικά 

προσομοιώματα ενώ προτείνεται και ένα προσομοίωμα για μη γραμμική μεταβολή 

των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης κατά το ύψος της διατομής. Το 

φαινόμενο της χαλάρωσης λόγω ερπυσμού συνυπολογίζεται και στην συγκεκριμένη 

εργασία.  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικό πλήθος ερευνητικών εργασιών για την 

επιρροή του φαινομένου της συστολής ξήρανσης στην ρηγμάτωση και στην 

αποκόλληση του νέου σκυροδέματος σε σύνθετα στοιχεία παλαιού και νέου 

σκυροδέματος, δεν έχει παρουσιαστεί καμία εργασία σχετικά με την επιρροή της 

δεσμευμένης συστολής ξήρανσης στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Αυτό θα 

διερευνηθεί στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

----------------------- 

2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ 

ΞΗΡΑΝΣΗΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί μια αναλυτική καθώς και μια πειραματική 

διερεύνηση που έχει πραγματοποιηθεί για τον προσδιορισμό της επίδρασης της 

δεσμευμένης συστολής ξήρανσης στην συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που παρουσιάστηκε για το φαινόμενο της δεσμευμένης συστολής 

ξήρανσης, το φαινόμενο αυτό εισάγει ολισθήσεις στην διεπιφάνεια καθώς και 

εφελκυστικές τάσεις στο νέο σκυρόδεμα το οποίο τείνει να συσταλεί αλλά η σύνδεση 

του με το υπάρχων στοιχείο δεν επιτρέπει την ελεύθερη παραμόρφωση του νέου 

σκυροδέματος. Τόσο οι εισαγόμενες τάσεις όσο και οι ολισθήσεις που εισάγονται 

εξαρτώνται από τον βαθμό δέσμευσης του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα. Ο βαθμός 

δέσμευσης σε στρώσεις παλαιού και νέου σκυροδέματος θα διερευνηθεί στο πρώτο 

από τα δύο πειραματικά μέρη του Κεφαλαίου 2. Γνωρίζοντας τον βαθμό δέσμευσης 

είναι εύκολο να υπολογιστούν οι ολισθήσεις στην διεπιφάνεια από την διαφορά των 

παραμορφώσεων του νέου και του παλαιού σκυροδέματος. Το ερώτημα το οποίο 

προκύπτει και το οποίο θα διερευνηθεί στο παρόν κεφάλαιο είναι το πώς επηρεάζουν 

οι εισαγόμενες εφελκυστικές τάσεις την συμπεριφορά του νέου σκυροδέματος και 

πώς αυτές μπορούν να προσδιοριστούν. Η επιρροή των εφελκυστικών τάσεων στην 

αντοχή του σκυροδέματος θα διερευνηθεί στο δεύτερο πειραματικό μέρος που θα 

παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2 ενώ θα παρουσιαστεί και μια αναλυτική προσέγγιση 

του φαινομένου. 
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2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 

ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των στοιχείων βρίσκεται 

σε εφελκυσμό λόγω των τάσεων που εισάγονται από την δεσμευμένη συστολή 

ξήρανσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ρηγμάτωση του όταν οι τάσεις αυτές 

ξεπεράσουν την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος. Επιπλέον, ανάλογα με το 

στοιχείο που ενισχύεται, είναι πιθανόν να εισάγονται φαινόμενα διαξονικής έντασης 

στο νέο σκυρόδεμα τα οποία είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά την 

συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων.  

Φαινόμενα διαξονικής έντασης εισάγονται στην περίπτωση ενίσχυσης 

υποστυλωμάτων με πρόσθετες στρώσεις ή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην 

περίπτωση αυτή το σκυρόδεμα του μανδύα ή της στρώσης, βρίσκεται σε εφελκυσμό 

λόγω της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης. Έπειτα από επιβολή οριζόντιου φορτίου 

στην κορυφή του υποστυλώματος ο μανδύας βρίσκεται σε θλίψη παρουσία εγκάρσιου 

εφελκυσμού. Το φαινόμενο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική μείωση της 

θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος (Kupfer et al., 1969). 

 

Συστ. Ξήρανσης

Θλίψη στο σκυρόδεμα του
μανδύα λόγω της
οριζόντιας φόρτισης

Εφελκυστικές τάσεις στο
σκυρόδεμα του μανδύα - Ρηγμάτωση

ft
ft

fc

fc

 
                         (α)                                                   (β) 

Σχήμα 2.1 α) Διαξονική ένταση του σκυροδέματος του μανδύα λόγω της δεσμευμένης 
συστολής ξήρανσης και β) αντοχή σκυροδέματος παρουσία εγκαρσίων 
τάσεων (Kupfer et al., 1969) 
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Προφανώς, η μείωση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα 

εξαρτάται από το μέγεθος των εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων, πού θα 

αναπτυχθούν λόγω της δέσμευσης της συστολής ξήρανσης. Επομένως δύο κρίσιμα 

ζητούμενα στα πλαίσια της παρούσας έρευνας είναι 1ον) ο προσδιορισμός του 

μεγέθους των παραπάνω εφελκυστικών τάσεων και 2ον) η εκτίμηση της μείωσης της 

θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος λόγω των παραπάνω τάσεων.  

2.1.1 Προσδιορισμός των εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων 

Για τον υπολογισμό της τιμής των εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων θα 

χρησιμοποιηθεί η διαδικασία που παρουσιάζεται στην παρούσα ενότητα. Από την Εξ. 

1.14 και 1.16 η τιμή των εφελκυστικών τάσεων, στο αρηγμάτωτο σκυρόδεμα, 

υπολογίζεται από το γινόμενο του μέτρου Ελαστικότητας του σκυροδέματος με την 

τιμή της δεσμευμένης παραμόρφωσης (Εξ. 2.1). 

 

rε∗Ε=σ  όπου ashr ε−ε=ε  (2.1) 

όπου: 

Ε είναι το μέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέματος, 

rε  είναι η τιμή της παραμόρφωσης λόγω δεσμευμένης συστολής ξήρανσης, 

shε  είναι η τιμή της παραμόρφωσης λόγω ελεύθερης συστολής ξήρανσης και 

aε  είναι η τιμή της μετρούμενης παραμόρφωσης. 

 

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει παρεμπόδιση της συστολής ξήρανσης, η 

μετρούμενη παραμόρφωση ισούται με αυτή λόγω της ελεύθερης συστολής ξήρανσης 

με αποτέλεσμα να μην εισάγονται εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα. Σε αντίθετη 

περίπτωση όπου η παρεμπόδιση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει στο σκυρόδεμα του 

μανδύα να παραμορφωθεί, οι τάσεις που αναπτύσσονται μπορούν να υπολογιστούν 

χρησιμοποιώντας την τιμή της παραμόρφωσης λόγω ελεύθερης συστολής ξήρανσης. 

Για τον συνυπολογισμό του φαινομένου της συστολής ξήρανσης με την μέθοδο 

των πεπερασμένων στοιχείων, χρησιμοποιείται η τιμή της ελεύθερης συστολής 

ξήρανσης η οποία επιβάλλεται στο σκυρόδεμα του μανδύα. Ανάλογα με τις 

δεσμεύσεις που υπάρχουν εισάγονται εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα του 

μανδύα. Η προσομοίωση του φαινομένου της συστολής ξήρανσης με την διαδικασία 
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αυτή είναι προσεγγιστική καθώς αγνοείται το γεγονός ότι κατά τις πρώτες ημέρες 

όπου αναπτύσσεται σημαντικό μέρος των παραμορφώσεων λόγω της συστολής 

ξήρανσης, το μέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέματος είναι μικρότερο από αυτό των 

28 ημερών που χρησιμοποιείται στις αναλύσεις. Επιπλέον υπάρχει χαλάρωση των 

εφελκυστικών τάσεων που αναπτύσσονται λόγω του ερπυσμού του σκυροδέματος η 

οποία πρέπει να συνυπολογιστεί. Για τον συνυπολογισμό των φαινομένων αυτών θα 

παρουσιαστεί στην συνέχεια μια αναλυτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία αρχικά 

θα προσδιοριστεί η μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας του σκυροδέματος με τον 

χρόνο και στην συνέχεια θα παρουσιαστεί μια διαδικασία υπολογισμού μειωμένων 

τιμών των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης. Η χρήση των τιμών αυτών θα 

συνυπολογίζει έμμεσα την μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας με το χρόνο και θα 

μπορεί να χρησιμοποιείται σε αναλύσεις στις οποίες το μέτρο Ελαστικότητας θα 

παραμένει σταθερό.  

2.1.2 Μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας και της παραμόρφωσης λόγω 

συστολής ξήρανσης με τον χρόνο 

Η αντοχή του σκυροδέματος, όπως είναι γνωστό, αυξάνεται με τον χρόνο. Στο 

ACI 209R-92 (1997) έχει παρουσιαστεί η μεταβολή της αντοχής του σκυροδέματος 

με τον χρόνο που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1 Μεταβολή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τον χρόνο 

Μέρες Χρόνια 

3 7 14 21 28 56 91 1 10 

 

 

fc/fc28 0.46 0.70 0.88 0.96 1 1.08 1.12 1.16 1.17 

 

Χρησιμοποιώντας την Εξ. 2.2 και τον Πίνακα 2.1 μπορεί να υπολογιστεί η 

μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας με τον χρόνο. 

 

( ) 319500 /
cmc f=Ε  (2.2) 

όπου: 

Εc είναι το μέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέματος και  

cmf  είναι η μέση τιμή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος. 
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Έτσι προκύπτει η μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας με τον χρόνο που 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2. 

Πίνακας 2.2 Μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας του σκυροδέματος με τον χρόνο 

Μέρες Χρόνια 

3 7 14 21 28 56 91 1 10 

 

 

Εc/Εc28 0.77 0.89 0.96 0.99 1 1.03 1.04 1.05 1.05 

 

Η παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης όπως είναι γνωστό αυξάνεται με 

τον χρόνο. Για την μεταβολή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης με τον 

χρόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Εξ. 2.3 που προτείνεται στο ACI 209R-92 (1997). 

 

( ) shush t35
tt ε∗⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=ε  (2.3) 

όπου: 

( )tshε  η τιμή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης σε χρόνο t και 

ushε  η οριακή τιμή της παραμόρφωσης. 

 

Η οριακή τιμή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης εξαρτάται από την 

σύνθεση του σκυροδέματος. Για την περίπτωση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος η 

οριακή τιμή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης ( ushε ) μπορεί να φτάσει τα 

1600 mιcrostrains (Σωτηροπούλου και Πανδερμαράκης, 2008). Για την αναλυτική 

διερεύνηση που παρουσιάζεται στην συνέχεια χρησιμοποιείται οριακή παραμόρφωση 

ίση με 800 microstrains και μέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέματος ίσο με 32 GPa. 

2.1.3 Χαλάρωση λόγω του Ερπυσμού του Σκυροδέματος 

Σύμφωνα με το ACI 209R-92 (1997), για τον υπολογισμό της χαλάρωσης των 

τάσεων που οφείλονται στην δεσμευμένη συστολή ξήρανσης, λόγω του ερπυσμού 

του σκυροδέματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μειωμένο μέτρο Ελαστικότητας 

(Εξ. 2.4). 
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t

c
ct Cx1 ∗+

Ε
=Ε  (2.4) 

όπου: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
∗= 6,0

6,0

t t10
t35,2C , t η ηλικία σε ημέρες (για οριακή τιμή Ct ίση με 2.35) και 

x είναι ένας συντελεστής που εξαρτάται από την ηλικία του σκυροδέματος με 
τιμές 0.774<x<0.996, προσεγγιστικά θεωρείται ίσο με 0.8. 

 

Η μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας με τον χρόνο, με και χωρίς το 

συνυπολογισμό της μείωσης λόγο ερπυσμού, μπορεί να υπολογιστεί από τον Πίνακα 

2.2 και την Εξ. 2.4 (Σχήμα 2.2).  

 

10 100 1000
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05

Ect/E 28

Ec/E 28

E c/E
 c2

8 κ
αι

 E
ct
/E

 c2
8

ΗΜΕΡΕΣ

 Αγνοώντας τον ερπυσμό
 Συνυπολογίζοντας τον ερπυσμό

 
Σχήμα 2.2 Μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας με τον χρόνο με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό του ερπυσμού 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.2 είναι εμφανές ότι το 

μέτρο Ελαστικότητας μειώνεται σημαντικά με τον συνυπολογισμό του ερπυσμού. 

2.1.4 Προτεινόμενη διαδικασία συνυπολογισμού της αύξησης του μέτρου 

Ελαστικότητας με το χρόνο και της χαλάρωσης λόγω ερπυσμού 

Οι εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται στο αρηγμάτωτο σκυρόδεμα 

μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας την Εξ. 2.1. Συνυπολογίζοντας την 

μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας με τον χρόνο προκύπτει η Εξ. 2.5. 

 



 37

rtct

tt

0t
t dεΕσ ∗= ∫

=

=

 
(2.5) 

όπου i=1,2,3,….t. 

 

Η κατανομή των τάσεων με τον χρόνο με σταθερό μέτρο Ελαστικότητας ίσο με 

αυτό των 28 ημερών, με αυξανόμενο με το χρόνο καθώς και με συνυπολογισμό της 

μείωσης λόγω του ερπυσμού, παρουσιάζεται ενδεικτικά στο Σχήμα 2.3. 

 

10 100 1000

0

5

10

15

20

25

30

ΤΑ
ΣΕ

ΙΣ
 (Μ

Ρa
)

ΗΜΕΡΕΣ

 Mε σταθερό Εc=Ec 28 (32 GPa)
 Mε E αυξανόμενο με το χρόνο 
 Mε Ε αυξανομένο με το χρόνο και ερπυσμό

Ρηγμάτωση Σκυροδέματος

 
Σχήμα 2.3 Μεταβολή των εφελκυστικών τάσεων του σκυροδέματος με τον χρόνο 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.3 φαίνεται ότι οι 

εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται στο σκυρόδεμα του μανδύα λόγω της 

συστολής ξήρανσης αυξάνονται συνέχεια με το χρόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ο συνυπολογισμός του ερπυσμού φαίνεται να μειώνει αρκετά σημαντικά τις 

εισαγόμενες τάσεις. Από τις τιμές των τάσεων που παρουσιάζονται είναι εμφανές ότι 

το σκυρόδεμα ρηγματώνεται τις πρώτες ημέρες καθώς οι τάσεις που αναπτύσσονται 

υπερβαίνουν την εφελκυστική αντοχή του. Μετά από τον σχηματισμό της πρώτης 

ρωγμής στο σκυρόδεμα υπάρχει μια πτώση της εφελκυστικής τάσης η οποία 

αυξάνεται πάλι με την αύξηση της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης μέχρι το 

σημείο που σχηματίζεται η δεύτερη ρωγμή όπου και πάλι σημειώνεται μείωση της 

τιμής των εφελκυστικών τάσεων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το 

σχηματισμό m αριθμού ρωγμών (Tam and Scanlon, 1984). 

 



 38

Τά
σε
ις

 σ
κυ
ρο
δέ
μα
το
ς

Παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης (εsh)

εsh1 εshu

f 1

f t

 
Σχήμα 2.4 Μεταβολή των εφελκυστικών τάσεων του σκυροδέματος με την 

παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης στο ρηγματωμένο σκυρόδεμα 
(Tam and Scanlon, 1984) 

 

Για τον συνυπολογισμό της χαλάρωσης λόγω ερπυσμού, αντί να 

χρησιμοποιείται μια μειωμένη τιμή του μέτρου Ελαστικότητας του σκυροδέματος, 

μπορεί να χρησιμοποιείται μια αντίστοιχη μείωση της τιμής της δεσμευμένης 

παραμόρφωσης λόγω της συστολής ξήρανσης (Εξ. 2.6). 

 

28
σ E

E
ό, ct

r
'
r =∗= σλπουελε  

(2.6) 

όπου: 
'
rε  είναι η μειωμένη τιμή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης, 

σλ  είναι ο συντελεστής μείωσης των παραμορφώσεων που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον συνυπολογισμό του μειωμένου μέτρου 
Ελαστικότητας λόγω του ερπυσμού καθώς και της μεταβολής του με τον 
χρόνο. 

 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.3, 

υπολογίζεται ένας διορθωτικός συντελεστής των τάσεων που αναπτύσσονται λόγω 

της συστολής ξήρανσης, λσ, από τον λόγο των τάσεων που προκύπτουν με μεταβλητό 

μέτρο Ελαστικότητας, με και χωρίς συνυπολογισμό του ερπυσμού, προς τις 

αντίστοιχες τιμές θεωρώντας σταθερό μέτρο Ελαστικότητας και αγνοώντας τον 

ερπυσμό (Σχήμα 2.5).  
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Σχήμα 2.5 Υπολογισμός των συντελεστών για την μείωση των παραμορφώσεων 

λόγω της συστολής ξήρανσης 
 

Οι τιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση των 

παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης. Οι νέες μειωμένες τιμές των 

παραμορφώσεων προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή λσ με την τιμή της 

ελεύθερης συστολής ξήρανσης (Εξ. 2.7).  

 

shσ
'
sh ε∗λ=ε  2.7 

όπου: 
'
shε  είναι η τιμή της παραμόρφωσης λόγω ελεύθερης συστολής ξήρανσης που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αναλύσεις με σταθερό μέτρο 
Ελαστικότητας αυτό των 28 ημερών (Εc=Εc28) συμπεριλαμβάνοντας την 
μεταβολή του μέτρου Ελαστικότητας με το χρόνο και το φαινόμενο του 
ερπυσμού και 

σλ  είναι ο διορθωτικός συντελεστής των τάσεων. 

 

Η τιμή που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αναλύσεις με σταθερό 

μέτρο Ελαστικότητας συνυπολογίζοντας το φαινόμενο της μεταβολής του μέτρου 

Ελαστικότητας με τον χρόνο και την χαλάρωση των τάσεων λόγω ερπυσμού. 

Χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές του λόγου λσ που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.5 

και την Εξ. 2.7 προκύπτει ότι οι αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με 

σταθερό μέτρο Ελαστικότητας αυτό των 28 ημερών (Εc=Εc28) και παραμορφώσεις 

λόγω συστολής ξήρανσης ίσες με sh50,0 ε∗  ενώ αγνοώντας την χαλάρωση λόγω 

ερπυσμού οι τιμές αυτές θα πρέπει να είναι ίσες με sh96,0 ε∗ . 
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2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Αρχικά στην Ενότητα 2.2.1 θα γίνει αναφορά σε πειραματικές διαδικασίες που 

πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Sheffield για τον προσδιορισμό της 

κατανομής των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης και του βαθμού 

δέσμευσης σε ενισχυμένα στοιχεία με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος 

(Lampropoulos and Tsioulou, 2008). Από την διερεύνηση αυτή προσδιορίζεται η 

εξέλιξη του φαινομένου με τον χρόνο καθώς και τα μεγέθη των παραμορφώσεων 

λόγω της συστολής ξήρανσης του νέου σκυροδέματος σε ενισχυμένα στοιχεία.  

2.2.1 Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού παραμορφώσεων 

Για την μέτρηση των παραμορφώσεων λόγω της συστολής ξήρανσης δύο 

τρόποι εξετάσθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηκυνσιόμετρα υψηλής ακρίβειας τα 

οποία μπορούσαν να δώσουν ικανοποιητική ακρίβεια. Επιπλέον εξετάσθηκε η χρήση 

οπτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των παραμορφώσεων λόγω της συστολής 

ξήρανσης αλλά και γενικά για την καταγραφή πειραματικών αποτελεσμάτων. 

2.2.1.1 Χρήση μηκυνσιομέτρων για την καταγραφή των παραμορφώσεων 

Στην παρούσα διερεύνηση είχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις για τον 

προσδιορισμό των μεγεθών των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης σε 

δοκίμια μορφής δοκών ενισχυμένων με πρόσθετες στρώσεις σκυροδέματος καθώς και 

σε ένα στοιχείο που αντιπροσώπευε μια τυπική διατομή υποστυλώματος ενισχυμένου 

με περιμετρικό μανδύα (Πίνακας 2.3).  
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Πίνακας 2.3 Πειραματικά δοκίμια που κατασκευάσθηκαν για την μέτρηση της 
συστολής ξήρανσης 

Δοκίμιο Διαστάσεις 
αρχικού 
στοιχείου 

Οπλισμός Ενίσχυση 

Δ1 150x100x550 Άοπλο  Άοπλη στρώση σκυροδέματος 
πάχους 40 mm  

Δ2 150x100x550 2Φ4 GFRP Οπλισμένη στρώση σκυροδέματος 
πάχους 40 mm με 2Φ4 GFRP με 
εκτράχυνση στην διεπιφάνεια 

Δ3 150x100x550 2Φ4 GFRP Οπλισμένη στρώση σκυροδέματος 
πάχους 40 mm με 2Φ4 GFRP με 
εκτράχυνση στην διεπιφάνεια 

Δ4 150x100x550 2Φ4 GFRP Οπλισμένη στρώση σκυροδέματος 
πάχους 40 mm με 2Φ4 GFRP 

χωρίς εκτράχυνση στην 
διεπιφάνεια 

RJ 220x220x100 Άοπλο Περιμετρικά με άοπλο σκυρόδεμα 
πάχους 60 mm με εκτράχυνση 

στην διεπιφάνεια 
 

Τα στοιχεία πριν και μετά την προσθήκη του νέου σκυροδέματος 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.6 και 2.7 αντίστοιχα. 

 

  
Σχήμα 2.6 Αρχικά δοκίμια πριν από την ενίσχυση τους 

 

 
 

Σχήμα 2.7 Δοκίμια μετά την προσθήκη νέου σκυροδέματος 
 

Για τον προσδιορισμό των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης 

επικολλήθηκαν στα δοκίμια ειδικά μεταλλικά στοιχεία με χρήση <<θερμόκολλας>> 

καθώς και με χρήση ειδικής κόλλας δύο συστατικών (Σχήμα 2.8). 
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(α) (β) 

Σχήμα 2.8 Επικόλληση στοιχείων για μέτρηση συστολής ξήρανσης με χρήση α) 
θερμόκολλας και β) κόλλας δύο συστατικών 

 
Η χρήση θερμόκολλας αποτελούσε εύκολη στην εφαρμογή και κατάλληλη για 

τις μετρήσεις αυτές επιλογή. Ωστόσο, κατά την διάρκεια τον δοκιμών τα δοκίμια 

τοποθετήθηκαν σε ειδικό φούρνο για επιτάχυνση του φαινομένου της συστολής 

ξήρανσης και για το λόγο αυτό η θερμόκολλα αντικαταστήθηκε με κόλλα δύο 

συστατικών (Σχήμα 2.8 β) υψηλής αντοχής ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασίες. 

Για την μέτρηση των παραμορφώσεων χρησιμοποιήθηκε ειδικό πλαίσιο στην 

άκρη του οποίου είχε τοποθετηθεί μηκυνσιόμετρο υψηλής ακρίβειας (0.001 mm). Το 

συγκεκριμένο όργανο ήταν φορητό και χρησιμοποιείτο για την μέτρηση των 

παραμορφώσεων σε όλα τα δοκίμια (Σχήμα 2.9). Επιπλέον είχαν κατασκευασθεί 

ειδικές μεταλλικοί ράβδοι με μήκος όσο αυτό του προς εξέταση δοκιμίου. Οι ράβδοι 

αυτοί αποτελούσαν μήκος αναφοράς. Πριν από κάθε μέτρηση, το όργανο έπρεπε να 

τοποθετηθεί στην κατάλληλη πρότυπη ράβδο, να μηδενιστεί, και στην συνέχεια να 

εφαρμοστεί στο προς εξέταση δοκίμιο. Με τον τρόπο αυτό, το όργανο μετρούσε κάθε 

φορά την μεταβολή του μήκους του δοκιμίου σε σχέση με το <<πρότυπο>> μήκος 

της ράβδου.  

 

 
Σχήμα 2.9 Όργανο μέτρησης των παραμορφώσεων 
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Σημαντικό στοιχείο για την ακρίβεια των καταγραφών είναι και οι συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας οι οποίες θα πρέπει να παραμένουν σταθερές κατά την 

πορεία των καταγραφών. Για τον λόγο αυτό τα δοκίμια είχαν τοποθετηθεί σε ειδικό 

δωμάτιο σταθερής θερμοκρασία και υγρασίας. 

Αρχικά κατασκευάσθηκαν τα δοκίμια που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.6 και 

διατηρήθηκαν σε δωμάτιο με υψηλή υγρασία για 7 ημέρες. Στην συνέχεια, την 8η 

ημέρα, για την επιτάχυνση του φαινομένου της συστολής ξήρανσης, τα δοκίμια 

τοποθετήθηκαν μέσα σε ειδικό φούρνο για μία ημέρα σε θερμοκρασία 80οC (Σχήμα 

2.10) και στην συνέχεια τοποθετήθηκαν σε δωμάτιο με σταθερή θερμοκρασία 20 οC. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.12 (Τσιούλου κ.α., 

2009). 

 

 
Σχήμα 2.10 Φούρνος για ξήρανση των δοκιμίων 

 

Τα σημεία για τα οποία λαμβάνονται μετρήσεις για τον υπολογισμό των 

παραμορφώσεων των αρχικών και των ενισχυμένων στοιχείων παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 2.11. 

 

Δ1 Δ2

Δ1,α

Δ1,β

Δ2,α

Δ2,β

RJB

RJB

RJA RJA

RJ
 

(α) 
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Δ1

Δ1,αρχ.
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Δ3, Δ4

Δ3,4,στρ.1

Δ3,4,αρχ.
Δ3,4,στρ.2
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RJI γωνία

RJ μέσο RJ μέσο

RJII γωνία

RJ

(β) 

Σχήμα 2.11 Σημεία μέτρησης των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης α) στα 
αρχικά και β) στα ενισχυμένα στοιχεία 
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Σχήμα 2.12 Μετρήσεις παραμορφώσεων στα δοκίμια πριν την σκυροδέτηση του νέου 
σκυροδέματος 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.12 φαίνεται ότι 

αρχικά, μετά τις 7 ημέρες όπου τα δοκίμια ήταν σε δωμάτιο με υψηλή υγρασία, 

ξεκινάει το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης. Μόλις τα δοκίμια τοποθετούνται στον 

φούρνο, υπάρχει σημαντική διαστολή του σκυροδέματος λόγω της αύξησης της 

θερμοκρασίας. Η διαστολή αυτή φαίνεται να είναι πιο έντονη στο Δοκίμιο RJ καθώς 

είναι άοπλο, σε σχέση με τα δοκίμια Δ που είναι οπλισμένα. Επιπλέον φαίνεται ότι 

στα δοκίμια μορφής δοκών, τα σημεία στα οποία υπάρχει οπλισμός (Δ1,β και Δ2,β) 

παρουσιάζουν μικρότερη τελική παραμόρφωση γεγονός που οφείλεται στη δέσμευση 

που προκαλεί η παρουσία οπλισμού.  

Στην συνέχεια τα στοιχεία ενισχύονται με προσθήκη νέου σκυροδέματος. 

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται στα ενισχυμένα στοιχεία μορφής δοκών (Δ) καθώς 

διατηρούνται για 6 ημέρες σε δωμάτιο με υψηλή υγρασία, στην συνέχεια 

τοποθετούνται στον φούρνο για την ξήρανση τους και έπειτα τοποθετούνται σε 

δωμάτιο με θερμοκρασία 20οC. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.13. 
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Σχήμα 2.13 Μετρήσεις παραμορφώσεων στα δοκίμια Δ μετά από την σκυροδέτηση 

του νέου σκυροδέματος 
 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα δοκίμια Δ1, Δ3 και Δ4 παρουσιάζονται 

μέχρι την ημέρα 9 ενώ στο Δοκίμιο Δ2 οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 

11η ημέρα. Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.13 φαίνεται ότι 

με χρήση της διαδικασίας ξήρανσης των δοκιμίων σταθεροποιήθηκε η τιμή των 

μετρούμενων παραμορφώσεων γεγονός που υποδηλώνει την ολοκλήρωση της 

συστολής ξήρανσης των δοκιμίων. Από τις μετρήσεις αυτές υπολογίστηκαν οι τιμές 

της δεσμευμένης παραμόρφωσης (εr) (Εξ. 2.1) οι οποίες βρέθηκαν για την περίπτωση 

αυτή να είναι της τάξεως του 60-80% της τιμής της ελεύθερης παραμόρφωσης λόγω 

συστολής ξήρανσης (R=0.6-0.8) (Τσιούλου κ.α., 2009). 

Για το δοκίμιο RJ, η διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ήταν διαφορετική 

καθώς, μετά από τις 6 ημέρες που παρέμεινε σε δωμάτιο με υψηλή υγρασία, το 

δοκίμιο τοποθετήθηκε σε ειδικό χώρο για παράλληλη παρακολούθηση των 

παραμορφώσεων με χρήση οπτικής μεθόδου. Παράλληλα γινόταν καταγραφή των 

παραμορφώσεων με χρήση του μηκυνσιομέτρου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.9. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.14. 
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Σχήμα 2.14 Μετρήσεις παραμορφώσεων στο δοκίμιο RJ μετά την σκυροδέτηση του 

νέου σκυροδέματος 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 2.13 και 2.14 

φαίνεται ότι με χρήση της διαδικασίας ξήρανσης των δοκιμίων στον φούρνο 

επιτεύχθηκε ο στόχος μας καθώς μετά της 9 ημέρες στο Δοκίμιο Δ2 έχει οριζοντιωθεί 

η μετρούμενη παραμόρφωση γεγονός που υποδεικνύει σταθεροποίηση της συστολής 

ξήρανσης σε αντίθεση με το Δοκίμιο RJ που φαίνεται ότι οι παραμορφώσεις 

συνεχίζονται ακόμα και μετά από τις 20 ημέρες. Επιπλέον μπορεί να παρατηρηθεί ότι 

στο μέσον του δοκιμίου (RJ I μέσο) οι μετρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 

τιμές που προσδιορίστηκαν στο άκρο (RJ I γωνία, RJ IΙ γωνία). Αυτό θα μπορούσε να 

αποδοθεί στην παρεμπόδιση που προκαλεί το αρχικό στοιχείο (που αντιπροσωπεύει 

το αρχικό υποστύλωμα) η οποία είναι περισσότερη στο μέσον από ότι στην άκρη. 

2.2.1.2 Χρήση οπτικής μεθόδου για την μέτρηση των παραμορφώσεων 

Για την διερεύνηση αυτή χρησιμοποιήθηκε το στερεομικροσκόπιο STEMI 2000 

CARL ZEISS (Σχήμα 2.15). 
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Σχήμα 2.15 Το στερεομικροσκόπιο STEMI 2000 CARL ZEISS που 

χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις των παραμορφώσεων 
 

Το δοκίμιο RJ χρωματίστηκε κατάλληλα έτσι ώστε να υπάρχουν λευκά και 

μαύρα στίγματα στην επιφάνεια του και τοποθετήθηκε σε σταθερό σημείο στο χώρο 

που υπήρχε το στερεομικροσκόπιο υπό θερμοκρασία 22οC. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα το στερεομικροσκόπιο χρησιμοποιείτο για την φωτογραφική απεικόνιση 

μιας συγκεκριμένης περιοχής του δοκιμίου (Σχήμα 2.16). 

 

 
Σχήμα 2.16 Διάταξη για μέτρηση παραμορφώσεων με χρήση οπτικής μεθόδου 
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Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας το λογισμικό Vic-2D, έκδοση 4.4.2 της 

εταιρίας “Correlated Solutions” οι φωτογραφίες αυτές μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση των παραμορφώσεων. Από την σχετική 

μετακίνηση καθορισμένων σημείων μεταξύ δύο φωτογραφιών υπολογίζονται οι 

παραμορφώσεις. Για τις συγκεκριμένες μετρήσεις ένα μικρό κομμάτι του δοκιμίου 

είχε επιλεχθεί για παρακολούθηση έτσι ώστε να υπάρχει αυξημένη ανάλυση (Σχήμα 

2.17). 

 

 
Σχήμα 2.17 Περιοχή παρακολούθησης της μεταβολής των παραμορφώσεων 

 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των παραμορφώσεων 

στα διαστήματα μεταξύ της 7ης και 9ης ημέρας, 9ης και 13ης ημέρας και 13ης και 20ης 

ημέρας. Για τον υπολογισμό των παραμορφώσεων αυτών επιλέχθηκαν 12 γραμμές 

για τις οποίες υπολογιζόταν κάθε φορά η μεταβολή τους μήκους και στην συνέχεια οι 

παραμορφώσεις. Η χρωματική απεικόνιση των παραμορφώσεων και οι γραμμές για 

τις οποίες υπολογίστηκαν οι παραμορφώσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.18. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 2.18 α) Κατανομή παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης, β) γραμμές 
υπολογισμού των παραμορφώσεων 

 

Για κάθε μία από τις απεικονιζόμενες γραμμές εξετάσθηκε η κατανομή των 

παραμορφώσεων. Τα αποτελέσματα για το διάστημα από την 9η έως την 13η ημέρα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.19.  
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Σχήμα 2.19 Αποτελέσματα παραμορφώσεων με χρήση της οπτικής μεθόδου για το 
διάστημα μεταξύ της 9ης και της 13ης ημέρας  

 

Με τον τρόπο αυτό υπολογίσθηκαν  οι παραμορφώσεις για το διάστημα μεταξύ 

της 7ης και της 20ης μέρας και συγκρίνονται με τις τιμές που υπολογίστηκαν με χρήση 

του μηκυνσιομέτρου (Σχήμα 2.20). 
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Μηκυνσιόμετρο               Οπτική μέθοδος
 RJ I γωνία      Μ.Ο. Γραμμή 1,2,3   

 RJ II γωνία     Μ.Ο. Γραμμή 1,2,3           

 
Σχήμα 2.20 Σύγκριση της μεταβολής των παραμορφώσεων που υπολογίστηκε με το 

μηκυνσίομετρο και με την οπτική μέθοδο  
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Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.20 δείχνουν ότι παρά το 

γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, κυρίως στις παραμορφώσεις που 

παρουσιάζονται στην 13η ημέρα, μπορεί σε γενικές γραμμές να φανεί αρκετά 

ικανοποιητική συμφωνία τόσο στην κατανομή των παραμορφώσεων όσο και στις 

τελικές τιμές. Γενικά φαίνεται με την οπτική μέθοδο να υπερεκτιμούνται οι τιμές των 

παραμορφώσεων.  

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και για την οπτική παρακολούθηση σε 

δοκιμή κάμψης του δοκιμίου Δ4 (Lampropoulos and Tsioulou, 2008). Κατά την 

διάρκεια της δοκιμής κάμψης της δοκού Δ4 πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική οπτική 

παρακολούθηση με ειδικό εξοπλισμό της εταιρίας La Vision (Σχήμα 2.21). 

 

 
Σχήμα 2.21 Οπτική παρακολούθηση κατά την διάρκεια δοκιμής κάμψης της δοκού 

Δ4  
 

Η διαδικασία που εφαρμόσθηκε είναι παρόμοια με αυτή που παρουσιάσθηκε 

προηγουμένως για το Δοκίμιο RJ. Το δοκίμιο χρωματίσθηκε κατάλληλα έτσι ώστε να 

σχηματιστούν λευκά και μαύρα στίγματα στην επιφάνεια της δοκού. Ο ειδικός 

εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την οπτική παρακολούθηση (Σχήμα 2.21) 

τοποθετήθηκε κατάλληλα έτσι ώστε να παρακολουθεί μια περιοχή στο μέσο του 

δοκιμίου καθώς και μια περιοχή στην άκρη του. Επιπλέον, για την παρακολούθηση 

των μετατοπίσεων στο μέσον της δοκού τοποθετήθηκαν δύο γραμμικά 

μεταβαλλόμενοι διαφορικοί μετασχηματιστές (LVDT 1, LVDT 2). Tα αποτελέσματα 

των μετατοπίσεων με χρήση της οπτικής μεθόδου υπολογίστηκαν για μια περιοχή 

αριστερά από την ρωγμή, μια περιοχή δεξιά και μια περιοχή κατά μήκος της ρωγμής. 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.22. 
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Σχήμα 2.22 Συγκριτικά αποτελέσματα για τον προσδιορισμό των μετατοπίσεων με 

χρήση οπτικής μεθόδου και LVDT 
 

Από το διάγραμμα μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.22 φαίνεται να επιτυγχάνεται με ικανοποιητική ακρίβεια 

ο προσδιορισμός του βέλους κάμψης της δοκού χρησιμοποιώντας την οπτική μέθοδο.  

Ένα άλλο σημαντικό προτέρημα της μεθόδου αυτής είναι ότι μπορεί να 

παρουσιαστεί η κατανομή παραμορφώσεων και τάσεων κατά την διάρκεια δοκιμών 

και να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για μεγέθη τα οποία θα ήταν δύσκολο να 

προσδιοριστούν με ενόργανη παρακολούθηση. Στο Σχήμα 2.23α παρουσιάζεται η 

κατανομή των παραμορφώσεων κατά το μήκος της δοκού ενώ στο Σχήμα 2.23β 

παρουσιάζεται η κατανομή των διατμητικών παραμορφώσεων στο σημείο της 

διεπιφάνειας στο άκρο της δοκού. 

(α) (β) 
Σχήμα 2.23 α) Κατανομή παραμορφώσεων στο μέσον και β) διατμητικων 

παραμορφώσεων στο άκρο της δοκού στην διεπιφάνεια 
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Από την απεικόνιση των παραμορφώσεων που παρουσιάζονται στο Σχήμα 

2.23α φαίνεται η αύξηση των παραμορφώσεων κατά το μήκος της ρωγμής ενώ από 

τις διατμητικές παραμορφώσεις που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.23β φαίνεται να 

υπάρχει συγκέντρωση διατμητικών παραμορφώσεων στο σημείο της διεπιφάνειας 

παλαιού - νέου σκυροδέματος στην άκρη της δοκού. 

Η οπτική μέθοδος που παρουσιάστηκε στην παρούσα ενότητα φαίνεται να 

μπορεί αρκετά ικανοποιητικά να προσδιορίσει μετατοπίσεις και παραμορφώσεις και 

μελλοντικά είναι πιθανόν σε αρκετές περιπτώσεις να αντικαταστήσει την ενόργανη 

παρακολούθηση.  

2.2.2 Πειραματική διερεύνηση για την επιρροή της δεσμευμένης παραμόρφωσης 

λόγω συστολής ξήρανσης στην αντοχή του σκυροδέματος ενίσχυσης  

Χρησιμοποιώντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν σχετικά με τον τρόπο 

εξέλιξης του φαινομένου στα ενισχυμένα στοιχεία σχεδιάστηκε μια δεύτερη 

πειραματική διερεύνηση προσδιορισμού της μείωσης της αντοχής του νέου 

σκυροδέματος λόγω της παρεμποδιζόμενης συστολής ξήρανσης η οποία 

πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών στο Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

2.2.2.1 Περιγραφή των δοκιμίων και της πειραματικής διάταξης  

Τα δοκίμια που κατασκευάσθηκαν για την διερεύνηση αυτή επιλέχθηκαν με 

κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά του σκυροδέματος του 

μανδύα ενίσχυσης ενός τυπικού υποστυλώματος (Σχήμα 2.24).  
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Σχήμα 2.24 Επιλογή στοιχείων για την προσομοίωση της δεσμευμένης συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα 
 

Οι διαστάσεις των στοιχείων που εξετάσθηκαν παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.25. 

 

∆ΟΚΙΜΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

 
Σχήμα 2.25 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των στοιχείων που εξετάσθηκαν 

 

Για την πειραματική διερεύνηση, κατασκευάσθηκαν 14 στοιχεία όπως αυτά που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.25 με μεταλλικές πλάκες για την παρεμπόδιση της 

συστολής ξήρανσης (Αr, Βr, Cr, Du, Er, Fr, Gu) και αντίστοιχα στοιχεία με ελεύθερη 

συστολή ξήρανσης όπου αντί για μεταλλικές πλάκες τοποθετήθηκε διογκωμένη 

πολυστερίνη (φελιζόλ) (Αf, Βf, Cf, Df, Ef, Ff, Gf). Οι μήτρες που χρησιμοποιήθηκαν 

για την κατασκευή των δοκιμίων με και χωρίς τις μεταλλικές πλάκες παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 2.26. 
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Σχήμα 2.26 Μήτρες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των στοιχείων 

 

Τα δοκίμια που κατασκευάσθηκαν με και χωρίς τις μεταλλικές πλάκες 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.27. Για την κατασκευή των δοκιμίων παρασκευάσθηκε 

σκυρόδεμα με λόγο νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) ίσο με 0.8, για την πρώτη παρτίδα 

δοκιμίων Π1, καθώς και σκυρόδεμα με λόγο νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) ίσο με 0.72 

για την δεύτερη παρτίδα δοκιμίων Π2, για την διερεύνηση με χρήση δύο 

διαφορετικών τιμών για την αντοχή του σκυροδέματος. 

 

Σχήμα 2.27 Τα δοκίμια με και χωρίς τις μεταλλικές πλάκες 

 

Στις δύο άκρες κάθε δοκιμίου επικολλήθηκαν ειδικά μεταλλικά στοιχεία έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται η ακριβής εφαρμογή του οργάνου μέτρησης μεταβολής του 

μήκους (Σχήμα 2.28). Το όργανο μέτρησης μεταβολής του μήκους που 

κατασκευάσθηκε αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί 

ένα ψηφιακό μηκυνσιόμετρο διαδρομής 12,7 mm με ακρίβεια 0.001 mm της εταιρίας 

Helios (Σχήμα 2.28). 
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Σχήμα 2.28 Μηκυνσιόμετρο και μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισμό της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης 
 

Η διάταξη για την μέτρηση της μεταβολής του μήκους παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 2.29. 

 

 
Σχήμα 2.29 Διάταξη μέτρησης παραμορφώσεων 

 

Τα στοιχεία με τις μεταλλικές πλάκες δεν είναι ελεύθερα να συσταλούν καθώς 

οι πλάκες παρεμποδίζουν την εκδήλωση του φαινομένου σε αντίθεση με τα στοιχεία 

με τη διογκωμένη πολυστερίνη που είναι ελεύθερα να συσταλούν. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να εισάγονται εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα η τιμή των οποίων 

εξαρτάται από την διαφορά των παραμορφώσεων που μετρούνται στο στοιχείο χωρίς 

και με τις πλάκες (Σχήμα 2.30).  
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∆ΟΚΙΜΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

εr εf

Σχήμα 2.30 Παραμορφωμένα στοιχεία λόγω της συστολής ξήρανσης του 
σκυροδέματος 

 

Στην περίπτωση που τα δοκίμια δεν έχουν μεταλλικές πλάκες, η παραμόρφωση 

που εισάγεται (εf) είναι η παραμόρφωση λόγω ελεύθερης συστολής ξήρανσης. Στην 

περίπτωση των δοκιμίων με μεταλλικές πλάκες, η παραμόρφωση είναι η δεσμευμένη 

παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης (εr). H διαφορά των τιμών αυτών είναι αυτή 

που προκαλεί εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα των δοκιμίων με τις μεταλλικές 

πλάκες. Τα δοκίμια που δεν έχουν μεταλλικές πλάκες και η παραμόρφωση είναι 

ελεύθερη (εf), δεν έχουν και εφελκυστικές τάσεις. 

Σημαντική παράμετρος στην διεξαγωγή των συγκεκριμένων πειραμάτων είναι 

τα δοκίμια να βρίσκονται σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Για το 

λόγο αυτό τα δοκίμια μετά την κατασκευή τους τοποθετήθηκαν σε ειδικό θάλαμο ο 

οποίος έχει δυνατότητα να διατηρεί σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 

(Σχήμα 2.31). Στην πειραματική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε ο θάλαμος 

ρυθμίστηκε έτσι ώστε να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία ίση με 25οC και υγρασία ίση 

με 50%.  
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Σχήμα 2.31 Θάλαμος με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 

 

Στην συνέχεια και μετά το πέρας συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την 

κατασκευή των δοκιμίων τα στοιχεία υποβάλλονται σε δοκιμή θλίψης. Η δοκιμή 

πραγματοποιείται κάθε φορά σε ένα στοιχείο με μεταλλικές πλάκες και σε ένα άλλο 

αντίστοιχο με διογκωμένη πολυστερίνη. H δοκιμή πραγματοποιείται πρώτα στα 

δοκίμια με τις μεταλλικές πλάκες εφαρμόζοντας το φορτίο πάνω σε αυτές. Στην 

συνέχεια τις πλάκες τις βγάζουμε από τα στοιχεία που έχουν υποστεί την δοκιμή, τις 

τοποθετούμε στα υπόλοιπα στοιχεία σε αντικατάσταση της διογκωμένης 

πολυστερίνης και πραγματοποιείται η δοκιμή των στοιχείων.  

Διαφορετική διαδικασία πραγματοποιήθηκε για την δοκιμή του ζεύγους 

δοκιμίων D και G. Στο δοκίμιο Du και Gu οι μεταλλικές πλάκες αφαιρέθηκαν έτσι 

ώστε να πραγματοποιηθεί αποφόρτιση του στοιχείου. Στην συνέχεια οι μεταλλικές 

πλάκες επανατοποθετούνται στο δοκίμιο και πραγματοποιείται η δοκιμή θλίψης 

(Σχήμα 2.32). Επιπλέον μετράται η τιμή της παραμόρφωσης των δοκιμίων την 

στιγμή που αφαιρούνται οι μεταλλικές πλάκες. Την στιγμή της αφαίρεσης των 

μεταλλικών πλακών το δοκίμιο παραμορφώνεται καθώς απελευθερώνονται οι 

δεσμεύσεις που προκαλούσε η ύπαρξη των μεταλλικών πλακών. Η διαφορά της 

παραμόρφωσης που μετράται πριν και μετά την αφαίρεση των μεταλλικών πλακών, 

είναι η ελαστική δεσμευμένη παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης (εr,el) η οποία 

και προκαλεί τις εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα. Σκοπός είναι να διερευνηθεί 

κατά πόσο η μειωμένη αντοχή του στοιχείου οφείλεται σε φαινόμενα διαξονικής 

έντασης και κατά πόσο στην μικρορηγμάτωση του σκυροδέματος. 
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Σχήμα 2.32 Αποφόρτιση των δοκιμίων με αφαίρεση των μεταλλικών πλακών 

 

Για την δοκιμή θλίψης χρησιμοποιήθηκε μηχανή (πρέσα) με δυνατότητα 

επιβολής φορτίου έως 4000kΝ (Σχήμα 2.33). 

 

ΦΟΡΤΙΟ/
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

 

Σχήμα 2.33 Δοκιμή θλίψης των στοιχείων 

 

Η καταγραφή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω του συστήματος 

καταγραφής της μηχανής θλίψης και μηκυνσιόμετρου (LVDT) που επικολλήθηκε στο 

μέσον του δοκιμίου. Η καταγραφή μέσω του μηκυνσιομέτρου θεωρείται ως αξιόπιστη 

καθώς δίνει την ακριβή μέτρηση της μεταβολής του μήκους του δοκιμίου σε αντίθεση 

με την μετατόπιση του εμβόλου η οποία εκτός από την παραμόρφωση του στοιχείου 

οφείλεται και σε μετατοπίσεις που εισάγονται κυρίως στην αρχή της δοκιμής μέχρι 

την εφαρμογή των πλακών στο δοκίμιο και την επιβολή της θλίψης. 

2.2.2.2 Αποτελέσματα πειραματικής διαδικασίας 

Τα αποτελέσματα της πειραματική διαδικασίας θα παρουσιαστούν στην 

συνέχεια. Αρχικά θα παρουσιαστεί η μεταβολή των παραμορφώσεων λόγω συστολής 
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ξήρανσης με τον χρόνο ενώ στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 

δοκιμής θλίψης των δοκιμίων.  

2.2.2.2.1 Κατανομή των παραμορφώσεων με τον χρόνο 

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων των παραμορφώσεων λόγω συστολής 

ξήρανσης υπολογίζεται η μέση τιμή στα δοκίμια με και χωρίς τις μεταλλικές πλάκες 

και η μεταβολή τους με τον χρόνο παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.34. 
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Σχήμα 2.34 Μεταβολή των παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης με το χρόνο 

 

Η διαφορά μεταξύ των τιμών των παραμορφώσεων με και χωρίς τις μεταλλικές 

πλάκες δίνουν το μέγεθος της δεσμευμένης παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης 

(εr) ένα μέρος της οποίας αποτελούν οι ελαστικές παραμορφώσεις (εr,el) οι οποίες 

προκαλούν εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα ενώ οι υπόλοιπες είναι οι πλαστικές 

παραμορφώσεις (εr,pl) οι οποίες οφείλονται στην ρηγμάτωση του σκυροδέματος. Από 

τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.34 μπορεί να υπολογιστεί η 

κατανομή της δεσμευμένης παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης (εr) με το 

χρόνο (Σχήμα 2.35). Επιπλέον για τον προσδιορισμό της τιμής των ελαστικών 

παραμορφώσεων στα δοκίμια, θα χρησιμοποιηθεί η τιμή της παραμόρφωσης που 

μετρήθηκε κατά την αποφόρτιση των δοκιμίων, αφαιρώντας τις μεταλλικές πλάκες 
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από αυτά. Η τιμή αυτή για τα δοκίμια στις 28 ημέρες βρέθηκε ίση με 58 

microstrains. Χρησιμοποιώντας τις τιμές που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.34 και 

θεωρώντας ότι η ελαστική παραμόρφωση αυξάνεται μέχρι μία οριακή τιμή η οποία 

για την συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ίση με τα 58 microstrains, προκύπτει το 

Σχήμα 2.35.  
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Σχήμα 2.35 Μεταβολή των παραμορφώσεων (εr) με το χρόνο 

 

Από την κατανομή των παραμορφώσεων που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.35 

φαίνεται ότι ένα μέρος των παραμορφώσεων είναι ελαστικές (εel) και ένα άλλο μέρος 

πλαστικές (εpl) οι οποίες οφείλονται στις μικρορηγματώσεις του σκυροδέματος. Στο 

σκυρόδεμα των δοκιμίων τα οποία έχουν δεσμευμένη συστολή ξήρανσης (τα δοκίμια 

με μεταλλικές πλάκες) μετά το πέρας περίπου δύο εβδομάδων από την σκυροδέτηση 

τους, εμφανίστηκαν μικρορηγματώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι εφελκυστικές 

τάσεις στο σκυρόδεμα έχουν ξεπεράσει την εφελκυστική αντοχή του (Σχήμα 2.36). 

 
 

 
Σχήμα 2.36 Σχηματιζόμενες ρωγμές στο στοιχείο του σκυροδέματος  
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2.2.2.2.2 Αποτελέσματα των δοκιμών θλίψης των στοιχείων 

Το ζεύγη δοκιμίων (με και χωρίς τις πλάκες) δοκιμάσθηκαν στις 14 ημέρες 

(Δοκίμια Α και Ε) στις 28 ημέρες (Δοκίμια Β, F και G) και στις 112 ημέρες (Δοκίμια 

C και D). Τα Δοκίμια A,B,C και D είναι τα δοκίμια που κατασκευάσθηκαν με 

σκυρόδεμα με λόγο νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) = 0.8 ενώ τα Δοκίμια E, F και G 

κατασκευάσθηκαν με σκυρόδεμα με λόγο νερού προς τσιμέντο (Ν/Τ) = 0.72 

(Πίνακας 2.4). 

 

Πίνακας 2.4 Περιγραφή δοκιμίων που εξετάσθηκαν 

Δοκίμια Ημέρες 

δοκιμής 

Λόγος νερού 

προς τσιμέντο 

(Ν/Τ) 

Αf  χωρίς πλάκες Α 

Αr με πλάκες 

14 

Bf χωρίς πλάκες Β 

Br με πλάκες 

28 

Cf χωρίς πλάκες C 

Cr με πλάκες 

112 

Df χωρίς πλάκες D 

Du με πλάκες-αποφόρτιση 

112 

 

 

 

 

N/T=0.80 

Ef χωρίς πλάκες E 

Er με πλάκες 

14 

Ff χωρίς πλάκες F 

Fr με πλάκες 

28 

Gf χωρίς πλάκες G 

Gu με πλάκες-αποφόρτιση 

28 

 

 

 

N/T=0.72 

 

Στην συνέχεια, στο Σχήμα 2.37 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συμπεριφορά 

των δοκιμίων κατά την διάρκεια της φόρτισης για ένα από τα ζεύγη των δοκιμίων που 

εξετάσθηκαν με και χωρίς μεταλλικές πλάκες κατά την σκυροδέτηση (Δοκίμια Fr και 

F). Όλα τα ζεύγη δοκιμίων έδειξαν ανάλογη συμπεριφορά. 
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Σχήμα 2.37 Φωτογραφική απεικόνιση της συμπεριφοράς των δοκιμίων κατά την διάρκεια 
της φόρτισης 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.37 τα δοκίμια που σκυροδετήθηκαν με τις 

πλάκες και η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος δεν ήταν ελεύθερη έδειξαν μια 

πρόωρη αστοχία. Συγκεκριμένα, για φορτίο ίσο με το 40% του μέγιστου φορτίου του 

Δοκιμίου στο οποίο δεν είχαν τοποθετηθεί πλάκες κατά την σκυροδέτηση (Δοκίμιο 

Ff), εμφανίστηκε η πρώτη ρωγμή στο Δοκίμιο με τις πλάκες (Δοκίμιο Fr) ενώ το 

Δοκίμιο Ff παρέμενε αρηγμάτωτο. Στην συνέχεια της δοκιμής και μόλις το φορτίο 

έφτασε το 70% της μέγιστης τιμής, αποκολλήθηκε το ένα άκρο του Δοκιμίου Fr ενώ 

τότε άρχιζε να ρηγματώνεται το Δοκίμιο Ff. Μόλις το φορτίο έφτασε το 77% της 

αντοχής του Δοκιμίου Ff (τιμή που αντιστοιχεί κοντά στο μέγιστο φορτίο του 

Δοκιμίου Fr) αποκολλήθηκαν και τα δύο άκρα του Δοκιμίου Fr ενώ η εικόνα στο 

Δοκίμιο Ff δεν έδειξε κάποια αλλαγή. Στο 100% της αντοχής του Δοκιμίου Ff έχουν 

αποκολληθεί και τα δύο άκρα του ενώ η εικόνα που εμφανίζει το Δοκίμιο Fr σε 

αντίστοιχη τιμή της μετατόπισης της μηχανής δείχνει αποσάθρωση του 

σκυροδέματος.  
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Τα αποτελέσματα των δοκιμών θλίψης παρουσιάζονται στα ακόλουθα σχήματα. 

Η μεταβολή της επιβαλλόμενης δύναμης με την μετατόπιση της μηχανής για τα 

Δοκίμια Α τα οποία δοκιμάσθηκαν στις 14 ημέρες μετά την σκυροδέτηση 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.38. 
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Σχήμα 2.38 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για τα Δοκίμια Α 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν μείωση της αντοχής του σκυροδέματος κατά 20% 

στην περίπτωση που η σκυροδέτηση πραγματοποιήθηκε μαζί με τις πλάκες (Αr) σε 

σχέση με την αντοχή του σκυροδέματος του δοκιμίου χωρίς τις μεταλλικές πλάκες 

(Αf). 

Αντίστοιχα αποτελέσματα για τα Δοκίμια Β τα οποία δοκιμάσθηκαν 28 ημέρες 

μετά την σκυροδέτηση τους παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.39. 
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Σχήμα 2.39 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για τα Δοκίμια Β 

 

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές θλίψης στα Δοκίμια Β δείχνουν μείωση της 

αντοχής ίση με 26%, στην περίπτωση του Δοκιμίου Βr με τις πλάκες σε σχέση με την 

αντοχή του Δοκιμίου Βf το οποίο σκυροδετήθηκε χωρίς πλάκες. Η μείωση της 

αντοχής βρέθηκε μεγαλύτερη από αυτή στα Δοκίμια Α το οποίο ήταν και 

αναμενόμενο καθώς δοκιμάσθηκαν σε 28 ημέρες ενώ τα Δοκίμια Α δοκιμάσθηκαν σε 

14 ημέρες μετά τη σκυροδέτηση.  

Στην συνέχεια, στο Σχήμα 2.40 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μεταβολής 

της δύναμης με την μετατόπιση για τα Δοκίμια C τα οποία δοκιμάσθηκαν 112 ημέρες 

μετά την σκυροδέτηση τους.  
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Σχήμα 2.40 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για τα Δοκίμια C 

 

Η αντοχή που εμφανίζει το Δοκίμιο Cr σε σχέση με την αντοχή του Cf είναι 

μειωμένη κατά 24%. Η μείωση που βρέθηκε για τα Δοκίμια C είναι παραπλήσια και 

ελαφρώς μικρότερη από την αντίστοιχη που προσδιορίσθηκε για τα Δοκίμια Β παρά 

το γεγονός ότι δοκιμάσθηκαν μετά το πέρας 112 ημερών από την σκυροδέτηση τους 

και η παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης είχε αυξηθεί. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι ενώ αυξήθηκε η ελεύθερη συστολή ξήρανσης, η δεσμευμένη 

παραμόρφωση (εr) παρέμεινε σταθερή καθώς ανάλογα με τις συνθήκες δέσμευσης 

έχει μια οριακή τιμή. Επιπλέον οι εφελκυστικές τάσεις που προκαλούνται από την 

δεσμευμένη συστολή ξήρανσης μειώνονται με τον χρόνο, εφόσον οι παραμορφώσεις 

παραμένουν σταθερές, λόγω του ερπυσμού.  

Στο Σχήμα 2.41 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών 

στα Δοκίμια D. Tα δοκίμια αυτά δοκιμάσθηκαν στις 112 ημέρες όπως τα Δοκίμια C 

με την μόνη διαφορά όμως ότι το Δοκίμιο Du ενώ είχε σκυροδετηθεί μαζί με τις 

μεταλλικές πλάκες, πριν από την δοκιμή θλίψης οι πλάκες αφαιρέθηκαν με σκοπό την 

αποφόρτιση του στοιχείου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.41. 
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Σχήμα 2.41 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για τα Δοκίμια D 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.41 δείχνουν ότι με την 

αποφόρτιση του Δοκιμίου Du η αντοχή του επαναφέρεται και βρέθηκε μείωση της 

αντοχής σε σχέση με το Δοκίμιο Df ίση με 6% η οποία οφείλεται στην ρηγμάτωση 

του στοιχείου λόγω της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης. 

Αντίστοιχα διαγράμματα ακολουθούν και για τα Δοκίμια Ε, F και G τα οποία 

έχουν κατασκευασθεί από σκυρόδεμα με υψηλότερη αντοχή. Στο Σχήμα 2.42 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα Δοκίμια Ε που δοκιμάσθηκαν σε 14 ημέρες 

μετά από την σκυροδέτηση τους. 
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Σχήμα 2.42 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για τα Δοκίμια E 
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Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την δοκιμή θλίψης των Δοκιμίων E 

βρέθηκε μείωση της αντοχής κατά 21% παραπλήσια με αυτή που βρέθηκε από τα 

Δοκίμια Α (20%) που δοκιμάσθηκαν και αυτά 14 ημέρες μετά την σκυροδέτηση τους. 

Στο Σχήμα 2.43 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα Δοκίμια F που 

δοκιμάσθηκαν 28 ημέρες μετά την σκυροδέτηση τους καθώς και για το Δοκίμιο Gf το 

οποίο είναι ίδιο ακριβώς με το Δοκίμιο Ff. 
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Σχήμα 2.43 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για τα Δοκίμια F 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.43 δείχνουν μείωση της 

αντοχής του Δοκιμίου Fr κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη μέση τιμή της 

αντοχής των Δοκιμίων Ff και Gf. H μείωση αυτή είναι παραπλήσια και ελαφρώς 

μεγαλύτερη από την μείωση που βρέθηκε μετά την δοκιμή στα Δοκίμια Β (μείωση 

26%) τα οποία δοκιμάσθηκαν και αυτά μετά από 28 ημέρες από την σκυροδέτηση 

τους.  

Τα αποτελέσματα για τα Δοκίμια G τα οποία δοκιμάσθηκαν και αυτά στις 28 

ημέρες καθώς και για το Δοκίμιο Ff το οποίο είναι ίδιο ακριβώς με το Δοκίμιο Gf, 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.44. Η μόνη διαφορά των δοκιμίων αυτών είναι ότι στο 

Δοκίμιο Gu προηγήθηκε αποφόρτιση των τάσεων με αφαίρεση των πλακών.  
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Σχήμα 2.44 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για τα Δοκίμια G 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.44 δείχνουν ότι η 

αποφόρτιση των δοκιμίων με αφαίρεση των πλακών έχει ως αποτέλεσμα την 

επαναφορά της αντοχής τους. H μείωση της αντοχής λόγω της μικρορηγμάτωσης (σε 

σχέση με την μέση τιμή της αντοχής για τα Δοκίμια Ff και Gf) βρέθηκε ίση με 6% 

όπως ακριβώς και στα Δοκίμια D. 

Συγκριτικά διαγράμματα των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν 

προηγουμένως για την μεταβολή της επιβαλλόμενης δύναμης με την μετατόπιση της 

μηχανής παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.45 για σκυρόδεμα με Ν/Τ=0.8 και στο Σχήμα 

2.46 για σκυρόδεμα με Ν/Τ=0.72. 
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Σχήμα 2.45 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για Ν/Τ=0.80 
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Σχήμα 2.46 Μεταβολή δύναμης-μετατόπισης για Ν/Τ=0.72 

 

Η συμπεριφορά των δοκιμίων φαίνεται να είναι ανάλογη για τους δύο τύπους 

σκυροδέματος που εξετάσθηκαν. 

Στην συνέχεια, με την βοήθεια των μετρήσεων των μηκυνσιομέτρων που 

τοποθετήθηκαν στο μέσον των δοκιμίων προέκυψε το διάγραμμα που παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 2.47 και 2.48. Για τα αποτελέσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της 
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μετατόπισης που καταγράφηκαν από την μηχανή θλίψης οι οποίες διορθώθηκαν 

βάσει των ενδείξεων των μηκυνσιομέτρων καθώς οι τιμές της μετατόπισης που 

καταγράφονται από την μηχανή εκτός από την παραμόρφωση του δοκιμίου περιέχουν 

και πρόσθετες μετατοπίσεις που εισάγονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή του φορτίου 

στο δοκίμιο. Το διάγραμμα μεταβολής των τάσεων με τις παραμορφώσεις 

παρουσιάζεται Σχήμα 2.47 για σκυρόδεμα με Ν/Τ=0.8 και στο Σχήμα 2.48 για 

σκυρόδεμα με Ν/Τ=0.72. 
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Σχήμα 2.47 Διαγράμματα μεταβολής των τάσεων με τις παραμορφώσεις για την 

πρώτη «παρτίδα» δοκιμίων Π1 
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Σχήμα 2.48 Διαγράμματα μεταβολής των τάσεων με τις παραμορφώσεις για την 

δεύτερη «παρτίδα» δοκιμίων Π2 
 

Επιπλέον δοκιμάσθηκαν οι πρότυποι κύβοι που λήφθηκαν για τον 

προσδιορισμό της αντοχής του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε. Τα 

αποτελέσματα των κύβων για κάθε ζεύγος δοκιμίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2.5. 

 

Πίνακας 2.5 Αντοχές πρότυπων κύβων 

Λόγος νερού προς 

τσιμέντο (Ν/Τ) 

Δοκίμια Αντοχές κύβων 

(ΜPa) 

Μέση αντοχή 3 

κύβων (ΜPa) 

A (14 ημέρες) 12.96, 13.6, 13.33 13.30 

B (28 ημέρες) 16.41, 16.07, 16.90 16.46 

C (112 ημέρες) 16.7, 15.5, 17.09 16.56 

Ν/Τ = 0.80 

D (112 ημέρες) 16.02, 16.66, 17.10 16.59 

Ε (14 ημέρες) 20.05, 19.5 19.78 Ν/Τ = 0.72 

F G (28 ημέρες) 22.05, 22.235 22.14 

 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα που 

παρουσιάσθηκαν είναι ότι στα δοκίμια με τις μεταλλικές πλάκες, η αντοχή βρέθηκε 

σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα αντίστοιχα στα οποία δεν υπήρχαν πλάκες κατά 

την σκυροδέτηση. Στην περίπτωση όπου προηγήθηκε αποφόρτιση των στοιχείων 

αφαιρώντας τις μεταλλικές πλάκες (Δοκίμια Du και Gu) η αντοχή <<επανήλθε>> και 
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βρέθηκε ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με τα αντίστοιχα δοκίμια χωρίς τις πλάκες. 

Αυτή η μικρή μείωση της αντοχής οφείλεται στις <<μικρορηγματώσεις>> του 

σκυροδέματος. 

Η μείωση της αντοχής των στοιχείων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 

(Πίνακας 2.6). 

 

Πίνακας 2.6 Μείωση της αντοχής του δοκιμίου λόγω της συστολής ξήρανσης  

Δοκίμια Περιγραφή Μέγιστο 
Φορτίο 

(kN) 

Mείωση 

αντοχής 

(%) 

Αf Ελεύθερη Συστ. Ξήρανσης 1577.6 Α 

(14 ημέρες) Αr Δεσμευμένη Συστ. Ξήρανσης 1261.9 
20 

Bf Ελεύθερη Συστ. Ξήρανσης 1976.5 Β 

(28 ημέρες) Br Δεσμευμένη Συστ. Ξήρανσης 1471.9 
26 

Cf Ελεύθερη Συστ. Ξήρανσης 2092.2 C 

(112 ημέρες) Cr Δεσμευμένη Συστ. Ξήρανσης 1579.9 
24 

Df Ελεύθερη Συστ. Ξήρανσης 2399.5 D 

(112 ημέρες) Du Δεσμευμένη Συστ. Ξήρανσης και αποφόρτιση 2244.3 
6 

Ef Ελεύθερη Συστ. Ξήρανσης 2132.3 E 

(14 ημέρες) Er Δεσμευμένη Συστ. Ξήρανσης 1688.9 
21 

Ff Ελεύθερη Συστ. Ξήρανσης 2376.5 F 

(28 ημέρες) Fr Δεσμευμένη Συστ. Ξήρανσης 1770 
28* 

Gf Ελεύθερη Συστ. Ξήρανσης 2513 G 

(28 ημέρες) Gu Δεσμευμένη Συστ. Ξήρανσης και αποφόρτιση 2308.7 
6* 

*Για την μείωση της αντοχής στα Δοκίμια F και G xχρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή των αντοχών για τα δοκίμια χωρίς πλάκες καθώς για την 

κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ακριβώς σκυρόδεμα (από το ίδιο ανάμιγμα). 

2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Από τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, θα 

υπολογιστεί ο νόμος μείωσης της αντοχής του σκυροδέματος λόγω της δεσμευμένης 

συστολής ξήρανσης. Από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκε η μείωση της 

αντοχής των στοιχείων που περιγράφεται στο Πίνακα 2.6. 
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Επιπλέον, από τις μετρήσεις της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης έχει 

υπολογιστεί και η μεταβολή της παραμόρφωσης ashr ε−ε=ε  με τον χρόνο (Σχήμα 

2.35). Στις 28 ημέρες η παραμόρφωση εr βρέθηκε ίση με 65 microstrains ενώ η τιμή 

των ελαστικών παραμορφώσεων βρέθηκε ίση με 58 microstrains (Ενότητα 2.2.2.2.1). 

Η ίδια τιμή θεωρείται ότι ισχύει και για τις 112 ημέρες. Στις 14 ημέρες βρέθηκε 

παραμόρφωση εr ίση με 46 microstrains η οποία είναι και ίση με την ελαστική 

παραμόρφωση καθώς δεν είχαν σχηματιστεί ρηγματώσεις στο δοκίμιο στις 14 

ημέρες. Χρησιμοποιώντας τις τιμές αυτές και τις τιμές του μέτρου Ελαστικότητας 

(Εξ. 2.2 και Εξ. 2.4) υπολογίζονται οι παραμένουσες εφελκυστικές τάσεις στα 

δοκίμια. Επιπλέον υπολογίζεται ο λόγος των τάσεων που αναπτύσσονται στο δοκίμιο 

διαιρεμένος με την εφελκυστική αντοχή των δοκιμίων (σ/ft) (Πίνακας 2.7). 

 

Πίνακας 2.7 Εφελκυστικές τάσεις στα δοκίμια λόγω συστολής ξήρανσης 

Δοκίμιο Ε (ΜPa) 
Μέτρο 

Ελαστικότητας 

Εct (ΜPa) 
Μειωμένο μέτρο 

Ελαστικότητας λόγω 

ερπυσμού 

εr,el 

(microstrains) 
Ελαστικές τιμές των 

δεσμευμένων 

παραμορφώσεων εr 

σ (ΜPa) 
Eφελκυστικές 

τάσεις 

σ/ft Fc,shrink/Fc,free 

Πειραματική 

μείωση της αντοχής 

A 22500 13925 46 0.64 0.38 0.80 

B 24200 13455 58 0.78 0.41 0.74 

C 24200 11086 58 0.64 0.33 0.76 

E 25800 15967 46 0.73 0.33 0.79 

F 26600 14790 58 0.86 0.37 0.72 

 
Με βάση τις τιμές του Πίνακα 2.7 παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.49 η σχέση 

μεταβολής της αντοχής του σκυροδέματος με την ανηγμένη τιμή των εγκάρσιων 

εφελκυστικών τάσεων. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται ο αντίστοιχος νόμος που 

προτείνεται από τους Kupfer et al. (1969).  
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Σχήμα 2.49 Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων με τον νόμο μείωσης που 

προτείνεται από τους Kupfer et al. (1969) 
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.49 δείχνουν να υπάρχει 

πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των πειραματικών αποτελεσμάτων και του 

προσομοιώματος που προτείνεται από τους Kupfer et al. (1969) για την μείωση της 

αντοχής λόγω διαξονικής έντασης. Προφανώς η καλή συμφωνία μεταξύ των 

πειραματικών αποτελεσμάτων και του νόμου που προτείνεται από τους Kupfer et al. 

(1969) επιβεβαιώνει και την προτεινόμενη διαδικασία υπολογισμού των εγκάρσιων 

εφελκυστικών τάσεων λόγω της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης που 

παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.1. 

Η γραμμική κατανομή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.49 (Kupfer et al., 1969) 

θα χρησιμοποιηθεί στα προσομοιώματα που θα εξετασθούν στην συνέχεια στην 

παρούσα Διατριβή για τον συνυπολογισμό της επιρροής του φαινομένου της 

συστολής ξήρανσης.  
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2.4 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα αρχικά διερευνάται η δυνατότητα αξιόπιστης 

πρόβλεψης της επιρροής της συστολής ξήρανσης με την μέθοδο των πεπερασμένων 

στοιχείων, με χρήση του προγράμματος ΑΤΕΝΑ (Ενότητα 2.4.1). Στην συνέχεια 

(Ενότητα 2.4.2) προσδιορίζεται η επιρροή της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης σε 

δοκίμια που αντιπροσωπεύουν υποστυλώματα ενισχυμένα με μανδύα από Ο.Σ.. Το 

σκυρόδεμα προσομοιώνεται με ένα οκτάκομβο στοιχείο η συμπεριφορά του οποίου 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1 ενώ ο χάλυβας προσομοιώνεται με ένα γραμμικό 

στοιχείο με διγραμμική συμπεριφορά όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4. Η 

προσομοίωση της συστολής ξήρανσης πραγματοποιείται με μια επιβαλλόμενη 

«ογκομετρική» παραμόρφωση στο στοιχείο του σκυροδέματος. 

2.4.1 Προσομοίωση πειραματικών δοκιμίων 

Για την προσομοίωση της συστολής ξήρανσης θα χρησιμοποιηθεί το 

πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ΑΤΕΝΑ το οποίο έχει την δυνατότητα 

προσομοίωσης της συστολής ξήρανσης με επιβολή μιας παραμόρφωσης με τιμή ίση 

με αυτή της ελεύθερης συστολής ξήρανσης. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην 

Ενότητα 2.3, η μείωση στην αντοχή λόγω εγκάρσιας έντασης από την δεσμευμένη 

συστολή ξήρανσης συνυπολογίζεται με το νόμο διαξονικής έντασης που έχει 

προταθεί από τον Kupfer et al. (1969). Αρχικά θα εξετασθεί η συμπεριφορά 

προσομοιωμάτων ίδιων με τα ορθογωνικά δοκίμια που δοκιμάσθηκαν σε θλίψη. Οι 

μεταλλικές πλάκες τοποθετήθηκαν σε επαφή με το σκυρόδεμα όπως ακριβώς και 

στην πειραματική διαδικασία. Για την προσομοίωση της διεπιφάνειας μεταξύ των 

μεταλλικών πλακών και του σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκαν επίπεδα στοιχεία 

επαφής, η περιγραφή των οποίων παρουσιάζεται στην Ενότητα 4.2.1, και 

θεωρήθηκαν συντελεστές τριβής μ=0.5 και συνοχής c=0.5 MPa. Τα δοκίμια 

εξετάσθηκαν χωρίς και με προσομοίωση της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος. 

Στο Σχήμα 2.50β παρουσιάζεται η κατανομή των παραμορφώσεων και των 

ρηγματώσεων λόγω της συστολής ξήρανσης. 
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                           (α)                                                        (β) 
Σχήμα 2.50 Προσομοιώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της 

συστολής ξήρανσης α) διακριτοποίηση πεπερασμένων στοιχείων και β) 
κατανομή τάσεων και ρηγματώσεων λόγω της συστολής ξήρανσης 

 

Τα χαρακτηριστικά των δοκιμίων που εξετάσθηκαν παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.8 και επιλέχθηκαν έτσι ώστε να είναι σε συμφωνία με αυτά των 

πειραματικών δοκιμίων που εξετάσθηκαν και περιγράφηκαν αναλυτικά στην 

Ενότητα 2.2.2. Η τιμή της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης 

βασίζεται στις τιμές που μετρήθηκαν στα πειραματικά δοκίμια και παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 2.34. Για την προσομοίωση του Δοκιμίου Cr το οποίο δοκιμάσθηκε 112 

ημέρες μετά την σκυροδέτηση του χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικά τιμή για την 

παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης ίση με 600 microstrains καθώς οι 

διαθέσιμες μετρήσεις της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης είναι μέχρι την 

28η ημέρα (Σχήμα 2.34).  

 

Πίνακας 2.8 Αναλυτικά δοκίμια που εξετάσθηκαν 

Δοκίμια 
Mε Συστ. 
Ξήρανσης 

Χωρίς 
Συστ. 

Ξήρανσης 

Αντοχή 
(MPa) 

Συστολή ξήρανσης ( '
shε ) 

(Microstrains) 

*
rA  *Af  13.3 100 
*
rB  *Bf  16.5 200 
*
rC  *Cf  16.5 600 
*
rE  *Ef  19.8 100 
*
rF  *Ff  22 200 

 
Η κατανομή των εφελκυστικών τάσεων και των ρηγματώσεων στα δοκίμια με 

αύξηση της τιμής της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.51. 
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25 microstrains 

 
50 microstrains 

 
75 microstrains 

 
100 microstrains 

 
200 microstrains 

 
Σχήμα 2.51 Κατανομή εφελκυστικών τάσεων και ρηγματώσεων λόγω της συστολής 

ξήρανσης 
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Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.51 φαίνεται ότι οι 

εφελκυστικές τάσεις αυξάνονται στην αρχή μέχρι επιβαλλόμενη παραμόρφωση ίση 

με 50 microtsrains όπου η τιμή των εφελκυστικών τάσεων έχει αρχίσει να 

υπερβαίνεται την εφελκυστική αντοχή και αρχίζουν οι ρηγματώσεις. Στην συνέχεια 

όσο αυξάνεται η επιβαλλόμενη τιμή της παραμόρφωσης οι εφελκυστικές τάσεις 

φαίνεται να αυξομειώνονται χωρίς όμως να μεταβάλλονται σημαντικά ενώ οι 

ρηγματώσεις αυξάνονται (Σχήμα 2.4). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

αναπτυσσόμενες εφελκυστικές τάσεις αυξάνονται μέχρι την εφελκυστική αντοχή του 

σκυροδέματος. Μόλις αυτή ξεπεραστεί σε κάποιο σημείο, το σκυρόδεμα εκεί 

ρηγματώνεται και οι τάσεις μειώνονται στο σημείο αυτό. Καθώς όμως αυξάνεται η 

τιμή της επιβαλλόμενη παραμόρφωσης, σε κάποια άλλα σημεία στα οποία δεν έχει 

ξεπεραστεί η εφελκυστική αντοχή, οι τάσεις συνεχίζονται να αυξάνονται με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζονται οι μικρές αυξομειώσεις των τάσεων που 

παρουσιάζονται στα αποτελέσματα (Σχήμα 2.51). 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα δοκίμια με και χωρίς την προσομοίωση 

της συστολής ξήρανσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.52. 
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Σχήμα 2.52 Αριθμητικά αποτελέσματα δοκιμών θλίψης για δοκίμια με και χωρίς 

συστολή ξήρανσης  
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.52 υπολογίζεται η 

μείωση της αντοχής λόγω της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος και τα 

αποτελέσματα μαζί με τα αντίστοιχα πειραματικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.9. 
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Πίνακας 2.9 Μείωση της αντοχής λόγω της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος 

Δοκίμια Μείωση Αντοχής (%) 

Mε Συστ. 
Ξήρανσης 

Χωρίς Συστ. 
Ξήρανσης 

Αναλυτικά Πειραματικά 

*
rA  *Af  22 20 

*
rB  *Bf  30 26 

*
rC  *Cf  26 24 

*
rE  *Ef  18 21 

*
rF  *Ff  24 28 

 

Η κατανομή της μείωσης της αντοχής με την επιβαλλόμενη τιμή της 

παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.53. 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0

10

20

30

40

50

60

70

80

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ   ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
            A    
            E    
            B   
            F    
            C    

Μ
εί
ωσ

η 
αν
το
χή
ς (

%
)

Συστολή ξήρανσης (microstrains)

 
Σχήμα 2.53 Σύγκριση αναλυτικών και πειραματικών τιμών για την μείωση της 

αντοχής λόγω της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος   
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.9 και στο Σχήμα 2.53 

δείχνουν πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των αναλυτικών και των πειραματικών 

αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό επαληθεύεται η αξιοπιστία του συγκεκριμένου 
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τρόπου προσομοίωσης του φαινομένου της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος 

και της επιρροής που έχει στην αντοχή των στοιχείων.  

Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί μια αριθμητική διερεύνηση της επιρροής του 

φαινομένου της συστολής ξήρανσης στο σκυρόδεμα του περιμετρικού μανδύα 

ενίσχυσης. 

2.4.2 Προσομοίωση δοκιμίων μορφής μανδύα σκυροδέματος 

Για την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε πειραματικά αλλά και αναλυτικά 

μέχρι τώρα, χρησιμοποιήθηκαν τα πρισματικά δοκίμια στα οποία οι μεταλλικές 

πλάκες δημιουργούσαν δεσμεύσεις και δεν επέτρεπαν την ελεύθερη συστολή 

ξήρανσης του σκυροδέματος.  

Για την διερεύνηση της επίδρασης του φαινομένου για την περίπτωση των 

μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα εξετάσθηκαν δοκίμια με διατομή όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.54 (που αντιστοιχεί σε διατομή μανδύα ενίσχυσης των 

Δοκιμίων R, RD και D που εξετάζονται στην Ενότητα 4.2.4.3.β), στα οποία έχουν 

δοθεί οι κατάλληλες δεσμεύσεις έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν την συμπεριφορά 

μανδυών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν δεσμευθεί οι 

μετακινήσεις στις εσωτερικές πλευρές του στοιχείου, για την προσομοίωση της 

παρουσίας του υποστυλώματος. Με μια άκαμπτη μεταλλική πλάκα επιβάλλεται η 

φόρτιση του δοκιμίου. 
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                         (α)                                                            (β) 

Σχήμα 2.54 α) Διατομή ενισχυμένου υποστυλώματος και β) προσομοίωση δοκιμών 
θλίψης μανδύα παρουσία συστολής ξήρανσης 

 

Στις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα 

αντοχής 40ΜPa ενώ για την προσομοίωση της συστολής ξήρανσης 

χρησιμοποιήθηκαν τιμές ελεύθερης παραμόρφωσης ( '
shε ) ίσης με 200, 400 και 600 
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microstrains. Δεσμεύσεις χρησιμοποιήθηκαν στις εσωτερικές πλευρές του μανδύα για 

την προσομοίωση του αρχικού υποστυλώματος.  

Στο Σχήμα 2.55 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των εφελκυστικών 

τάσεων και των ρηγματώσεων για διαφορετικές τιμές της επιβαλλόμενης 

παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης. 

 
25 microstrains 

 

50 microstrains 

 
75 microstrains 100 microstrains 

200 microstrains 

 
Σχήμα 2.55 Κατανομή εφελκυστικών τάσεων και ρηγματώσεων λόγω της συστολής 

ξήρανσης στα στοιχεία μορφής μανδύα 
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.55 δείχνουν ότι στην 

περίπτωση των δοκιμίων μορφής μανδύα που εξετάσθηκαν η ρηγμάτωση του 

σκυροδέματος ξεκίνησε μόλις η παραμόρφωση έγινε ίση με 50 microstrains όπως και 

στην περίπτωση των ορθογωνικών δοκιμίων που εξετάσθηκαν στην Ενότητα 2.4.1 

(Σχήμα 2.51). Οι εφελκυστικές τάσεις στην περίπτωση των δοκιμίων μορφής μανδύα 

φαίνεται ότι αυξάνονται συνέχεια με αύξηση της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης 

λόγω συστολής ξήρανσης και ξεπερνούν τις αντίστοιχες τιμές που παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 2.51 γεγονός που οφείλεται στις συνθήκες δέσμευσης καθώς και στην 

ύπαρξη του οπλισμού.  
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Στην συνέχεια, το δοκίμιο φορτίστηκε σε θλίψη με μια μεταλλική πλάκα. Τα 

αποτελέσματα της μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση της μεταλλικής πλάκας 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.56.   
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Σχήμα 2.56 Αριθμητικά αποτελέσματα δοκιμών θλίψης σε δοκίμια μανδύα με και 

χωρίς συστολή ξήρανσης 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.56 φαίνεται ότι στην 

περίπτωση των δοκιμίων που προσομοιώνουν το σκυρόδεμα του μανδύα ενίσχυσης 

(Σχήμα 2.54) η μείωση στην αντοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί για 

μεγάλες τιμές της συστολής ξήρανσης η αντοχή να μειωθεί στο μισό. Φαίνεται 

συγκεκριμένα ότι η συμπεριφορά σκυροδέματος με αντοχή 40 ΜPa στο οποίο 

επιβάλλεται παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης ίση με 400 και 600 microstrains 

είναι ανάλογη της συμπεριφοράς σκυροδέματος με μισή αντοχή (20ΜPa). 

Στο Σχήμα 2.57 παρουσιάζεται η μείωση της αντοχής με την επιβαλλόμενη 

παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης όπως υπολογίστηκε από τις προσομοιώσεις, 

για τους δύο τύπους δοκιμίων που ελέγχθηκαν (Σχήμα 2.50, Σχήμα 2.54). 
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Σχήμα 2.57 Μείωση της αντοχής λόγω της συστολής ξήρανσης για δύο τύπους 
δοκιμίων 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.57 δείχνουν σημαντικά 

υψηλότερη μείωση της αντοχής στην περίπτωση των στοιχείων μορφής μανδύα σε 

σχέση με τα αντίστοιχα ορθογωνικά δοκίμια. Η μεγάλη μείωση της αντοχής (της 

τάξεως του 50%) οφείλεται στην δεσμευμένη συστολή ξήρανσης η οποία στην 

περίπτωση των στοιχείων μορφής μανδύα είναι αρκετά σημαντικότερη σε σχέση με 

τα ορθογωνικά στοιχεία στα οποία η δέσμευση επιβάλλεται από τις μεταλλικές 

πλάκες.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση για την επιρροή της 

δεσμευμένης συστολής ξήρανσης στην συμπεριφορά του σκυροδέματος. Αρχικά 

παρουσιάζεται μια αναλυτική προσέγγιση του προβλήματος ενώ στην συνέχεια 

παρουσιάζεται μια πειραματική διερεύνηση. 

Στο αναλυτικό μέρος, παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 

τάσεων που αναπτύσσονται λόγω της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος του μανδύα. Οι τάσεις αυτές μεταβάλλονται με τον χρόνο καθώς 

μεταβάλλεται το μέτρο Ελαστικότητας του σκυροδέματος, αλλά κυρίως λόγω της 

χαλάρωσης που οφείλεται στον ερπυσμό του σκυροδέματος. Για την προσομοίωση 

του φαινομένου προτείνεται η επιβολή μιας παραμόρφωσης η οποία οφείλεται στην 

συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος και θα πρέπει να λαμβάνεται ίση με το μισό 

της ελεύθερης παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης για τον συνυπολογισμό του 

ερπυσμού.  

Στην συνέχεια, οι εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται στο σκυρόδεμα 

θεωρούνται ότι μειώνουν την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος λόγω διαξονικής 

έντασης (θλίψη παρουσία εγκάρσιου εφελκυσμού).  

Στο πειραματικό μέρος που παρουσιάζεται, αρχικά πραγματοποιούνται μετρήσεις 

των μεγεθών της συστολής ξήρανσης με ενόργανη παρακολούθηση καθώς και με 

οπτικές μεθόδους η χρήση των οποίων φαίνεται ότι μπορεί να δώσει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και μελλοντικά ίσως αντικαταστήσει σε πολλές περιπτώσεις την 

ενόργανη παρακολούθηση.  

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε πειραματική διερεύνηση για τον 

προσδιορισμό της επιρροής της εγκάρσιας εφελκυστικής έντασης (λόγω δεσμευμένης 

συστολής ξήρανσης) στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Για το λόγο αυτό 

κατασκευάσθηκαν ζεύγη ορθογωνικών δοκιμίων με ελεύθερη καθώς και με 

δεσμευμένη συστολή ξήρανσης (μέσω μεταλλικών πλακών) και ελέγχθηκε η μείωση 

της αντοχής λόγω της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης. Επιπλέον σε ορισμένα 

δοκίμια πραγματοποιήθηκε και αποφόρτιση των εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων 

πριν από την δοκιμή τους για την διερεύνηση της συμπεριφοράς τους. Από τα 

αποτελέσματα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα τα οποία έχουν γενική ισχύ καθώς 

απευθύνονται όχι μόνο στο πεδίο των ενισχύσεων και επισκευών αλλά σε κάθε 

περίπτωση όπου υπάρχει δεσμευμένη συστολή ξήρανσης σε στοιχεία σκυροδέματος.  



 86

• Η δέσμευση της συστολής ξήρανσης με τον τρόπο που επιλέχθηκε, είχε 

ως αποτέλεσμα την εισαγωγή εφελκυστικών τάσεων οι οποίες 

αυξάνονταν με τον χρόνο μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και πέρα οι τάσεις 

παρέμεναν σταθερές καθώς η παραμόρφωση εr παρέμενε σταθερή. Η 

ένταση που εισήχθηκε στα στοιχεία είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της 

αντοχής των στοιχείων 20-30%. 

• Από τις τιμές των μετρούμενων παραμορφώσεων υπολογίστηκε το 

μέγεθος της δεσμευμένης παραμόρφωσης εr και προσδιορίστηκαν οι 

εισαγόμενες εφελκυστικές τάσεις. Συνδυάζοντας τις τιμές αυτές με την 

μείωση της αντοχής, βρέθηκε ότι ο νόμος που διέπει το φαινόμενο αυτό 

είναι σε συμφωνία με το νόμο διαξονικής έντασης που προτείνεται από 

τους Kupfer et al. 1969. O συγκεκριμένος νόμος θα χρησιμοποιηθεί και 

στην συνέχεια της Διατριβής. 

• Η αποφόρτιση των δοκιμίων έδειξε επαναφορά της αντοχής των 

στοιχείων κατά μεγάλο ποσοστό καθώς πραγματοποιήθηκε 

απελευθέρωση των ελαστικών παραμορφώσεων λόγω δεσμευμένης 

συστολής ξήρανσης. Μια μικρή μείωση της αντοχής που βρέθηκε ακόμα 

και στα αποφορτισμένα δοκίμια οφείλεται στις μικρορηγματώσεις που 

είχαν σχηματιστεί στο σκυρόδεμα λόγω της παρουσίας των πλακών.  

 

Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάστηκαν αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

για την προσομοίωση των πειραματικών δοκιμίων αλλά και δοκιμίων 

αντιπροσωπευτικών της περίπτωσης ενίσχυσης με χρήση περιμετρικού μανδύα. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων των πειραματικών δοκιμίων έδειξαν ότι τα αναλυτικά 

και τα πειραματικά αποτελέσματα είναι σε πλήρη συμφωνία. Για την περίπτωση που 

εξετάσθηκαν δοκίμια μορφής περιμετρικού μανδύα βρέθηκαν αρκετά σημαντικότερες 

μειώσεις της αντοχής (της τάξεως του 50%), γεγονός που οφείλεται στις δεσμεύσεις 

που υπάρχουν στο σκυρόδεμα του μανδύα λόγω της ύπαρξης του αρχικού 

υποστυλώματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

----------------------- 

3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία προσομοίωσης μονολιθικών 

και ενισχυμένων υποστυλωμάτων με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων 

ANSYS. Στόχος της παρούσας διερεύνησης είναι ο προσδιορισμός κατάλληλης 

διαδικασίας προσομοίωσης της συνάφειας μεταξύ χάλυβα οπλισμού και 

σκυροδέματος αλλά και της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος. Επιπλέον 

παρουσιάζεται μια αναλυτική διαδικασία πρόβλεψης της, υπό ανακυκλιζόμενη 

ένταση συμπεριφοράς των υποστυλωμάτων, με εφαρμογή μονότονης φόρτισης με 

συνεκτίμηση της επιρροής της ανακύκλισης της φόρτισης στην συμπεριφορά της 

διεπιφάνειας. To συγκεκριμένο λογισμικό είναι ένα πρόγραμμα πεπερασμένων 

στοιχείων γενικής χρήσης που έχει το πλεονέκτημα έναντι άλλων σχετικών 

λογισμικών, να περιλαμβάνει και στοιχεία μορφής ελατηρίου που θα 

χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση του τρόπου προσομοίωσης της συνάφειας 

μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος καθώς και της διεπιφάνειας παλαιού - νέου 

σκυροδέματος. 

Στις αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί χρησιμοποιήθηκαν ξεχωριστά 

στοιχεία για την προσομοίωση του σκυροδέματος, του χάλυβα οπλισμού καθώς και 

της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος. Επιπλέον έχουν χρησιμοποιηθεί 

ειδικά στοιχεία μορφής ελατηρίων για την σύνδεση του οπλισμού με το σκυρόδεμα 

καθώς και για την προσομοίωση των βλήτρων. Αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί 

παρουσία επιβαλλόμενης μονοτονικής φόρτισης. Η αξιοπιστία των προσομοιωμάτων 

ελέγχεται χρησιμοποιώντας διαθέσιμα πειραματικά αποτελέσματα από δοκιμές 

ανακυκλιζόμενης φόρτισης που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Πολιτικών 
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Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Βανδώρος, 2005, Σπαθής, 2006). Η 

προσομοίωση των δοκιμών ανακυκλιζόμενης φόρτισης με ισοδύναμη μονοτονική 

προτείνεται καθώς μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά τους υπολογισμούς 

εξασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητική ακρίβεια, καθώς ο τύπος της φόρτισης δεν 

επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά του χάλυβα αλλά ούτε και του σκυροδέματος 

(Karsan and Jirsa, 1969, Park and Pauley, 1975, Penelis and Kappos, 1997, Fardis, 

2009). Στην παρούσα διερεύνηση η επιρροή της ανακύκλισης της έντασης 

συνεκτιμάται μόνο στην προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου 

σκυροδέματος.   

3.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται ο τρόπος προσομοίωσης της συνάφειας 

χάλυβα – σκυροδέματος σε μονολιθικά υποστυλώματα. Για την προσομοίωση των 

υποστυλωμάτων χρησιμοποιούνται τρία διαφορετικά είδη στοιχείων. Ένα οκτάκομβο 

στοιχείο χρησιμοποιείται για την προσομοίωση του σκυροδέματος, ένα γραμμικό για 

την προσομοίωση του χάλυβα οπλισμού καθώς και ένα τρίτο, μορφής ελατηρίου, για 

την προσομοίωση της συνάφειας χάλυβα οπλισμού-σκυροδέματος. Επιπλέον 

εξετάζεται μια εναλλακτική διαδικασία όπου οι μετακινήσεις των υποστυλωμάτων 

προσδιορίζονται ως το άθροισμα των μετακινήσεων που προκύπτουν από μια 

ανάλυση όπου θεωρείται τέλεια σύνδεση χάλυβα-σκυροδέματος και των αντιστοίχων 

που προκύπτουν, μέσω αναλυτικών σχέσεων και είναι αποτέλεσμα της σχετικής 

ολίσθησης των στοιχείων. Επίσης για λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και τα 

αποτελέσματα από αναλύσεις όπου αγνοείται η ολίσθηση. 

3.1.1 Προσομοίωση σκυροδέματος 

Για την προσομοίωση του σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκε το οκτάκομβο 

στοιχείο SOLID 65 (Σχήμα 3.1). Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει την δυνατότητα να 

περιλαμβάνει ράβδους οπλισμού σε τρεις διαφορετικές διευθύνσεις. Επίσης υπάρχει η 

δυνατότητα ρηγμάτωσης και θραύσης του σκυροδέματος λόγω εφελκυστικών και 

θλιπτικών φορτίων αντίστοιχα. Επιπλέον συνυπολογίζονται οι πλαστικές 

παραμορφώσεις καθώς και οι παραμορφώσεις λόγω ερπυσμού (ANSYS, 2002). 
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Το στοιχείο SOLID 65 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακριτοποίηση 

τρισδιάστατων στοιχείων σκυροδέματος οπλισμένου η μη. Στην περίπτωση που 

επιλέγεται η ύπαρξη οπλισμού στο συγκεκριμένο στοιχείου, αυτός καθορίζεται ως 

ποσοστό του στοιχείου σκυροδέματος (Σχήμα 3.1). 
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Σχήμα 3.1 Στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος SOLID 65 

 

Στην παρούσα εργασία θεωρήθηκε ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιελάμβαναν τον 

χάλυβα οπλισμού ως ποσοστό του στοιχείου σκυροδέματος. Για λόγους μεγαλύτερης 

ακρίβειας οι ράβδοι του διαμήκους οπλισμού διακριτοποιήθηκαν με διαφορετικού 

τύπου γραμμικά στοιχεία. 

Το στοιχείο SOLID 65 δεν έχει δυνατότητα σχηματισμού διακριτών ρωγμών. Η 

ρηγμάτωση του σκυροδέματος συνυπολογίζεται με διαμόρφωση του μητρώου 

δυσκαμψίας του στοιχείου και όχι σχηματισμό ρωγμών. Η παρουσία μιας ρωγμής έχει 

σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός αδύνατου σημείου σε κάθετη διεύθυνση στην 

σχηματιζόμενη ρωγμή. Επιπλέον εισάγονται δύο μειωτικοί συντελεστές της 

διατμητικής τάσης κατά το μήκος της ρωγμής, ένας για την ανοιχτή και ένας για την 

κλειστή ρωγμή. 

Διαφορετική είναι η συμπεριφορά του στοιχείου σε εφελκυσμό και σε θλίψη. 

Στον εφελκυσμό η συμπεριφορά του θεωρείται γραμμικά ελαστική μέχρι την μέγιστη 

εφελκυστική αντοχή και μετά η τάση μηδενίζεται. Για την προσομοίωση της 

συμπεριφοράς σε θλίψη χρησιμοποιείται πολυγραμμικό διάγραμμα τάσεων 

παραμορφώσεων. Στο Σχήμα 3.2 απεικονίζεται ο νόμος τάσεων-παραμορφώσεων 

που υιοθετείται από το πρόγραμμα για την θλίψη και τον εφελκυσμό. 
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Σχήμα 3.2 Συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος 

 

Σε μια μη γραμμική ανάλυση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με νόμο 

τάσεων παραμορφώσεων που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2, η υπέρβαση της 

εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

ρωγμών, το πλήθος των οποίων επηρεάζει την δυνατότητα σύγκλισης της 

αριθμητικής λύσης καθώς και το βήμα της φόρτισης. Αν η σύγκλιση γίνεται ομαλά το 

βήμα φόρτισης μπορεί να αυξάνεται. Αν η σύγκλιση γίνεται δύσκολα το βήμα 

φόρτισης πρέπει να μειώνεται έτσι ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση. Η σχέση ροπής – 

καμπυλότητας που προκύπτει σε μια καμπτόμενη διατομή οπλισμένου σκυροδέματος, 

με χρήση του νόμου σκυροδέματος που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2, μπορεί να 

χωριστεί σε 4 κλάδους ανάλογα με την εντατική κατάσταση της διατομής. Κάθε ένας 

κλάδος χαρακτηρίζεται και από διαφορετική δυσκολία σύγκλισης (Σχήμα 3.3): 

Κλάδος 1. Γραμμικός κλάδος: Η σύγκλιση πραγματοποιείται εύκολα και το 

βήμα φόρτισης μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. 

Κλάδος 2. Αρχίζουν οι ρηγματώσεις: Το βήμα της φόρτισης μικραίνει για να 

επιτευχθεί η σύγκλιση. 

Κλάδος 3. Αρχίζει η διαρροή του χάλυβα: Ακόμα μικρότερο βήμα φόρτισης για 

να επιτευχθεί σύγκλιση. 

Κλάδος 4. Μεγάλος αριθμός ρωγμών: Αδυναμία σύγκλισης ακόμα και για πολύ 

μικρό βήμα φόρτισης. 

 



 91

4
3

2

1

Αστοχία στοιχείου

Δημιουργία σημαντικού 
πλήθους ρωγμών

Διαρροή χάλυβα

Ρο
πή

 (Μ
)

Καμπυλότητα (φ)

Δημιουργία πρώτης ρωγμής

 
Σχήμα 3.3 Συμπεριφορά στοιχείων σκυροδέματος 

3.1.2 Χάλυβας 

Για την προσομοίωση των χάλυβα οπλισμού χρησιμοποιήθηκε το στοιχείο 

LINK8. Το συγκεκριμένο στοιχείο (Σχήμα 3.4) χρησιμοποιείται για την 

διακριτοποίηση γραμμικών στοιχείων που παραλαμβάνουν μόνο αξονικά φορτία, 

όπως μέλη δικτυωμάτων, ράβδοι, καλώδια, στοιχεία μηχανών κ.α.. Έχει την 

δυνατότητα να δέχεται πλαστικές παραμορφώσεις, καθώς και παραμορφώσεις λόγω 

θερμοκρασιακών μεταβολών, ερπυσμού και άλλων παραγόντων (ANSYS, 2002). 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιβολής δύναμης προέντασης ή αντίστοιχα αρχικής 

παραμόρφωσης. 
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Σχήμα 3.4 Συμπεριφορά στοιχείων χάλυβα 

 

Το στοιχείο ορίζεται από δύο κόμβους, το εμβαδόν διατομής του, την αρχική 

παραμόρφωση και τις ιδιότητες του υλικού το οποίο αντιπροσωπεύει. Στην 

συγκεκριμένη διερεύνηση η συμπεριφορά του στοιχείου του χάλυβα θεωρείται 

διγραμμική με κράτυνση (Σχήμα 3.4). 

3.1.3 Συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος 

Η προσομοίωση της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος γίνεται είτε 

με χρήση ελατηρίων μεταξύ των κόμβων του χάλυβα και σκυροδέματος (CEB, 1996) 

είτε με μια εναλλακτική προτεινόμενη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θεωρείται 

τέλεια συνάφεια μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα και η πρόσθετη μετατόπιση λόγω 

της εξόλκευσης του χάλυβα από το πέδιλο θεμελίωσης συνυπολογίζεται αναλυτικά. 

Κατά την διαδικασία αυτή θεωρείται ότι το αποτέλεσμα της ολίσθησης μεταξύ 

χάλυβα και σκυροδέματος που επηρεάζει την συμπεριφορά των υποστυλωμάτων 

είναι η εξόλκευση του χάλυβα από το πέδιλο θεμελίωσης. 

3.1.3.1 1ος τρόπος προσομοίωσης: Ελατήρια μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος  

Στην περίπτωση της χρήσης στοιχείων μορφής ελατηρίου για την σύνδεση 

μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού χρησιμοποιείται το στοιχείο COMBIN14 
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(Σχήμα 3.5). To συγκεκριμένο στοιχείο έχει διαμήκη ή στρεπτική δυνατότητα σε μία, 

δύο ή τρεις διευθύνσεις (ANSYS, 2002).  
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Σχήμα 3.5 Στοιχείο COMBIN14 

 

Το στοιχείο χρησιμοποιείται για την σύνδεση των κόμβων του χάλυβα και του 

σκυροδέματος και η συμπεριφορά του καθορίζεται από μια σταθερά δυσκαμψίας k 

(Σχήμα 3.6). 

 

k k k

Στοιχεία σκυροδέματος

Στοιχεία χάλυβα

 
Σχήμα 3.6 Χρήση στοιχείου για προσομοίωση συνάφειας χάλυβα – σκυροδέματος 

 
Για τον προσδιορισμό της σταθεράς (k) χρησιμοποιείται η σχέση τάσης 

συνάφειας που φαίνεται στο Σχήμα 3.7 και στον Πίνακα 3.1 (CEB, 1991). 
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Σχήμα 3.7 Μεταβολή τάσης συνάφειας – ολίσθησης 

 
Πίνακας 3.1 Τάσεις συνάφειας (CEB-FIB Model Code 1990, 1991) 

Απερίσφικτο Σκυρόδεμα Περισφιγμένο Σκυρόδεμα 

Συνθήκες συνάφειας  Συνθήκες συνάφειας  

 

Ολίσθηση 

Καλές  Όλες οι άλλες 

περιπτώσεις 
Καλές  

Όλες οι άλλες 

περιπτώσεις 

s1 0.6 mm 0.6 mm 1.0 mm 

s2 0.6 mm 0.6 mm 3.0 mm 

s3 1.0 mm 2.5 mm αποστάσεις μεταξύ των 
νευρώσεων 

α 0.4 0.4 

τmax ckf0.2  ckf0.1  ckf5.2  ckf25.1  

τf 0.15τmax 0.40τmax 

 

Για τον προσδιορισμό της σταθεράς του ελατηρίου (k) λαμβάνεται γραμμική 

σχέση τάσης συνάφειας–ολίσθησης και συγκεκριμένα θεωρείται ότι η μέγιστη τάση 

συνάφειας δίνεται από την Εξ. 3.1. 

cmax f25.1=τ ,  μέχρι μέγιστη ολίσθηση (s1) 1 mm  (3.1)

Επομένως η μεταβολή της τάσης συνάφειας με την ολίσθηση δίνεται από την 

Εξ. 3.2 μέχρι ολίσθηση 1 mm. 

smax ∗τ=τσυναφ  (3.2)

όπου: 

s η τιμή της ολίσθησης μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος. 
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Θεωρώντας ότι τα στοιχεία πάνω και κάτω από το σημείο που τοποθετείται το 

ελατήριο έχουν μήκος l1 και l2 τότε ισχύει η Εξ. 3.3. 

s*kll*d**s* rmax =
+
2

21πτ  
(3.3)

όπου: 

l1, l2 το μήκος των στοιχείων πάνω και κάτω από τον κόμβο που τοποθετείται το 
ελατήριο. 

Επομένως η σταθερά των ελατηρίων δίνεται από την Εξ. 3.4. 

2
21 ll*d**k rmax

+
= πτ         (N/mm) 

(3.4)

όπου: 

dr η διάμετρος ράβδου οπλισμού (mm). 

3.1.3.2 2ος τρόπος προσομοίωσης: Τέλεια σύνδεση μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα 

και αναλυτικός συνυπολογισμός της πρόσθετης μετατόπισης λόγω ολίσθησης  

 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται μια εναλλακτική μεθοδολογία 

προσομοίωσης της επίδρασης της σχετικής ολίσθησης μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέματος. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα αναλύσεων με 

παραδοχή τέλειας συνοχής χάλυβα και σκυροδέματος και την διόρθωση των 

αποτελεσμάτων της οριζόντιας μετατόπισης των υποστυλωμάτων με συνυπολογισμό 

της πρόσθετης μετατόπισης λόγω της εξόλκευσης του οπλισμού από το πέδιλο 

θεμελίωσης. Για τον συγκεκριμένο τρόπο προσομοίωσης θεωρείται ότι η ολίσθηση 

μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος στην περίπτωση των υποστυλωμάτων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα έχει σαν αποτέλεσμα την εξόλκευση του οπλισμού από το 

πέδιλο. Αυτό φαίνεται και από την κατανομή των ολισθήσεων που βρέθηκε από 

αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με χρήση ελατηρίων, η οποία έδειξε ότι οι τιμές 

των ολισθήσεων μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος είναι σημαντικές μόνο στην βάση 

του υποστυλώματος (Σχήμα 3.13α). Για τον υπολογισμό της τιμής της μετατόπισης 

που οφείλεται στην εξόλκευση του οπλισμού χρησιμοποιούνται δύο σχετικές 

εναλλακτικές αναλυτικές διαδικασίες (fib, 2003, Mazzoni et al., 2004). 

Στην πρώτη αναλυτική διαδικασία, η πρόσθετη μετατόπιση υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας τις παρακάτω αναλυτικές σχέσεις που προτείνονται στο fib (2003), 

για τις γωνίες στροφής στην διαρροή (Εξ. 3.5) και στην αστοχία (Εξ. 3.6).  
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όπου οι δείκτες y και u δηλώνουν το στάδιο της διαρροής και αστοχίας και 

θ είναι η γωνία στροφής στην βάση λόγω της εξόλκευσης, 

ε είναι η παραμόρφωση του χάλυβα, 

Lb είναι το μήκος ανάπτυξης των τάσεων συνάφειας σε mm, 

z είναι ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων, 

fs είναι η τάση του χάλυβα σε MPa, 

fb είναι η ομοιόμορφη τάση συνάφειας σε MPa. 

Για οποιοδήποτε σημείο πριν από την διαρροή χρησιμοποιείται η Εξ. 3.5 με την 

αντίστοιχη τιμή της παραμόρφωσης του χάλυβα στο σημείο αυτό (σε αντικατάσταση 

της τιμής εy). Για τον υπολογισμό της γωνίας στροφής μεταξύ της διαρροής και της 

αστοχίας χρησιμοποιείται η Εξ. 3.6 με τις κατάλληλες τιμές της παραμόρφωσης και 

της τάσης του χάλυβα για το σημείο αυτό σε αντικατάσταση των τιμών εu και fs,u. 

Η δεύτερη αναλυτική διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε έχει προταθεί από τους 

Mazzoni et al. (2004). Από εξίσωση ισορροπίας μεταξύ των αξονικών τάσεων στον 

χάλυβα και των τάσεων συνάφειας της αγκυρωμένης ράβδου προκύπτει η Εξ. 3.7. 

bbb
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Στην ελαστική περιοχή, η κατανομή των παραμορφώσεων, σε κάποια 

απόσταση x από την βάση του υποστυλώματος, είναι τριγωνική και προκύπτει από 

την Εξ. 3.8. 

Ολοκληρώνοντας την παραμόρφωση για όλο το μήκος ανάπτυξης, προκύπτει η 

τιμή της εξόλκευσης δ (Εξ. 3.9). 

)1()(
b

ys L
xx −∗= εε  (3.8)
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∫ ∗=
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Αντικαθιστώντας την τιμή για Lb και λύνοντας το ολοκλήρωμα προκύπτει η 

εξίσωση υπολογισμού για την εξόλκευση στην διαρροή (Εξ. 3.10). 
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byy f
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d ∗∗= εδ

8
1 , cb f.f ∗= 50  

(3.10)

Για τον υπολογισμό της γωνίας στροφής στην βάση θεωρείται ότι η διατομή 

περιστρέφεται  γύρω από τη μέση του ύψους της (
2/hc

δθ = ). Η τιμή της γωνίας 

στροφής στην διαρροή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την Εξ. 3.11. 
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όπου hc είναι το ύψος της διατομής του υποστυλώματος. 

Η τιμή της γωνίας στροφής στην αστοχία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την 

Εξ. 3.12: 
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Για οποιοδήποτε σημείο πριν από την διαρροή χρησιμοποιείται η Εξ. 3.11 

χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη τιμή της παραμόρφωσης και της τάσης του χάλυβα 

στο σημείο αυτό (σε αντικατάσταση της τιμής εy και fy). Για τον υπολογισμό της 

γωνίας στροφής μεταξύ της διαρροής και της αστοχίας χρησιμοποιείται η Εξ. 3.12 με 

τις αντίστοιχες τιμές της παραμόρφωσης και της τάσης του χάλυβα για το σημείο 

αυτό (σε αντικατάσταση των τιμών εu και fs,u). 

Ο προσδιορισμός της γωνίας στροφής στην διαρροή και στην αστοχία γίνεται 

με βάση τις παραμορφώσεις και τις τάσεις στις ράβδους οπλισμού που υπολογίζονται 

από αναλύσεις με παραδοχή τέλειας συνάφειας οπλισμού - σκυροδέματος. Οι τιμές 

της πρόσθετης μετατόπισης λόγω της ολίσθησης των ράβδων οπλισμού προστίθενται 

στα αποτελέσματα των αναλύσεων και προκύπτει η διορθωμένη καμπύλη μεταβολής 

της δύναμης με την μετατόπιση. 
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3.1.4 Γεωμετρία και ιδιότητες των υλικών των υποστυλωμάτων  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζονται δύο μονολιθικά 

υποστυλώματα μορφής προβόλου (M και MA) τα οποία είχαν δοκιμασθεί στο 

παρελθόν στο Εργαστήριο Κατασκευών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Βανδώρος, 2005, Σπαθής, 2006) στα πλαίσια άλλων 

ερευνητικών εργασιών. Η διατομή τους είχε διαστάσεις 400x400 ενώ το ύψος τους 

ήταν ίσο με 1800 mm. Στο Σχήμα 3.8 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής των 

στοιχείων καθώς και ο οπλισμός τους. Ο διαμήκης οπλισμός του δοκιμίου Μ ήταν 4 

ράβδοι με διάμετρο 14 mm και κατηγορία S220 (με τάση διαρροής 313 MPa και 

αστοχίας 442 MPa) και 4 ράβδοι με διάμετρο 20 mm και κατηγορία S500 (με τάση 

διαρροής 487 MPa και αστοχίας 657 MPa). Δύο τύποι συνδετήρων υπήρχαν στα 

υποστυλώματα : α) με διάμετρο 8 mm και κατηγορία S220 (με τάση διαρροής 425 

MPa και αστοχίας 596 MPa) τοποθετημένοι ανά 200 mm και β) με διάμετρο 10 mm 

και κατηγορία S500 (με τάση διαρροής 599 MPa και αστοχίας 677 MPa) 

τοποθετημένοι ανά 100 mm. Για το δοκίμιο MA ο διαμήκης οπλισμός ήταν 4 ράβδοι 

με 20 mm διάμετρο και κατηγορία S500 (με τάση διαρροής 487 MPa και αστοχίας 

657 MPa) και υπήρχαν συνδετήρες με διάμετρο 10 mm και κατηγορία S500 (με τάση 

διαρροής 599 MPa και αστοχίας 677 MPa), τοποθετημένοι κάθε 100 mm. Η αντοχή 

του σκυροδέματος για τα μονολιθικά δοκίμια M και MA ήταν 24.7 MPa και 30.6 MPa 

αντίστοιχα. Όλα τα δοκίμια εδράζονταν σε ισχυρό πέδιλο θεμελίωσης. 

Η ιστορία φόρτισης των δοκιμίων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.9. Το αξονικό 

φορτίο εφαρμόστηκε στην κορυφή των υποστυλωμάτων και είχε τιμή ίση με 1050 kN 

για το δοκίμιο Μ και 1040 kN για το δοκίμιο MA.  

 

Φ20 Φ10/100

Φ8/200 Φ14  
Δοκίμιο M 

Φ20 Φ10/100

 
Δοκίμιο MA 

Σχήμα 3.8 Γεωμετρία της διατομής και οπλισμός των υποστυλωμάτων 
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Σχήμα 3.9 Φόρτιση των στοιχείων 

3.1.5 Διερεύνηση της επιρροής του τρόπου προσομοίωσης της συνάφειας μεταξύ 

των ράβδων οπλισμού και του σκυροδέματος 

Για κάθε ένα από τα μονολιθικά υποστυλώματα (Μ και ΜΑ), τέσσερα 

διαφορετικά προσομοιώματα συμπεριφοράς εξετάσθηκαν σχετικά με τον τρόπο 

προσομοίωσης της συνάφειας μεταξύ του χάλυβα οπλισμού και του σκυροδέματος. 

Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι παραδοχές των δοκιμίων που εξετάσθηκαν. 

 

Πίνακας 3.2 Παρουσίαση των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
προσομοίωση των μονολιθικών υποστυλωμάτων 

Δοκίμια  Παραδοχές για 
 M MA συνάφεια χάλυβα και σκυροδέματος 

Προσομοιώματα  
M1  MA,1 Τέλεια συνάφεια μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέματος 
M2 MA,2 Στοιχεία ελατηρίου μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέματος 
M3 MA,3 Τέλεια συνάφεια και πρόσθετες ολισθήσεις 

εξόλκευσης κατά fib (2003) 
M4 MA,4 Τέλεια συνάφεια και πρόσθετες ολισθήσεις 

εξόλκευσης κατά Mazzoni et al. (2004)  
 

Τα δοκίμια που διερευνήθηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.10. Για να 

μειωθεί ο χρόνος των αναλύσεων εκμεταλλεύεται η συμμετρία των δοκιμίων και 

προσομοιώνεται μόνο το μισό. Η διακριτοποίηση των πεπερασμένων στοιχείων του 

σκυροδέματος επιλέχθηκε έτσι ώστε το μέγεθος τους να είναι όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στη βέλτιστη τιμή που προτείνεται στην βιβλιογραφία για στοιχεία 
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σκυροδέματος (Bazant and Oh, 1983, Köksal and Karakoç, 1999) η οποία μπορεί να 

εκτιμηθεί ως το τριπλάσιο της μέγιστης διαμέτρου των αδρανών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση του σκυροδέματος (75 mm). Ωστόσο αυτό δεν 

είναι πάντα εφικτό καθώς στο συγκεκριμένο λογισμικό οι ακμές των πεπερασμένων 

στοιχείων του σκυροδέματος πρέπει να συμπίπτουν με τα γραμμικά στοιχεία που 

προσομοιώνουν τις ράβδους οπλισμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία των 

δύο υλικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διακριτοποίηση των στοιχείων του 

σκυροδέματος να εξαρτάται από την θέση του χάλυβα οπλισμού.  

  

X

Y

Z

(α) 

X

Y

Z

 
(β) 

X

Y

Z

 
(γ) 

Σχήμα 3.10 Τα προσομοιώματα που χρησιμοποιήθηκαν α) για το σκυρόδεμα, 
β) και γ) για τον οπλισμό των δοκιμίων M και MA αντίστοιχα με 
χρήση του προγράμματος ANSYS 

 

Αρχικά εφαρμόστηκε το αξονικό φορτίο στην κορυφή των υποστυλωμάτων και 

στην συνέχεια έγινε η επιβολή μιας οριζόντιας αυξανόμενης μετατόπισης σε ύψος 

1600 mm από την βάση των στοιχείων. Η φόρτιση αυτή είναι μονοτονική φόρτιση 

και θα χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της περιβάλλουσας των πειραματικών 

αποτελεσμάτων ανακυκλιζόμενης φόρτισης.   

3.1.6 Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα των προσομοιωμάτων που εξετάσθηκαν με διαφορετικές 

παραδοχές για την συνάφεια μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος καθώς και τα 

αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.11.  
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Σχήμα 3.11 Αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση του 
προγράμματος ΑNSYS για τα Δοκίμια α) Μ και β) ΜΑ 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.11 φαίνεται 

ότι υπάρχει σχετική απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των 

αντίστοιχων πειραματικών. Η απόκλιση προκύπτει σημαντική στην περίπτωση της 

θεώρησης πλήρους συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος ενώ στην περίπτωση 

των δοκιμίων με θεώρηση της ολίσθησης στις ράβδους χάλυβα τα αποτελέσματα 

προκύπτουν πολύ βελτιωμένα. Αξίζει πάντως να παρατηρηθεί ότι ανεξάρτητα από 

τον τρόπο που έγινε η συνεκτίμηση της ολίσθησης των ράβδων οπλισμού, τα 
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αποτελέσματα δεν φαίνεται να έχουν σημαντικές διαφορές. Παρά το γεγονός ότι, από 

τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την 

αξιοπιστία των προσομοιωμάτων που εξετάζονται, η παρούσα διερεύνηση δεν μπορεί 

να δώσει πληροφορίες για την μετά το μέγιστο φορτίο συμπεριφορά των στοιχείων 

λόγω αδυναμίας του συγκεκριμένου λογισμικού στην περιοχή του φθίνοντα κλάδου 

του διαγράμματος δύναμης μετατόπισης. Από το Σχήμα 3.11 προκύπτει το γενικό 

συμπέρασμα ότι παρά το γεγονός ότι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων βελτιώνεται 

στον αύξοντα κλάδο της καμπύλης δύναμης – μετατόπισης όταν προσομοίωνεται η 

σχετική ολίσθηση χάλυβα σκυροδέματος, υπάρχει αδυναμία περαιτέρω προόδου της 

επίλυσης λόγω του προσομοιώματος που χρησιμοποιείται από το ANSYS για τα 

στοιχεία σκυροδέματος (Σχήμα 3.2), στο οποίο δεν υπάρχει φθίνον κλάδος για τις 

εφελκυστικές τάσεις στο διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η ανάλυση να αδυνατεί να προχωρήσει μετά από το σημείο που οι 

εφελκυστικές τάσεις ξεπερνούν την εφελκυστική αντοχή. Στο Σχήμα 3.12 

παρουσιάζονται τα ζεύγη εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων κατά την διάρκεια της 

φόρτισης. 
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Σχήμα 3.12 Ζεύγη εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων κατά την διάρκεια της 

φόρτισης 
 

Στην αρχή, οι θλιπτικές τάσεις βρίσκονται στην γραμμική περιοχή (ένδειξη με 

πράσινο χρώμα στο Σχήμα 3.12) ενώ στην εγκάρσια διεύθυνση υπάρχουν 

εφελκυστικές παραμορφώσεις λόγω διόγκωσης η τιμή των οποίων καθορίζεται από 
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την τιμή του λόγου Poisson (ν=0.2). Όσο αυξάνεται η φόρτιση γίνεται η μετάβαση 

στην μη γραμμική περιοχή σε θλίψη ενώ αυξάνονται και αντίστοιχες εγκάρσιες 

παραμορφώσεις (ένδειξη με κίτρινο χρώμα στο Σχήμα 3.12). Σε κάποιο σημείο στο 

οποίο η θλίψη του στοιχείου έχει προχωρήσει σημαντικά στην μη γραμμική περιοχή, 

η εγκάρσια εφελκυστική παραμόρφωση φτάνει την παραμόρφωση αστοχίας (εt) και 

ακολουθεί μηδενισμός των τάσεων (ένδειξη με κόκκινο χρώμα). Αυτό συμβαίνει πριν 

από την μέγιστη αντοχή σε θλίψη με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί η συμπεριφορά των στοιχείων σκυροδέματος μετά το μέγιστο της 

καμπύλης δύναμης μετατόπισης.  

Ενδεικτικά στο Σχήμα 3.13, παρουσιάζεται για το δοκίμιο ΜΑ,2 η κατανομή 

των ολισθήσεων οπλισμού - σκυροδέματος καθώς και των παραμορφώσεων του 

οπλισμού καθ’ ύψος του υποστυλώματος, για διάφορες φάσεις φόρτισης. Όπως 

μπορεί να παρατηρηθεί, υπάρχει σημαντική αύξηση των ολισθήσεων και των 

παραμορφώσεων του χάλυβα στην βάση του υποστυλώματος, όπως λογικά 

αναμένεται λόγω της αυξημένης καμπτικής ροπής σε αυτήν την περιοχή.  
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Σχήμα 3.13 Κατανομή α) της ολίσθησης μεταξύ χάλυβα οπλισμού και σκυροδέματος 
και β) της παραμόρφωσης του χάλυβα οπλισμού καθ ύψος του 
υποστυλώματος ΜΑ,2 

 

Στο Σχήμα 3.14 παρουσιάζεται η πρόσθετη μετατόπιση στην κορυφή του 

υποστυλώματος που οφείλεται στην ολίσθηση μεταξύ του χάλυβα οπλισμού και του 

σκυροδέματος, για τους διαφορετικούς τρόπους προσομοίωσης που εξετάσθηκαν. Το 

ποσοστό αυτό προφανώς εκφράζει και αντίστοιχη μείωση της δυσκαμψίας του 

υποστυλώματος.  
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Σχήμα 3.14 Πρόσθετη μετατόπιση στην κορυφή των υποστυλωμάτων λόγω της 
ολίσθησης του χάλυβα για τους διαφορετικούς τρόπους προσομοίωσης 
της συνάφειας στα Δοκίμια α) Μ και β) ΜΑ με χρήση του προγράμματος 
ΑΝSYS 

  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρόσθετη μετατόπιση λόγω της ολίσθησης 

μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος αποτελεί σημαντικό ποσοστό της συνολικής 

μετατόπισης (~20-50%) ανάλογα με το προσομοίωμα που εξετάσθηκε ενώ η τιμή 

αυτή εκφράζει και την αντίστοιχη μείωση της δυσκαμψίας λόγω της ολίσθησης 

μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Επιπλέον φαίνεται να υπάρχει καλή συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων που 

παρουσιάζονται για όλους τους εναλλακτικούς τρόπους συνεκτίμησης της ολίσθησης 

με τα προσομοιώματα M4, MΑ,4 να δίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τι 

μεγαλύτερες τιμές πρόσθετης μετατόπισης. Η συμφωνία αυτή υποδηλώνει ότι η 

κρίσιμη επιρροή της ολίσθησης είναι λόγω εξόλκευσης του οπλισμού από την 

θεμελίωση και όχι στην ολίσθηση καθ’ όλο το ύψος του υποστυλώματος. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παραδοχή πλήρους συνάφειας μεταξύ 

χάλυβα και σκυροδέματος με συνυπολογισμό των πρόσθετων μετατοπίσεων λόγω της 

εξόλκευσης του χάλυβα οπλισμού από το θεμέλιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εναλλακτικός τρόπος προσομοίωσης της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέματος αντί της χρήσης ειδικών στοιχείων μορφής ελατηρίων.  
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3.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ 

ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Στην Ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε με 

το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ANSYS για την προσομοίωση ενισχυμένων 

υποστυλωμάτων με περιμετρικό μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα και τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων θα συγκριθούν με διαθέσιμα πειραματικά. Μεταξύ του 

χάλυβα οπλισμού και του σκυροδέματος θεωρήθηκε ότι υπάρχει σχετική ολίσθηση η 

οποία προσομοιώθηκε με ειδικά στοιχεία, ελατήρια χρησιμοποιώντας την διαδικασία 

που παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.1.3.1. Για την προσομοίωση της διεπιφάνειας 

παλαιού - νέου σκυροδέματος εξετάσθηκε η χρήση δύο διαφορετικών στοιχείων. 

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά δισδιάστατα στοιχεία επαφής μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος καθώς και ελατήρια μεταξύ των κόμβων παλαιού και νέου 

σκυροδέματος.  

3.2.1 Προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος  

3.2.1.1 Προσομοίωση με χρήση επίπεδων στοιχείων επαφής 

Αρχικά εξετάσθηκε η προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου 

σκυροδέματος με χρήση επίπεδων στοιχείων επαφής (contact elements). Για την 

συγκεκριμένη προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε ένα ζεύγος στοιχείων επαφής. Το ένα 

από τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του παλαιού σκυροδέματος 

και το άλλο για την προσομοίωση του νέου (TARGET 170, CONTA 174). Τα 

στοιχεία αυτά έχουν τέσσερις βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο (UX,UY,UZ,TEMP) 

(ANSYS, 2002). Oι δύο αυτές επιφάνειες δημιουργούν ένα ζεύγος επαφής (contact 

pair) που αντιπροσωπεύει τη διεπιφάνεια των δύο στρώσεων σκυροδέματος (παλαιού 

και νέου). Στην ουσία το στοιχείο αυτό, αφού γίνει η αρχική διακριτοποίηση του 

μέλους, τοποθετείται (“επικολλάται”) στα συνοριακά του στοιχεία (δηλαδή στην προς 

επαφή επιφάνεια), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.15. 
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τmax

P

τ

μ

τmax =μP+c
|τshear| τmax

τmax=τάση τριβής
τshear=διατμητική τάση
μ = συντελεστής τριβής
c=συνοχή
P=κάθετη τάση στη διεπιφάνεια

 
Σχήμα 3.15 Παρουσίαση επίπεδων στοιχείων επαφής 

 

Για να προσομοιωθεί η επαφή χρειάζεται να οριστούν οι δύο επιφάνειες 

σύνδεσης: η “contact surface” και η “target surface” και στην συνέχεια να 

διακριτοποιηθούν με αντίστοιχου τύπου στοιχεία. Η συμπεριφορά των στοιχείων 

αυτών καθορίζεται από ένα συντελεστή για την τριβή (μ) και έναν άλλο για την 

συνοχή (c). Οι τιμές αυτές προσδιορίζονται ανάλογα με τον τύπο της διεπιφάνειας και 

ο νόμος που χρησιμοποιείται παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.15. 

Αναλυτικά προσομοιώματα για τους συντελεστές τριβής και συνοχής μεταξύ 

παλαιού και νέου σκυροδέματος έχουν προταθεί στο CEB (1983). Αυτές οι τιμές 

χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις. Στην περίπτωση της εκτραχυμένης διεπιφάνειας 

χρησιμοποιήθηκε η τιμή 1.5 για το συντελεστή τριβής και 1.9 ΜPa για την συνοχή 

ενώ στην περίπτωση της λείας διεπιφάνειας οι αντίστοιχες τιμές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν 0.7 για την τριβή και 1 MPa για την συνοχή. Επιπλέον, ο 

συντελεστής τριβής υπολογίσθηκε και με μια προτεινόμενη διαδικασία (Εξ 3.13) 

(Tassios and Vintzeleou, 1987) υπολογίζοντας τις κάθετες στην διεπιφάνεια τάσεις. 

 
3/2

c

c

f
44.0

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ σ
∗=μ  (3.13) 
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3.2.1.2 Ειδικά στοιχεία τύπου ελατηρίων 

Ένας εναλλακτικός τρόπος προσομοίωσης της διεπιφάνειας παλαιού - νέου 

σκυροδέματος εξετάσθηκε με χρήση ειδικών πολυγραμμικών ελατηρίων. Το στοιχείο 

που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διερεύνηση είναι το COMBIN39 (Σχήμα 3.16). 

 

X

Y

Z

I

Jk

Δύναμη

Μετατόπιση

1
2 3 .........

 
Σχήμα 3.16 Στοιχείο COMBIN 39 για προσομοίωση της διεπιφάνειας 

 

Για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς του στοιχείου καθορίζεται ο νόμος 

μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση. Το στοιχείο αυτό έχει διαμήκη ή 

στρεπτική δυνατότητα σε μία, δύο ή τρεις διευθύνσεις (ANSYS, 2002). Η 

συμπεριφορά των στοιχείων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με την Εξ. 3.14 για 

διατμητική τάση μεγαλύτερη από το μισό της μέγιστης τιμής. Για διατμητική τάση 

από μηδέν μέχρι το μισό της μέγιστης τιμής η κατανομή θεωρείται γραμμική (Σχήμα 

1.7) (Tassios, 1986, CEB, 1991). 

 

03.0s3.05.0
3

fud

f
4

fud

f −∗=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ
τ

∗−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ
τ , ( ) 3/1

c
2
cfud f4.0 σ∗∗=τ  (3.14)

όπου: 

fτ  είναι η διατμητική τάση στην διεπιφάνεια σε MPa και 

s είναι η ολίσθηση (σε mm) στην διεπιφάνεια. 
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3.2.2 Προσομοίωση δράσης βλήτρου 

Για την προσομοίωση της δράσης βλήτρου χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια στοιχεία 

που χρησιμοποιήθηκαν και για την προσομοίωση της διεπιφάνειας (Combin 39). Τα 

στοιχεία αυτά τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να συνδέουν τους κόμβους στοιχείων 

σκυροδέματος του υποστυλώματος με τους αντίστοιχους κόμβους του μανδύα που 

βρίσκονται στα σημεία που αντιστοιχούν στην θέση τοποθέτησης των βλήτρων. 

Θεωρώντας ότι τα βλήτρα είναι τοποθετημένα σε αρκετή απόσταση από την 

άκρη του σκυροδέματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει αστοχία 

σκυροδέματος, χρησιμοποιούνται οι Εξ. 3.15 και 3.16 για την προσομοίωση της 

παρουσίας των βλήτρων (Vintzeleou and Tassios, 1986).  

 

bsy

c

u d
s)

f
f200(

V
V

∗∗=     για 14.0s ≤   και 4

bu d
s

3
4

V
V

∗=     για 14.0s >  (3.15)

syc
2
bu ffd3.1V ∗∗∗=  (3.16)

3.2.3 Μείωση της διατμητικής αντίστασης λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης 

3.2.3.1 Μείωση της αντοχής της εκτραχυμένης διεπιφάνειας λόγω ανακύκλισης της 

φόρτισης 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιασθεί μια προτεινόμενη αναλυτική 

διαδικασία για τον συνυπολογισμό της μείωσης της αντοχής της διεπιφάνειας λόγω 

της ανακύκλισης της φόρτισης. 

Η ανακυκλιζόμενη φόρτιση μειώνει την αντοχή της διεπιφάνειας. Ένα μοντέλο 

που προτάθηκε από τους Tassios και Vintzilaiou (1987) χρησιμοποιήθηκε για την 

προσομοίωση της μείωσης της αντοχής της διεπιφάνειας. 

όπου: 

 

( ) ( ) ( )[ ]( )3/1
ccnfu1,fn,f f//s/s1n002.01 σ∗−∗−∗τ=τ  (3.17)
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τf,n είναι η διατμητική αντίσταση σε MPa για το n κύκλο, 

τf,1 είναι η διατμητική αντίσταση σε MPa για το πρώτο κύκλο, 

n είναι ο αριθμός που εκφράζει την σειρά του κύκλου φόρτισης, 

s είναι η ολίσθηση στην διεπιφάνεια σε mm,  

sfu είναι η μέγιστη τιμή της ολίσθησης στην διεπιφάνεια και η οποία θεωρείται 
ίση με 2.0 mm (Tassios, 1986) και 

σcn είναι η κάθετη στην διεπιφάνεια τάση σε MPa για το n κύκλο. 

 

Χρησιμοποιώντας την Εξ. 3.17 τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες εξετάσθηκαν 

για να προσομοιώσουν την μείωση της αντοχής της διεπιφάνειας λόγω της 

ανακύκλισης της φόρτισης με σκοπό τον προσδιορισμό της καταλληλότερης 

διαδικασίας. Οι διαδικασίες αυτές, έτσι όπως παρουσιάζονται, ξεκινούν από την 

πρώτη η οποία έχει τις περισσότερες παραδοχές και καταλήγουν στην τρίτη και 

τέταρτη οι οποίες είναι οι περισσότερο «ακριβείς» καθώς έχουν τις λιγότερες 

παραδοχές. 

Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο λόγος (s/sfu)/(σcn/fc) ισούται με μονάδα έτσι ώστε να 

απλοποιηθούν οι υπολογισμοί και αντί για την διατμητική αντίσταση στην 

διεπιφάνεια χρησιμοποιήθηκε η τιμή του συντελεστή τριβής. Η τιμή του συντελεστή 

τριβής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την Εξ. 3.18.  

( )[ ]( )3/11n002.01 −∗−∗μ=μ ο  (3.18) 

όπου μo είναι η τιμή του συντελεστή τριβής αγνοώντας την επίδραση της 

ανακύκλισης της φόρτισης. 

Στην δεύτερη διαδικασία που εξετάσθηκε υπολογίστηκε αναλυτικά ο λόγος των 

ολισθήσεων προς τις κάθετες στην διεπιφάνεια τάσεις από ανάλυση στην οποία 

αγνοείται η επίδραση της ανακύκλισης της φόρτισης (Εξ. 3.19). 

( ) ( ) ( )[ ]( )3/1
0 ///1002.01 ccnfu fssn σμμ ∗−∗−∗=  (3.19) 

Στην τρίτη διαδικασία οι παραδοχές παραμένουν ίδιες με την δεύτερη με την 

μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε η διατμητική αντίσταση αντί του συντελεστή 

τριβής (Εξ. 3.20). 

cf σμτ ∗=  (3.20) 
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Από τις Εξ. 3.17 και 3.20 προκύπτει η Εξ. 3.21 λύνοντας ως προς τον 

συντελεστή τριβής. 

( ) ( ) ( )[ ]( )3/10
0 ///1002.01 ccnfu

cn

c fssn σ
σ
σμμ ∗−∗−∗∗=  (3.21) 

όπου: 

σc0 είναι η κάθετη στην διεπιφάνεια τάση σε MPa για τον πρώτο κύκλο 
φόρτισης. 

 

H τέταρτη διαδικασία είναι η ίδια με την τρίτη με την μόνη διαφορά ότι η τιμή 

του συντελεστή τριβής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις Εξ. 3.13 και 3.21. 

Σε όλα τα δοκίμια που εξετάσθηκαν η συνοχή θεωρήθηκε να μειώνεται από 1.9 

MPa σε 1.0 MPa ή από 1.0 MPa σε 0.5 MPa μετά τον πρώτο κύκλο φόρτισης ενώ 

μετά τον δεύτερο θεωρήθηκε ίση με το μηδέν. 

3.2.3.2 Μείωση της δράσης βλήτρου λόγω ανακύκλισης της φόρτισης 

Η μείωση της δράσης βλήτρου που οφείλεται στην ανακύκλιση της φόρτισης 

υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την Εξ. 3.22. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∗−∗= )1(

7
111 nDDn  (3.22)

όπου: 

Dn είναι η μέγιστη διατμητική αντίσταση του βλήτρου στον n κύκλο και 

D1 είναι η μέγιστη διατμητική αντίσταση του βλήτρου στον πρώτο κύκλο. 

 

Οι τιμές της ολίσθησης στην διεπιφάνεια υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τα 

αποτελέσματα ανάλυσης στην οποία η επίδραση της ανακύκλισης της φόρτισης 

αγνοήθηκε. Χρησιμοποιώντας τις τιμές αυτές νέος νόμος μεταβολής της διατμητικής 

αντίστασης με την ολίσθηση υπολογίστηκε και χρησιμοποιήθηκε για κάθε βλήτρο 

έτσι ώστε να προσομοιωθεί η συμπεριφορά τους υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. 
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3.2.4 Παρουσίαση της γεωμετρίας και των ιδιοτήτων των υλικών των 

υποστυλωμάτων που εξετάσθηκαν 

Τρία ενισχυμένα δοκίμια εξετάσθηκαν τα οποία αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

τεχνικές ενίσχυσης. Ο οπλισμός των ενισχυμένων δοκιμίων είναι ακριβώς ο ίδιος με 

τον οπλισμό του μονολιθικού δοκιμίου M (Σχήμα 3.8). H διατομή του αρχικού 

υποστυλώματος ήταν 250x250 mm. Το πάχος του μανδύα ήταν ίσο με 75 mm και το 

ύψος του 1300 mm. Η αντοχή του σκυροδέματος του αρχικού υποστυλώματος ήταν 

ίση με 27.0 MPa, ενώ του μανδύα ίση με 55.8 MPa. 

Στο Δοκίμιο R είχε πραγματοποιηθεί εκτράχυνση του αρχικού υποστυλώματος 

πριν από την κατασκευή του μανδύα ενίσχυσης.  

Στο Δοκίμιο D, είχαν τοποθετηθεί τέσσερα βλήτρα Φ20 (S500) σε κάθε πλευρά 

έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη σύνδεση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα. 

Στο Δοκίμιο RD, η επιφάνεια του αρχικού υποστυλώματος είχε εκτραχυνθεί 

ενώ τοποθετήθηκαν και τέσσερα βλήτρα Φ20 (S500).  

Όλα τα δοκίμια εδράζονταν σε ισχυρό πέδιλο θεμελίωσης. 

Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για το αξονικό φορτίο ήταν 930 kN για το 

Δοκίμιο R, 920 kN για το Δοκίμιο D και 970 kN για το Δοκίμιο RD. Περισσότερες 

λεπτομέρειες για την διάταξη και τα δοκίμια μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία 

(Βανδώρος, 2005, Σπαθής, 2006, Vandoros and Dritsos, 2006, Vandoros and Dritsos, 

2008). Τα προσομοιώματα που κατασκευάσθηκαν για τα ενισχυμένα δοκίμια είναι 

και πάλι συμμετρικά όπως και τα αντίστοιχα μονολιθικά και παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 3.17.  

 

 
(α) 

 
(β) 

 

 
 

(γ) 
Σχήμα 3.17 Προσομοιώματα α) για το σκυρόδεμα β) για τον χάλυβα οπλισμού των ενισχυμένων 

δοκιμίων και γ) για την διεπιφάνεια με χρήση του προγράμματος ANSYS 
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3.2.5 Παρουσίαση των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στα προσομοιώματα 

που εξετάσθηκαν 

Στην παρούσα διερεύνηση, διαφορετικές παραδοχές εξετάσθηκαν για την 

προσομοίωση της διεπιφάνειας. Δεκαεννέα προσομοιώματα κατασκευάσθηκαν για 

την προσομοίωση των τριών ενισχυμένων δοκιμίων (R, D, RD) με χρήση του 

προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων ANSYS (Πίνακας 3.3).  

Αρχικά στην πρώτη ομάδα δοκιμίων που εξετάζεται προσομοιώνεται η 

συμπεριφορά του Δοκιμίου R στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί εκτράχυνση στη 

διεπιφάνεια (RC,M1, RC,M2, RC,M3). Για την προσομοίωση αυτή χρησιμοποιούνται 

επίπεδα στοιχεία επαφής με σταθερές τιμές για την τριβή και την συνοχή κατά την 

διάρκεια της ανάλυσης και ίσες με αυτές που προτείνονται στο CEB Bulletin No 162 

(CEB, 1983) για διεπιφάνειες με διαφορετικό βαθμό εκτράχυνσης. Σκοπός της 

διερεύνησης αυτής είναι να εξετασθεί η προσομοίωση της συμπεριφοράς των 

στοιχείων με χρήση χαμηλότερων τιμών για την τριβή και την συνοχή για την 

προσομοίωση της μείωσης της διατμητικής αντίστασης της διεπιφάνειας λόγω της 

ανακύκλισης της φόρτισης. Στην συνέχεια, στην δεύτερη ομάδα δοκιμίων, εξετάζεται 

η συμπεριφορά του Δοκιμίου R χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους 

προσομοίωσης της διεπιφάνειας αγνοώντας την ανακύκλιση της φόρτισης (RS,M1, 

RS,M2, RS,M3, RDC,M). Η επιρροή της ανακύκλισης της φόρτισης συνυπολογίζεται στην 

συνέχεια (RC,C1, RC,C2, RC,C3, RDC,C) χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που 

παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.2.3. Στην συνέχεια εξετάζονται και διαφορετικοί 

τρόποι προσομοίωσης για τα Δοκίμια D (D1,DM, D2,DM, D3,DM, D1,D,C3) και RD 

(RD1,DM, RD2,DM, RD1,D,C2, RD1,D,C3). 
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Πίνακας 3.3 Παραδοχές για την προσομοίωση της διεπιφάνειας των ενισχυμένων 
στοιχείων με το ANSYS 

Αναλυτικό 
δοκίμιο 

Διεπιφάνεια Βλήτρα Μείωση 
αντοχής της 
διεπιφάνειας 
λόγω της 

ανακύκλισης 

Άλλες παραδοχές 
 

• RC,M1 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Όχι Όχι  

• RC,M2 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=0.90, c=1.7 MPa 

Όχι Όχι  

• RC,M3 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=0.70, c=1.0 MPa 

Όχι Όχι  

• RS,M1 Ελατήρια:  Εξ. 3.14, σc = 2.0 MPa Όχι Όχι  
• RS,M2 Ελατήρια:  Εξ. 3.14, σc διαφορετική 

σε επιμέρους τμήματα της 
διεπιφάνειας 

Όχι Όχι  σc υπολογίστηκε από τα 
αποτελέσματα του RS,M1 
για οριζόντια μετατόπιση 

ίση με 5 mm και 
διεπιφάνεια χωρισμένη σε 

μέρη (Σχήμα 3.18) 
• RS,M3 Ελατήρια:  Εξ. 3.14, , σc 

διαφορετική σε επιμέρους τμήματα 
της διεπιφάνειας 

Όχι Όχι σc υπολογίστηκε από τα 
αποτελέσματα του RS,M1 
για οριζόντια μετατόπιση 

ίση με 50 mm και 
διεπιφάνεια χωρισμένη σε 

μέρη (Σχήμα 3.18) 
• RDC,M Επίπεδα στοιχεία επαφής σε 

επιμέρους τμήματα της 
διεπιφάνειας 

Όχι Όχι για κάθε μέρος της 
διεπιφάνειας (Σχήμα 3.18) 
Συντελεστή τριβής:  Εξ. 

3.13, σc υπολογίστηκε από 
τα αποτελέσματα του RS,M1 
για οριζόντια μετατόπιση 

ίση με 50 mm 

• RC,C1 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Όχι Εξ. 3.18  

• RC,C2 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Όχι Εξ. 3.19  

• RC,C3 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Όχι Εξ. 3.21  

• RDC,C Επίπεδα στοιχεία επαφής σε 
επιμέρους τμήματα της 

διεπιφάνειας 

Όχι Εξ. 3.13, 
3.21 

για κάθε μέρος της 
διεπιφάνειας (Σχήμα 3.18) 
Συντελεστή τριβής:  Εξ. 

3.13, σc υπολογίστηκε από 
τα αποτελέσματα του RS,M1 
για οριζόντια μετατόπιση 

ίση με 50 mm 

• D1,DM Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=0.70, c=1.0 MPa 

Ναι Όχι  

• D2,DM Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=0.90, c=1.7 MPa 

Ναι Όχι  

• D3,DM Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Ναι Όχι  



 115

• D1,D,C3 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=0.70, c=1.0 MPa 

Ναι Εξ. 3.21, 
3.22 

 

• RD1,DM Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Ναι Όχι  

• RD2,DM Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=0.90, c=1.7 MPa 

Ναι Όχι  

• RD1,D,C2 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Ναι Εξ. 3.19, 
3.22 

 

• RD1,D,C3 Επίπεδα στοιχεία επαφής:  
μ=1.5, c=1.9 MPa 

Ναι Εξ. 3.21, 
3.22 

 

 

Σε ορισμένες από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα 

ANSYS η διεπιφάνεια χωρίστηκε σε 4 τμήματα με διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα 

με τις κάθετες τάσεις στην διεπιφάνεια. Το κάθε ένα από τα τμήματα αυτά, που 

αντιστοιχούσε και στις πλευρές τις διεπιφάνειας, προσομοιώθηκε με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, ενώ η θλιβόμενη παρειά της διεπιφάνειας χωρίστηκε σε τρία επί 

μέρους τμήματα (Σχήμα 3.18) καθώς στην παρειά αυτή εμφανίστηκε έντονη 

μεταβολή των κάθετων τάσεων με το ύψος του στοιχείου. 

 

Βάση του υποστυλώματος

Όψη

Κάτοψη

 

Σχήμα 3.18 Τμήματα της διεπιφάνειας με διαφορετικές ιδιότητες 

3.2.6 Αποτελέσματα για ενισχυμένα στοιχεία με χρήση του προγράμματος 

ANSYS 

3.2.6.1 Ενισχυμένο δοκίμιο με εκτραχυμένη διεπιφάνεια [R] 

Στο ενισχυμένο Δοκίμιο R έχει πραγματοποιηθεί εκτράχυνση στην διεπιφάνεια 

παλαιού - νέου σκυροδέματος. Στην παρούσα ενότητα αρχικά θα διερευνηθεί η 

προσομοίωση της συμπεριφοράς ενισχυμένων στοιχείων με εκτραχυμένη διεπιφάνεια 

με χρήση σταθερών (καθ’ όλη την διάρκεια της φόρτισης) αλλά μειωμένων τιμών για 
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την τριβή (μ) και την συνοχή (c) για τον συνυπολογισμό της μείωσης της αντοχής της 

διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της έντασης (Δοκίμια RC,M1, RC,M1, RC,M1). Το 

CEB Bulletin No 162 (CEB, 1983) για την προσομοίωση εκτραχυμένης διεπιφάνειας 

προτείνει τιμές μ=1.5 και c=1.9 MPa. Αυτές οι τιμές χρησιμοποιήθηκαν για το 

προσομοίωμα RC,M1 στο οποίο αγνοήθηκε η επίδραση της ανακυκλιζόμενης 

φόρτισης. Η ανακύκλιση της φόρτισης έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

διατμητικής αντίστασης της διεπιφάνειας όπως προαναφέρθηκε και στην Ενότητα 

3.2.3.1. Αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για χαμηλότερες τιμές των συντελεστών 

τριβής και συνοχής σε μια προσπάθεια προσεγγιστικού συνυπολογισμού της 

επίδρασης της ανακύκλισης της φόρτισης στην διεπιφάνεια παλαιού - νέου 

σκυροδέματος. Στο προσομοίωμα RC,M2 η τριβή θεωρήθηκε ίση με 0.9 και η συνοχή 

ίση με 1.7 MPa ενώ για το προσομοίωμα RC,M3 οι αντίστοιχες τιμές ήταν 0.7 και 1.0 

MPa. Στα δοκίμια αυτά οι συντελεστές τριβής και συνοχής παρέμεναν σταθεροί κατά 

την διάρκεια της ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συγκρίθηκαν με τα 

διαθέσιμα πειραματικά και παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.19.  
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Σχήμα 3.19 Αποτελέσματα για το Δοκίμιο R 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.19 φαίνεται ότι τα 

αποτελέσματα του προσομοιώματος RC,M3 εμφανίζουν την καλύτερη συμφωνία με τα 

πειραματικά. Η απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των πειραματικών και των αναλυτικών 
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αποτελεσμάτων αυξάνεται με την αύξηση των συντελεστών που χρησιμοποιούνται 

για την τριβή και τη συνοχή (Δόκιμα RC,M1 και RC,M2). Επομένως στην περίπτωση 

στοιχείων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χαμηλότερες 

τιμές για τον συντελεστή τριβής και για την συνοχή από τους προτεινόμενους στο 

CEB Bulletin No 162 (CEB, 1983). 

Στην συνέχεια θα εξετασθεί η δυνατότητα ακριβέστερης προσομοίωσης με 

διαφοροποίηση του συντελεστή τριβής στην διεπιφάνεια ανάλογα με τις τοπικές 

ορθές τάσεις. Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία ότι ο συντελεστής τριβής εξαρτάται 

από τις κάθετες στην διεπιφάνεια τάσεις (Tassios and Vintzeleou 1987). Δύο 

διαφορετικές παραδοχές εξετάστηκαν για να διερευνηθεί η ακρίβεια της παραδοχής 

του σταθερού συντελεστή τριβής σε όλη τη διεπιφάνεια. Για την διερεύνηση αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν ειδικά στοιχεία, ελατήρια, για την προσομοίωση της διατμητικής 

αντίστασης στην διεπιφάνεια καθώς και επίπεδα στοιχεία επαφής. Στην περίπτωση 

που χρησιμοποιήθηκαν ελατήρια μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος η 

διατμητική αντίσταση προσδιορίστηκε από την Εξ. 3.14 ενώ στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκαν τα επίπεδα στοιχεία επαφής η τιμή του συντελεστή τριβής 

προσδιορίστηκε από την Εξ. 3.13 χρησιμοποιώντας τις κάθετες στην διεπιφάνεια 

τάσεις. Για τον υπολογισμό των κάθετων τάσεων στην διεπιφάνεια, μια ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε στην οποία η διατμητική αντίσταση στην διεπιφάνεια 

προσδιορίσθηκε θεωρώντας την τιμή της κάθετης τάσης ίση με 2.0 MPa (Δοκίμιο 

RS,M1). Στην συνέχεια η πραγματική τιμή της κάθετης τάσης προσδιορίζεται από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής για τον πρώτο κύκλο φόρτισης (5 mm) και για τον 

δέκατο (50 mm) (Πίνακας 3.4). Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.4 φαίνεται ότι οι τιμές των τάσεων είναι σημαντικά αυξημένες στο Μέρος 

3 της πλευράς Α το οποίο είναι και αναμενόμενο καθώς η περιοχή αυτή βρίσκεται 

κοντά στο σημείο επιβολής της οριζόντιας δύναμης (κοντά στην κορυφή του 

υποστυλώματος) ενώ φαίνεται ότι και η αρχική επιλογή της κάθετης τάσης ίσης με 2 

ΜPa αποτελεί μια καλή προσέγγιση της μέσης τιμής στην περιοχή αυτή για τον 1ο και 

τον 10ο κύκλο φόρτισης. Δύο αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν (Δοκίμια RS,M2 και 

RS,M3) με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης των τιμών των κάθετων στη 

διεπιφάνεια τάσεων στα αποτελέσματα.  
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Πίνακας 3.4 Μέσες τιμές των κάθετων στην διεπιφάνεια τάσεων 

Μέσες τιμές των κάθετων στην διεπιφάνεια τάσεων (MPa)  
στον 1ο κύκλο φόρτισης 

(5 mm) {RS,M2} 
στον 10ο κύκλο φόρτισης (50 

mm) {RS,M3} 
Πλευρά C 0.1 0.5 
Πλευρές B και D 0.2 0.5 

Μέρος 1 0.1 0.6 
Μέρος 2 0.12 0.45 

Πλευρά Α 

 Μέρος 3 1.3 4 
 

Το προσομοίωμα που παρουσιάσθηκε στο Σχήμα 1.7 χρησιμοποιήθηκε για τον 

υπολογισμό της διατμητικής αντίστασης στην διεπιφάνεια (Σχήμα 3.20). Στο Σχήμα 

3.20 παρουσιάζεται η μεταβολή της διατμητικής αντίστασης στην διεπιφάνεια με την 

ολίσθηση η οποία προσδιορίσθηκε χρησιμοποιώντας τις τιμές που παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.4. Οι ιδιότητες των ελατηρίων μεταξύ του παλαιού και του νέου 

σκυροδέματος καθορίσθηκαν χρησιμοποιώντας τις τιμές της διατμητικής αντίστασης 

του Σχήματος 3.20. 
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Σχήμα 3.20 Μεταβολή της διατμητικής αντίστασης στην διεπιφάνεια με την ολίσθηση 

 

Για την δεύτερη διαδικασία που εξετάσθηκε, τα επίπεδα στοιχεία επαφής που 

παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.2.1.1, χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της 
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διεπιφάνειας. Ανάλογα με την κατανομή της κάθετης στην διεπιφάνεια τάσης, η 

διεπιφάνεια χωρίστηκε σε επιμέρους τμήματα (Σχήμα 3.18) με διαφορετικές τιμές για 

τους συντελεστές τριβής σύμφωνα με την Εξ. 3.13 (Πίνακας 3.5). Για τους 

υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των κάθετων τάσεων για τον 

δέκατο κύκλο φόρτισης (Πίνακας 3.4) (Δοκίμιο RDC,M). 

 

Πίνακας 3.5 Τιμές του συντελεστή τριβής για κάθε ένα από τα τμήματα της 
διεπιφάνειας 

Πλευρά A  Πλευρά C Πλευρές B και D 
Μέρος 1 Μέρος 2 Μέρος 3 

Συντελεστές 
τριβής 

6.29 6.29 5.57 6.74 1.57 

 

Από τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψαν τιμές για τους 

συντελεστές τριβής υπερβολικά υψηλές και εξωπραγματικές για όλα τα τμήματα της 

διεπιφάνειας εκτός από το μέρος 3 της πλευράς Α όπου βρέθηκε συντελεστής τριβής 

ίσος με 1.57. Η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στο 1.5 που προτείνεται για καλά 

εκτραχυμένη διεπιφάνεια στο CEB (1983). Οι εξωπραγματικές τιμές που προέκυψαν 

για την τιμή του συντελεστή τριβής οφείλονται σε υπερβολικά μικρές τιμές των 

εγκάρσιων στην διεπιφάνεια τάσεων και στην Εξ. 3.13 που χρησιμοποιήθηκε. 

Ωστόσο οι τιμές αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την συμπεριφορά 

του ενισχυμένου στοιχείου καθώς εμφανίζονται σε περιοχές ιδιαίτερα χαμηλών 

κάθετων τάσεων και οι τιμές των εισαγόμενων διατμητικών τάσεων στην διεπιφάνεια 

προκύπτουν από το γινόμενο του συντελεστή τριβής με τις κάθετες στις διεπιφάνεια 

τάσεις (Εξ. 3.20). Τα αποτελέσματα της παρούσας διερεύνησης συγκρίνονται με τα 

πειραματικά καθώς και με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του 

προσομοιώματος RC,M1 με σταθερή τιμή για τον συντελεστή τριβής και συνοχής σε 

όλη την διεπιφάνεια (Σχήμα 3.21). 

 



 120

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Δύ
να
μη

 (k
N

)

Μετατόπιση (mm)

 Πείραμα
 RC,M1

 RDC,M

 RS,M1

 RS,M2

 RS,M3

 
Σχήμα 3.21 Διάγραμμα δύναμης-μετατόπισης για διαφορετικούς τρόπους 

προσομοίωσης της διεπιφάνειας για το Δοκίμιο R 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.21 δεν εμφανίζονται 

σημαντικές διαφορές ανάλογα με τον τρόπο προσομοίωσης της διεπιφάνειας. 

Επομένως συνίσταται η χρήση ενός ζεύγους στοιχείων επαφής με σταθερές ιδιότητες 

σε όλο το ύψος του υποστυλώματος καθώς απλοποιεί σημαντικά τους υπολογισμούς. 

Σε όλα τα προσομοιώματα που εξετάσθηκαν (Σχήμα 3.21) φαίνεται ότι υπάρχει 

αρκετά σημαντική απόκλιση σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα καθώς μέχρι 

τώρα, η επίδραση της ανακύκλισης της φόρτισης στην αντοχή της διεπιφάνειας δεν 

έχει συνυπολογισθεί. Η ανακύκλιση της φόρτισης μειώνει σημαντικά την διατμητική 

αντίσταση της διεπιφάνειας. Για την προσομοίωση του φαινομένου αυτού, τέσσερις 

διαφορετικές μεθοδολογίες εξετάσθηκαν σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην 

Ενότητα 3.2.3 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.22. 
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Σχήμα 3.22 Διάγραμμα δύναμης-μετατόπισης για το Δοκίμιο R συνυπολογίζοντας 

την μείωση της αντοχής της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης  
 

Η προσομοίωση της μειωμένης διατμητικής αντίστασης της διεπιφάνειας λόγω 

της ανακύκλισης της φόρτισης φαίνεται να βελτιώνει αρκετά σημαντικά τα 

αποτελέσματα. Η τρίτη μεθοδολογία που εξετάστηκε (Εξ. 3.21 - Δοκίμιο RC,C3), 

φαίνεται να έχει την καλύτερη σύγκλιση με τα πειραματικά αποτελέσματα. 

3.2.6.2 Ενισχυμένο δοκίμιο με βλήτρα στην διεπιφάνεια [D] 

Στο Δοκίμιο D, χρησιμοποιήθηκαν (στην διεπιφάνεια παλαιού - νέου 

σκυροδέματος) βλήτρα Φ20 (S500) ενώ δεν είχε προηγηθεί εκτράχυνση της 

διεπιφάνειας. Ειδικά στοιχεία, ελατήρια, χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της 

δράσης βλήτρου η συμπεριφορά των οποίων προσδιορίσθηκε από τις Εξ. 3.15 και 

3.16. Η προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος έγινε με 

επίπεδα στοιχεία επαφής με συντελεστές τριβής και συνοχής 0.7 και 1.0 MPa 

αντίστοιχα (Δοκίμιο D1,D,M), τιμές που προτείνονται για την περίπτωση της λείας 

διεπιφάνειας (CEB, 1983). 

Για τον συνυπολογισμό της μειωμένης διατμητικής αντίστασης στην 

διεπιφάνεια λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση με 

μεταβαλλόμενο συντελεστή τριβής κατά την διάρκεια της ανάλυσης σύμφωνα με την 

τρίτη διαδικασία που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 3.2.3.1. Η συνοχή μειώθηκε από 

1.0 σε 0.5 ΜPa μετά τον πρώτο κύκλο φόρτισης και μετά τον δεύτερο θεωρήθηκε ίση 
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με το μηδέν. Επιπλέον συνυπολογίστηκε η μειωμένη δράση βλήτρου λόγω της 

ανακύκλισης της φόρτισης (Εξ. 3.22) (Δοκίμιο D1,D,C3). Τα αναλυτικά (D1,D,M, 

D1,D,C3) και τα πειραματικά αποτελέσματα της διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε 

για το Δοκίμιο D παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.23. 
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Σχήμα 3.23 Αποτελέσματα δύναμης – μετατόπισης για το Δοκίμιο D 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.23 φαίνεται ότι 

υπάρχουν αρκετά σημαντικά αποκλίσεις των αναλυτικών από τα πειραματικά 

αποτελέσματα ακόμα και με συνυπολογισμό της μειωμένης διατμητικής αντίστασης 

της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης. Επιπλέον φαίνεται ότι η 

μείωση της αντοχής της διεπιφάνειας (η οποία την συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν 

σημαντική καθώς το Δοκίμιο D είχε λεία διεπιφάνεια) αλλά και της δράσης βλήτρου 

λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα τα 

οποία εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκαμψία από τα αντίστοιχα πειραματικά. 

3.2.6.3 Διερεύνηση της επίδρασης των βλήτρων 

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιήθηκε μια παραμετρική διερεύνηση για την 

επίδραση των βλήτρων στην συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων. Στην 

διερεύνηση αυτή πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για διαφορετικές τιμές των 
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συντελεστών τριβής και συνοχής με και χωρίς τον συνυπολογισμό της δράσης 

βλήτρου. Για το Δοκίμιο D1,DM, ο συντελεστής τριβής μ θεωρήθηκε ίσος με 0.7 και η 

συνοχή c ίση με 1.0 MPa, για το Δοκίμιο D2,DM  οι αντίστοιχες τιμές ήταν 0.9 και 1.7 

MPa ενώ για το Δοκίμιο D3,DM η τριβή ήταν ίση με 1.5 και η συνοχή 1.9 MPa.  

Αντίστοιχα δοκίμια εξετάσθηκαν και με απουσία των βλήτρων (D1,M, D2,M, 

D3,M). Στο Σχήμα 3.24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μεταβολής της δύναμης με 

την μετατόπιση. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35
0

40

80

120

160

200

Δύ
να
μη

 (k
Ν

)

Μετατόπιση (mm)

 D1,M

 D1,DM

 

0 10 20 30 40 50 60
0

40

80

120

160

200

Δύ
να
μη

 (k
Ν

)

Μετατόπιση (mm)

 D2,M

 D2,DM

 



 124

0 5 10 15 20 25 30 35
0

40

80

120

160

200

Δύ
να
μη

 (k
Ν

)

Μετατόπιση (mm)

 D3,M

 D3,DM

 

Σχήμα 3.24 Διαγράμματα δύναμης - μετατόπισης για δοκίμια με και χωρίς βλήτρα 

 

Από τα αποτελέσματα του Σχήματος 3.24 φαίνεται ότι η συνεισφορά της 

δράσης βλήτρου αυξάνεται όσο μικρότερες τιμές χρησιμοποιούνται για την τριβή και 

την συνοχή. 

3.2.6.4 Ενισχυμένο δοκίμιο με εκτραχυμένη διεπιφάνεια και βλήτρα [RD] 

Για το Δοκίμιο RD, χρησιμοποιήθηκαν βλήτρα για την καλύτερη σύνδεση 

παλαιού με νέο σκυρόδεμα ενώ πραγματοποιήθηκε και εκτράχυνση στην διεπιφάνεια 

παλαιού - νέου σκυροδέματος. Δύο αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές τιμές για την τριβή και την συνοχή. Στο προσομοίωμα RD1,D,M ο 

συντελεστής τριβής θεωρήθηκε ίσος με 1.5 και η συνοχή ίση με 1.9 MPa ενώ στο 

προσομοίωμα RD2,D,M οι αντίστοιχες τιμές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 0.9 και 1.7 

MPa. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συγκρίνονται με τα αντίστοιχα πειραματικά 

και παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.25.  
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Σχήμα 3.25 Αποτελέσματα δύναμης – μετατόπισης για το Δοκίμιο RD 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν (Σχήμα 3.25) 

δείχνουν ότι η συμπεριφορά των ενισχυμένων υποστυλωμάτων δεν επηρεάζεται 

σημαντικά με μεταβολή των συντελεστών τριβής και συνοχής στην περίπτωση που 

υπάρχουν και βλήτρα μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος. 

Στην συνέχεια συνυπολογίσθηκε η μείωση της διατμητικής αντίστασης της 

διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης χρησιμοποιώντας την δεύτερη και 

τρίτη μεθοδολογία (Ενότητα 3.2.3.1) καθώς και η μείωση της δράσης βλήτρου (Εξ. 

3.22) (Δοκίμια RD1,D,C2 και RD1,D,C3). Στο Σχήμα 3.26 παρουσιάζονται τα αναλυτικά 

καθώς και τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα. 
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Σχήμα 3.26 Μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για τα Δοκίμια RD1,D,M, 
RD1,D,C2 και RD1,D,C3 

 

Από το Σχήμα 3.26 φαίνεται ότι τα αποτελέσματα του δοκιμίου RD1,D,C3, στο 

οποίο χρησιμοποιήθηκε η τρίτη μεθοδολογία για την μείωση της διατμητικής 

αντίστασης της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης, εμφανίζουν την 

καλύτερη συμφωνία με τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα. Ωστόσο τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνεται να εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκαμψία από 

τα αντίστοιχα πειραματικά. Επιπλέον φαίνεται ότι η μείωση της δράσης βλήτρου 

λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα όπως 

βρέθηκε και για το Δοκίμιο D. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Από την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος 

πεπερασμένων στοιχείων ANSYS, τα ακόλουθα συμπεράσματα προκύπτουν σχετικά 

με την προσομοίωση μονολιθικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

• Εφαρμόζοντας το προσομοίωμα του σκυροδέματος που παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 3.2 μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα για την αρχική 

δυσκαμψία των στοιχείων και γενικότερα μέχρι το μέγιστο φορτίο καθώς 

οι αναλύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω λόγω αδυναμίας 

σύγκλισης. Αυτή είναι μια σημαντική αδυναμία του συγκεκριμένου 

τρόπου προσομοίωσης. Για το λόγο αυτό στο επόμενο κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 4) θα υιοθετηθεί νόμος σκυροδέματος, με φθίνοντα κλάδο 

(στο διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων) για τις εφελκυστικές αλλά 

και τις θλιπτικές τάσεις, με χρήση του προγράμματος πεπερασμένων 

στοιχείων ΑΤΕΝΑ που δίνει αυτήν την δυνατότητα.  

• Η ολίσθηση μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος βρέθηκε να επηρεάζει 

αρκετά την συμπεριφορά των υποστυλωμάτων καθώς εισάγει σημαντικές 

πρόσθετες μετατοπίσεις στα υποστυλώματα, οι οποίες έχουν σαν 

αποτέλεσμα και σημαντική μείωση της δυσκαμψίας των στοιχείων, και για 

τον λόγο αυτό δεν πρέπει να αγνοείται. Σχετικά με την προσομοίωση της 

συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος εξετάσθηκαν τρεις 

διαφορετικές παραδοχές. Αρχικά θεωρήθηκε πλήρης συνάφεια χάλυβα - 

σκυροδέματος, ενώ στην συνέχεια η σχετική ολίσθηση χάλυβα 

σκυροδέματος προσομοιώθηκε με ειδικά στοιχεία μορφής ελατηρίου 

μεταξύ των κόμβων του χάλυβα οπλισμού και του σκυροδέματος. 

Επιπλέον εξετάσθηκε μια εναλλακτική διαδικασία η οποία και προτείνεται 

σε περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η χρήση ελατηρίων. Σύμφωνα με τη 

διαδικασία αυτή, θεωρείται πλήρης συνάφεια μεταξύ χάλυβα οπλισμού 

και σκυροδέματος και στην συνέχεια τα αποτελέσματα διορθώνονται 

χρησιμοποιώντας αναλυτικές διαδικασίες που προτείνονται από το fib 

(2003) και τους Mazzoni et al. (2004). Τα αποτελέσματα για τις πρόσθετες 

μετατοπίσεις λόγω της ολίσθησης μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος 

έδειξαν συμφωνία μεταξύ των τιμών που προέκυψαν με χρήση ελατηρίων 

και με χρήση των αναλυτικών εξισώσεων που προτείνονται στο fib (2003) 
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ενώ μεγαλύτερες πρόσθετες μετατοπίσεις υπολογίστηκαν με χρήση των 

αναλυτικών εξισώσεων που προτείνονται από τους Mazzoni et al. (2004). 

Η εναλλακτική αυτή διαδικασία που προτείνεται φαίνεται ότι σε γενικές 

γραμμές μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός τρόπος προσομοίωσης της ολίσθησης 

μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος σε υποστυλώματα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

 
Από την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε για τα ενισχυμένα υποστυλώματα 

με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα τα ακόλουθα συμπεράσματα προκύπτουν: 

• Για την προσομοίωση των ενισχυμένων στοιχείων βρέθηκε ότι η διεπιφάνεια 

παλαιού - νέου σκυροδέματος μπορεί να προσομοιωθεί με ακρίβεια με χρήση 

ενός ζεύγους επίπεδων στοιχείων με ίδιες ιδιότητες (τριβή και συνοχή) σε όλη 

την διεπιφάνεια παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη μεταβολή των κάθετων 

στην διεπιφάνεια τάσεων. 

• Η ανακύκλιση της φόρτισης μειώνει την αντοχή της διεπιφάνειας και η 

επίδραση αυτή πρέπει να προσομοιώνεται όταν εξετάζονται ενισχυμένα 

υποστυλώματα με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό ανακυκλιζόμενη 

φόρτιση. Ο καταλληλότερος τρόπος για την προσομοίωση αυτή βρέθηκε να 

είναι ο τρίτος από αυτούς που παρουσιάστηκαν (Εξ. 3.21). Σύμφωνα με την 

μεθοδολογία αυτή η τριβή και η συνοχή μειωνόταν κατά την διάρκεια της 

ανάλυσης κάθε 5 mm επιβαλλόμενης οριζόντιας μετακίνησης η οποία 

θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούσε σε ένα κύκλο φόρτισης. 

• Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρέθηκε ότι ένας εναλλακτικός 

απλοποιητικός τρόπος προσομοίωσης της ανακύκλισης της φόρτισης είναι η 

χρήση χαμηλότερων τιμών από τους προτεινόμενους για την τριβή και την 

συνοχή οι οποίοι θα διατηρούνται σταθεροί κατά την διάρκεια της ανάλυσης. 

Για παράδειγμα για το δοκίμιο με εκτραχυμένη διεπιφάνεια R που 

εξετάσθηκε, η χρήση συντελεστών για την τριβή και την συνοχή που 

αντιστοιχούν σε σχετικά λεία διεπιφάνεια (μ=0.7 και c=1.0 ΜΡa) έδειξε καλή 

συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα. 

• Η μείωση της δράσης βλήτρου λόγω ανακύκλισης της φόρτισης έδειξε να μην 

επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα και μπορεί απλοποιητικά να αγνοείται. 
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• Η συνεισφορά της παρουσίας των βλήτρων στην συμπεριφορά ενισχυμένων 

δοκιμίων δεν φαίνεται να είναι σημαντική για καλά εκτραχυμένες 

διεπιφάνειες (συντελεστή τριβής 1.5 και συνοχή 1.9 MPa). 

• Στις αναλύσεις των Δοκιμίων D και RD ακόμα και με συνυπολογισμό της 

μείωσης της διατμητικής αντίστασης της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης 

της φόρτισης τα αποτελέσματα εμφάνισαν μεγαλύτερη δυσκαμψία από τα 

αντίστοιχα πειραματικά.    

 

Από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν τόσο στα μονολιθικά όσο και στα 

ενισχυμένα υποστυλώματα με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα χρήσιμα 

συμπεράσματα προέκυψαν για την επίδραση της συνάφειας μεταξύ χάλυβα οπλισμού 

και σκυροδέματος καθώς και για την προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου 

σκυροδέματος. Ωστόσο, τα συμπεράσματα αυτά αφορούν μόνο τον αύξοντα κλάδο 

της καμπύλης δύναμης μετατόπισης λόγω της αδυναμίας του συγκεκριμένου 

λογισμικού για ανάλυση μετά το μέγιστο της καμπύλης δύναμης μετατόπισης. Για το 

λόγο αυτό στην συνέχεια της διατριβής θα χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό 

εξειδικευμένο για στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΑΤΕΝΑ) με το οποίο θα 

υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης και στο φθίνοντα κλάδο του διαγράμματος 

δύναμης μετατόπισης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

----------------------- 

4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 βρέθηκε 

αδυναμία ικανοποιητικής προσομοίωσης της συμπεριφοράς των μονολιθικών και των 

ενισχυμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία οφείλεται κυρίως στην 

αδυναμίας πραγματοποίησης της ανάλυσης μετά το μέγιστο φορτίο λόγο του νόμου 

σκυροδέματος που υιοθετείται από το συγκεκριμένο λογισμικό. Στόχος του τέταρτου 

κεφαλαίου είναι η δημιουργία αξιόπιστων προσομοιωμάτων για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς των μονολιθικών και των ενισχυμένων στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα ακόμα και μετά την μέγιστη τιμή της αντοχής τους. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιείται το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ΑΤΕΝΑ το οποίο είναι 

εξειδικευμένο για την προσομοίωση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου λογισμικού είναι το στοιχείο 

σκυροδέματος που διαθέτει στο οποίο υπάρχει φθίνοντας κλάδο τόσο σε εφελκυσμό 

όσο και σε θλίψη. Με χρήση του στοιχείου αυτού αντιμετωπίζεται η αδυναμία 

σύγκλισης που παρουσιάσθηκε στο Κεφαλαίο 3 και υπάρχει δυνατότητα 

προσομοίωσης των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μετά το μέγιστο της 

καμπύλης μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση. Η διερεύνηση που 

παρουσιάστηκε στο Κεφαλαίο 3 για την προσομοίωση της συνάφειας θα 

επαναληφθεί στο παρόν κεφάλαιο ενώ για την προσομοίωση της διεπιφάνειας θα 

χρησιμοποιηθούν επίπεδα στοιχεία επαφής όπως προτείνεται και στο Κεφαλαίο 3. 

Επιπλέον θα συνυπολογιστεί η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος.  
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Αρχικά θα παρουσιασθεί η διερεύνηση που έχει πραγματοποιηθεί σε 

μονολιθικά υποστυλώματα, ενώ στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης των ενισχυμένων υποστυλωμάτων. Σε όλες τις αναλύσεις που θα 

πραγματοποιηθούν χρησιμοποιείται μονοτονική φόρτιση η οποία λαμβάνεται ως 

ισοδύναμη της ανακυκλιζόμενης, όπως και στο Κεφάλαιο 3. Η επιρροή της 

ανακύκλισης της φόρτισης συνυπολογίζεται για την προσομοίωση της διεπιφάνειας. 

Οι τρόποι προσομοίωσης του σκυροδέματος, του χάλυβα και της συνάφειας χάλυβα 

και σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση των μονολιθικών και 

των ενισχυμένων στοιχείων παρουσιάζονται στην συνέχεια. 

α) Προσομοίωση σκυροδέματος 

Η μη γραμμική συμπεριφορά του σκυροδέματος προσδιορίζεται από την 

κατανομή τάσεων παραμορφώσεων που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.1. 
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Κατάσταση:

Εc

Γραµµική κατανοµή εφελκυστικών τάσεων 
µέχρι τη µέγιστη τιµή

Σχηµατισµός ρωγµών λόγω εφελκυσµού

Νόµος τάσεων-παραµορφώσεων σύµφωνα µε
CEB-FIP Model Code 90

Γραµµική κατανοµή των θλιπτικών τάσεων 
µετά τη µέγιστη τιµή

Κατάσταση 1:

Κατάσταση 2:

Κατάσταση 3:

Κατάσταση 4:

Σχήμα 4.1 Μονοαξονική συμπεριφορά τάσεων – παραμορφώσεων του στοιχείου του 
σκυροδέματος 

 

Σε θλίψη, η συμπεριφορά θεωρείται μη γραμμική σύμφωνα με τον νόμο που 

προτείνεται στο CEB-FIP Model Code 90 (CEB, 1991) μέχρι την μέγιστη τιμή της 

τάσης. Μετά το σημείο αυτό η τιμή των τάσεων μειώνεται γραμμικά σύμφωνα με το 

νόμο που προτείνεται από τους Park and Pauley (1975). 

Σε εφελκυσμό, η συμπεριφορά θεωρείται γραμμικά ελαστική μέχρι την τιμή της 

εφελκυστικής αντοχής. Μετά από το σημείο αυτό σχηματίζονται ρωγμές στο στοιχείο 

του σκυροδέματος και η συμπεριφορά του στοιχείου καθορίζεται από ένα 

προσομοίωμα για τις ρωγμές που βασίζεται στην ενέργεια θραύσης. Αυτό είναι 

κατάλληλο για την προσομοίωση της διάδοσης των ρωγμών στο σκυρόδεμα 
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(Cervenka et al., 2005). H τιμή των εφελκυστικών τάσεων προσδιορίζεται από έναν 

εκθετικό νόμο ανάλογα με το άνοιγμα της ρωγμής.  

β) Προσομοίωση χάλυβα  

Ο χάλυβας μπορεί να προσομοιωθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να 

θεωρηθεί ενσωματωμένος στο στοιχείο του σκυροδέματος και μπορεί να 

προσομοιωθεί με γραμμικά στοιχεία. Στις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία, τα στοιχεία του χάλυβα προσομοιώθηκαν με γραμμικά 

στοιχεία η συμπεριφορά των οποίων θεωρήθηκε διγραμμική με κράτυνση, όπως 

ακριβώς παρουσιάστηκε και στις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν με χρήση 

του προγράμματος ΑΝSYS (Σχήμα 3.4). 

γ) Συνάφεια Χάλυβα – Σκυροδέματος 

Στο πρόγραμμα ΑΤΕΝΑ υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης της ολίσθησης 

μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα με χρήση ειδικών στοιχείων, η λειτουργία των 

οποίων είναι αντίστοιχη αυτής των στοιχείων μορφής ελατηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν και στην Ενότητα 3.1.3.1, με την μόνη διαφορά ότι η διαδικασία 

γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού. Αυτά τα στοιχεία 

χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της ολίσθησης μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέματος χρησιμοποιώντας τον νόμο που προτείνεται στο CEB-FIB Model Code 

1990 (CEB, 1991). 

Επιπλέον εξετάσθηκαν και εναλλακτικοί τρόποι προσομοίωσης όπως είχε 

πραγματοποιηθεί και με την χρήση του προγράμματος ΑΝSYS (Ενότητα 3.1.3). 

Εξετάσθηκε η χρήση πλήρους συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος καθώς 

και η προσομοίωση της επίδρασης της σχετικής ολίσθησης μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέρματος με την εναλλακτική προτεινόμενη διαδικασία που παρουσιάστηκε 

στην Ενότητα 3.1.3.2 σύμφωνα με την οποία θεωρείται τέλεια σύνδεση μεταξύ του 

σκυροδέματος και του χάλυβα και η πρόσθετη μετατόπιση λόγω της ολίσθησης 

συνυπολογίζεται με χρήση αναλυτικής διαδικασίας. 

δ) Προσομοίωση συστολής ξήρανσης σκυροδέματος 

Στο πρόγραμμα ΑΤΕΝΑ υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος. Η προσομοίωση αυτή πραγματοποιείται με μια 



 133

επιβαλλόμενη παραμόρφωση στα στοιχεία του σκυροδέματος των μονολιθικών 

στοιχείων που εξετάσθηκαν. Στην περίπτωση των μονολιθικών υποστυλωμάτων, 

αγνοείται η χαλάρωση των τάσεων λόγω ερπυσμού. Σύμφωνα με το CEB-FIB Model 

Code 1990 (1991) και το Model Code 2010 (fib, 2010), για παραμένουσες τάσεις 

μικρότερες του 40% της αντοχής, όπως έχει βρεθεί ότι συμβαίνει στην περίπτωση 

των μονολιθικών υποστυλωμάτων και θα παρουσιαστεί και στην συνέχεια (Σχήμα 

4.13), ο ερπυσμός είναι ανάλογος των τάσεων λόγω δεσμευμένης συστολής 

ξήρανσης. Ανάλογο συμπέρασμα έχει προκύψει και από πειραματική διερεύνηση για 

τον προσδιορισμό του ερπυσμού σε στοιχεία σκυροδέματος υπό εφελκυσμό 

(Bissonnette et al., 2007) στην οποία βρέθηκε ότι ο ερπυσμός είναι ανάλογος των 

εφελκυστικών τάσεων για τιμές μέχρι το 50% της αντοχής τους. Δεδομένου ότι στην 

περίπτωση των μονολιθικών στοιχείων η δέσμευση της συστολής ξήρανσης που 

οφείλεται μόνο στην παρουσία οπλισμού είναι μικρή, οι αναπτυσσόμενες τάσεις 

προκύπτουν αρκετά μικρές, και για αυτό ο ερπυσμός προσεγγιστικά αγνοείται. Εδώ, 

για την προσομοίωση της συστολής ξήρανσης, χρησιμοποιήθηκε επιβαλλόμενη 

παραμόρφωση ίση με 600 microstrains τιμή που προσδιορίστηκε από το 

προσομοίωμα που προτείνεται στο ACI 209R-92 (1997). Αυξομείωση στην 

παραπάνω τιμή δεν έδειξε ουσιαστική επιρροή στα αποτελέσματα καθώς η τιμή της 

δεσμευμένης παραμόρφωσης (εr) (που εκφράζει το μέγεθος δέσμευσης των στοιχείων 

του σκυροδέματος) δεν επηρεάστηκε σημαντικά.  

4.1 ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια της παρούσης έρευνας, τα μονολιθικά Δοκίμια Μ και ΜΑ τα οποία 

έχουν δοκιμασθεί στο Εργαστήριο Κατασκευών (Βανδώρος, 2005, Σπαθής, 2006) η 

περιγραφή των οποίων παρουσιάστηκε στην Ενότητα 3.1.4, αναλύθηκαν και με 

χρήση του προγράμματος ΑΤΕΝΑ. Εξετάσθηκαν όλες οι εναλλακτικές παραδοχές για 

την συνάφεια μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος που έχουν εξετασθεί με χρήση του 

προγράμματος ANSYS και επιπλέον εξετάσθηκε η επίδραση του φαινομένου της 

συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος. Τα δοκίμια που διερευνήθηκαν 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.2. Το μέγεθος των πεπερασμένων στοιχείων επιλέχθηκε 

έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη βέλτιστη τιμή που προτείνεται στην 

βιβλιογραφία για στοιχεία σκυροδέματος (Bazant and Oh, 1983, Köksal and Karakoç, 

1999) η οποία μπορεί να εκτιμηθεί ως το τριπλάσιο της μέγιστης διαμέτρου των 



 134

αδρανών που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση του σκυροδέματος (75 mm). 

Ωστόσο, το προσομοίωμα για τις ρωγμές, που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα 

ΑΤΕΝΑ, βασίζεται στην ενέργεια θραύσης σε συνδυασμό με μια θεωρία για την 

θραύση του σκυροδέματος που προτείνεται από τους Bazant and Oh (1983) (crack 

band theory) η οποία μειώνει σημαντικά την επιρροή των αποτελεσμάτων από το 

μέγεθος των πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιούνται (Cervenka and Pukl, 

1995, Cervenka et al., 2002). 

 

 
(α) 

 
(β) 

  
(γ) 

Σχήμα 4.2 Τα προσομοιώματα που χρησιμοποιήθηκαν α) για το σκυρόδεμα, 
β) και γ) για τον οπλισμό των δοκιμίων M και MA αντίστοιχα με 
χρήση του προγράμματος ATENA 

 

Το σύνολο των αναλυτικών δοκιμίων που εξετάσθηκε παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 4.1.  

 

Πίνακας 4.1 Παρουσίαση των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
προσομοίωση μονολιθικών υποστυλωμάτων με χρήση του 
προγράμματος ΑΤΕΝΑ 

Δοκίμια  
 M MA 

Παραδοχές για 
συνάφεια χάλυβα και 

σκυροδέματος 

Προσομοίωση 
συστολής ξήρανσης 

Προσομοιώματα   
 M*

1 M*
A,1 Τέλεια συνάφεια μεταξύ 

χάλυβα και σκυροδέματος 

όχι 

 M*
2 M*

A,2 Στοιχεία ελατηρίου μεταξύ 
χάλυβα και σκυροδέματος 

όχι 

 Μ*
2,Σ Μ*

Α,2,Σ Στοιχεία ελατηρίου μεταξύ 
χάλυβα και σκυροδέματος 

ναι 

 M*
3 M*

A,3 Τέλεια συνάφεια και αναλυτική 
διαδικασία κατά fib (2003) 

όχι 

 M*
4 M*

A,4 Τέλεια συνάφεια και αναλυτική 
διαδικασία κατά Mazzoni et al. 

(2004)  

όχι 
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Αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της διερεύνησης που 

πραγματοποιήθηκε για διαφορετικούς τρόπους προσομοίωσης της συνάφειας μεταξύ 

χάλυβα και σκυροδέματος, ενώ στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν με και χωρίς τον συνυπολογισμό της 

συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος. 

4.1.1 Αξιολόγηση του τρόπου προσομοίωσης της συνάφειας 

Στο Σχήμα 4.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για διαφορετικούς τρόπους προσομοίωσης της συνάφειας 

μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος για τα μονολιθικά Δοκίμια Μ και ΜΑ. 
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(β) 

Σχήμα 4.3 Μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για διαφορετικούς τρόπους 
προσομοίωσης της συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος για τα 
Δοκίμια α) Μ και β) ΜΑ με χρήση του προγράμματος ΑΤΕΝΑ 
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Το συμπέρασμα που προκύπτει παρατηρώντας αρχικά τα αποτελέσματα αυτά 

είναι ότι με χρήση κατάλληλου νόμου για το σκυρόδεμα που είναι διαθέσιμο στο 

ΑΤΕΝΑ, μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάλυση και μετά το μέγιστο της αντοχής των 

στοιχείων και φαίνεται να προσεγγίζεται ικανοποιητικά η συμπεριφορά των 

στοιχείων στον φθίνοντα κλάδο του διαγράμματος δύναμης - μετατόπισης. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων με διαφορετικές παραδοχές για την συνάφεια χάλυβα - 

σκυροδέματος δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων ενώ επιτυγχάνεται αρκετά ικανοποιητική πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς των υποστυλωμάτων. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις 

μεταξύ των αναλυτικών και των πειραματικών αποτελεσμάτων κυρίως στον αρχικό 

κλάδο της καμπύλης μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση καθώς από τα 

αναλυτικά αποτελέσματα προκύπτει πιο δύσκαμπτη συμπεριφορά και σχετικά 

μεγαλύτερη αντοχή. Αντίστοιχα συμπεράσματα είχαν προκύψει και από τις αναλύσεις 

που είχαν πραγματοποιηθεί με χρήση του προγράμματος ΑΝSYS (Σχήμα 3.11). 

Η κατανομή των παραμορφώσεων καθ ύψος του υποστυλώματος καθώς και 

των ολισθήσεων μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.4 

και 4.5 για τα Δοκίμια Μ*
2 και Μ*

Α,2 αντίστοιχα. 

 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4.4 Κατανομή (α) παραμορφώσεων και (β) ολισθήσεων καθ ύψος του 
υποστυλώματος Μ*

2 



 137

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4.5 Κατανομή (α) παραμορφώσεων και (β) ολισθήσεων καθ ύψος του 
υποστυλώματος Μ*

Α,2 
 

Από τις κατανομές παραμορφώσεων και ολισθήσεων στα υποστυλώματα Μ*
2 

και Μ*
Α,2 που παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.4 και 4.5 φαίνεται η συγκέντρωση 

τους στη βάση των υποστυλωμάτων. Αντίστοιχη παρατήρηση είχε προκύψει και από 

την διερεύνηση που είχε πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα ANSYS (Σχήμα 3.13).  

Στην πραγματικότητα, ο τρόπος προσομοίωσης της συνάφειας μεταξύ του 

οπλισμού και του σκυροδέματος αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις μετακινήσεις 

των υποστυλωμάτων. Για την αξιολόγηση αυτής της επιρροής παρουσιάζεται στην 

συνέχεια (Σχήμα 4.6) η μετατόπιση της κορυφής του υποστυλώματος που οφείλεται 

στην ολίσθηση μεταξύ του χάλυβα οπλισμού και του σκυροδέματος ως ποσοστό της 

συνολικής μετατόπισης κατά την διάρκεια της φόρτισης, η οποία εκφράζει και την 

μείωση της δυσκαμψίας των στοιχείων λόγω του συνυπολογισμού του φαινομένου.  
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Σχήμα 4.6 Η πρόσθετη μετατόπιση λόγω της ολίσθησης μεταξύ χάλυβα και 

σκυροδέματος όπως υπολογίστηκε στις προσομοιώσεις που εξετάσθηκαν για 
τα Δοκίμια α) Μ και β) ΜΑ με χρήση του προγράμματος ΑTENA 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.6, φαίνεται ότι σε όλα 

τα προσομοιώματα που εξετάσθηκαν η πρόσθετη μετατόπιση λόγω της ολίσθησης 

μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής 

μετατόπισης του στοιχείου ιδιαίτερα από το σημείο της διαρροής και έπειτα. Η τιμή 

που προέκυψε για την μετατόπιση λόγω της ολίσθησης στα προσομοιώματα Μ*
2, Μ*

3 

και Μ*
Α,2, Μ*

Α,3 βρέθηκε να είναι αρκετά κοντά ενώ η τιμή αυτή βρέθηκε μεγαλύτερη 

για τα προσομοιώματα Μ*
4, Μ*

Α,4. Η μέγιστη τιμή της πρόσθετης μετατόπισης λόγω 

της ολίσθησης φαίνεται να συγκεντρώνεται κοντά στην περιοχή της μέγιστης 

δύναμης. Το ποσοστό στο σημείο αυτό κυμαίνεται από 20-50 % ανάλογα με το 

προσομοίωμα καθώς και το δοκίμιο που εξετάζεται, τιμή ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

εκφράζει και την μείωση της δυσκαμψίας λόγω της σχετικής ολίσθησης μεταξύ 

χάλυβα και σκυροδέματος. Επομένως, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η σχετική 
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ολίσθηση μεταξύ του χάλυβα και το σκυροδέματος πρέπει να προσομοιώνεται στην 

περίπτωση των υποστυλωμάτων καθώς επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των 

μετατοπίσεων. Η αξιοπιστία του εναλλακτικού προτεινομένου τρόπου προσομοίωσης 

που χρησιμοποιήθηκε στα Δοκίμια Μ*
3 και Μ*

Α,3 επιβεβαιώνεται και εδώ όπως και 

στην Ενότητα 3.1.6, όπου είχε παρουσιαστεί αντίστοιχη διερεύνηση με χρήση του 

προγράμματος ΑΝSYS, καθώς τα αποτελέσματα βρέθηκαν σε συμφωνία με τα 

αντίστοιχα των Δοκιμίων Μ*
2 και Μ*

Α,2 στα οποία η προσομοίωση γίνεται με χρήση 

ειδικών στοιχείων, μορφής ελατηρίων, μεταξύ του χάλυβα και του σκυροδέματος. 

 

4.1.2 Αξιολόγηση του τρόπου προσομοίωσης της συστολής ξήρανσης 

Στην συνέχεια, θα συνυπολογιστεί το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος. Για την προσομοίωση του φαινομένου αυτού, στα στοιχεία του 

σκυροδέματος επιβάλλεται μια αρχική παραμόρφωση με τιμή ίση με 600 microstrains 

τιμή που προσδιορίστηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό ACI 209R-92 (1997). Η τιμή 

αυτή είναι υψηλότερη από αυτήν που μετρήθηκε πειραματικά και παρουσιάστηκε 

στην Ενότητα 2.2 καθώς αναφέρεται σε χρονικό διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο 

από αυτό για το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πειραματικές μετρήσεις. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.7. Στην 

διερεύνηση αυτήν χρησιμοποιήθηκαν τα Δοκίμια Μ*
2 και Μ*

Α,2 στα οποία 

συνυπολογίζεται η σχετική ολίσθηση μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος. 
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Σχήμα 4.7 Αποτελέσματα προσομοιώσεων με συνυπολογισμό της συστολής 
ξήρανσης του σκυροδέματος για τα Δοκίμια α) Μ*

2 και β) Μ*
Α,2 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.7 φαίνεται ότι ο 

συνυπολογισμός της συστολής ξήρανσης βελτιώνει ουσιαστικά τον αναλυτικό 

προσδιορισμό της δυσκαμψίας αλλά και του μέγιστου φορτίου των υποστυλωμάτων 

καθώς έχει σαν αποτέλεσμα αρκετά σημαντική μείωση της δυσκαμψίας και της 

αντοχής τους.  

Για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης της συστολής ξήρανσης στην 

συμπεριφορά των υποστυλωμάτων, υπολογίστηκε το μέγεθος της επιβατικής 

δυσκαμψίας κατά την διάρκεια της φόρτισης για την περίπτωση που 

συνυπολογίστηκε καθώς και για την περίπτωση που αγνοήθηκε η συστολή ξήρανσης 
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του σκυροδέματος. Τα αποτελέσματα για κάθε 5 mm αύξηση στην επιβαλλόμενη 

μετατόπιση παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.8. 

 
Μείωση της επιβατικής δυσκαμψίας KS(%):
  100*(KS-KS,SH)/KS

Ks=F/D, 
Ks,sh=Fsh/D
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Σχήμα 4.8 Μείωση της τιμής της δυσκαμψίας λόγω της συστολής ξήρανσης: α) 
ορισμός και β) αποτελέσματα 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.8 φαίνεται η 

σημαντική επίδραση του φαινομένου της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος η 

οποία φαίνεται να είναι ακόμα πιο σημαντική για την περίπτωση του δοκιμίου Μ. 

Η επιβατική δυσκαμψία που υπολογίστηκε με και χωρίς την επίδραση της 

συστολής ξήρανσης συγκρίνεται με τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.9. 
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Σχήμα 4.9 Σύγκριση αναλυτικών και πειραματικών τιμών για την δυσκαμψία α) για το 

Δοκίμιο Μ και β) για το Δοκίμιο ΜΑ 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.9 φαίνεται ότι ο 

συνυπολογισμός της συστολής ξήρανσης βελτιώνει ουσιαστικά τον αναλυτικό 

προσδιορισμό της δυσκαμψίας των υποστυλωμάτων προσεγγίζοντας τις πειραματικές 

τιμές με ικανοποιητική ακρίβεια. 

Μια εικόνα της εντατικής κατάστασης των υποστυλωμάτων Μ*
2,Σ και Μ*

Α,2,Σ 

λόγω της συστολής ξήρανσης παρουσιάζεται στα Σχήματα 4.10 και 4.11. Στα 

Σχήματα 4.10α και 4.11α παρουσιάζεται η κατανομή των εφελκυστικών τάσεων στο 

σκυρόδεμα ενώ στα Σχήματα 4.10β και 4.11β παρουσιάζεται η κατανομή των 

θλιπτικών τάσεων στον χάλυβα.  
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4.10 Κατανομή (α) εφελκυστικών και (β) θλιπτικών τάσεων λόγω της 
συστολής ξήρανσης για το Δοκίμιο Μ*

2,Σ 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4.11 Κατανομή (α) εφελκυστικών και (β) θλιπτικών τάσεων λόγω της 
συστολής ξήρανσης για το Δοκίμιο Μ*

Α,2,Σ 
 

Tα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.10 και 4.11 δείχνουν ότι 

αναπτύσσονται εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα και θλιπτικές τάσεις στον 

χάλυβα οπλισμού. Το σκυρόδεμα, τείνει να συσταλεί, ο οπλισμός όμως αντιστέκεται 
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στην παραμόρφωση του σκυροδέματος με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται εφελκυσμός 

στο σκυρόδεμα και θλίψη στον χάλυβα. 

Η μείωση της δυσκαμψίας που προαναφέρθηκε και εμφανίζεται στα 

αποτελέσματα μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της ρηγμάτωσης και της 

διαξονικής έντασης του σκυροδέματος λόγω της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης.  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται μια διερεύνηση της κατανομής των 

εφελκυστικών τάσεων που εμφανίζονται λόγω της συστολής ξήρανσης σε δύο 

χαρακτηριστικές κατακόρυφες τομές (1-1 και 2-2) στην βάση των υποστυλωμάτων Μ 

και ΜΑ (Σχήμα 4.12). 

 
1-1 2-2

M
1-1 2-2

MA

 
Σχήμα 4.12 Τομές 1-1 και 2-2 στις οποίες εξετάζεται η κατανομή των εφελκυστικών 

τάσεων 
 

Η κατανομή των τάσεων κατά μήκος των τομών 1-1 και 2-2 για τα Δοκίμια Μ 

και ΜΑ εμφανίζεται στο Σχήμα 4.13. 
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(β) 
Σχήμα 4.13 Κατανομή εφελκυστικών τάσεων στις τομές α) 1-1 και β) 2-2 για τα 

Δοκίμια Μ και ΜΑ 
 

Από την κατανομή των εφελκυστικών τάσεων στα δύο δοκίμια (Μ και ΜΑ) 

φαίνεται ότι οι τιμές των τάσεων είναι αυξημένες στο Δοκίμιο Μ σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές του δοκιμίου ΜΑ, που μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της παρουσίας 

αυξημένης ποσότητας οπλισμού στην περίπτωση του δοκιμίου Μ. Οι αυξημένες τιμές 

των εφελκυστικών τάσεων έχουν σαν αποτέλεσμα και μεγαλύτερη μείωση της 

θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος λόγω διαξονικής έντασης (Kupfer et al., 1969). 

Κατά συνέπεια παρατηρείται και σημαντικότερη μείωση της δυσκαμψίας του 

υποστυλώματος Μ σε σχέση με αυτή του ΜΑ συνυπολογίζοντας την συστολή 

ξήρανσης. 

 

4.1.3 Συγκρίσεις με άλλα πειραματικά δεδομένα 

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν φάνηκε ότι η επίδραση της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος ειδικότερα στα μεγέθη παραμόρφωσης των 

υποστυλωμάτων είναι ουσιαστική. Στην συνέχεια επιχειρείται μια περαιτέρω 

επιβεβαίωση της παραπάνω παρατήρησης χρησιμοποιώντας πρόσθετα πειραματικά 

δεδομένα της βιβλιογραφίας.  
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4.1.3.1 Περιγραφή πειραματικών δοκιμίων 

Χρησιμοποιούνται δοκίμια μορφής προβόλου, παραπλήσια με αυτά του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Βανδώρος, 2005, Σπαθής, 2006) που εξετάσθηκαν στο 

Πανεπιστήμιο της Coimbra στην Πορτογαλία (Julio, 2001, Julio et al., 2005, Julio et 

al., 2008) υπό μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση (Δοκίμια ΜJ,1 και ΜJ,2). Η 

πειραματική διερεύνηση στο Πανεπιστήμιο της Coimbra πραγματοποιήθηκε με 

σκοπό την διερεύνηση της συμπεριφοράς υποστυλωμάτων ενισχυμένων με μανδύες 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τα ενισχυμένα δοκίμια 

εξετάσθηκαν και δύο μονολιθικά τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν για την 

διερεύνηση της αξιοπιστίας των αριθμητικών προσομοιωμάτων. Το ένα από τα δύο 

δοκίμια αυτά (Δοκίμιο ΜJ,1) αντιπροσωπεύει υποστύλωμα που συναντάται σε παλαιές 

κατασκευές ενώ το άλλο (Δοκίμιο ΜJ,2) είναι ένα μονολιθικό υποστύλωμα για 

σύγκριση με αντίστοιχο ενισχυμένο με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον 

εξετάσθηκε ένα πρόσθετο δοκίμιο (Δοκίμιο Ο) το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό 

υποστυλωμάτων παλαιών κατασκευών που χρησιμοποιήθηκε στις πειραματικές 

έρευνες στο Εργαστήριο Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Βανδώρος, 2005, Σπαθής, 2006).  

To Δοκίμιο ΜJ,1 (Σχήμα 4.14α) είχε διατομή 200x200 mm και ύψος 1350 mm. 

O διαμήκης οπλισμός ήταν 6 ράβδοι με διάμετρο 10 mm. Οι συνδετήρες είχαν 

διάμετρο 6 mm και ήταν τοποθετημένοι καθ ύψος του υποστυλώματος ανά 150 mm. 

To Δοκίμιο ΜJ,2 (Σχήμα 4.14β) είχε διατομή 270x270 mm και ύψος 1350 mm. O 

διαμήκης οπλισμός ήταν 12 ράβδοι με διάμετρο 10 mm. Οι συνδετήρες είχαν 

διάμετρο 6 mm και ήταν τοποθετημένοι καθ ύψος του υποστυλώματος ανά 150 mm 

και ανά 75 mm. O χάλυβας που χρησιμοποιήθηκε στα συγκεκριμένα δοκίμια ήταν 

κατηγορίας S400 με τάση διαρροής 520 ΜPa και αστοχίας 590 ΜPa ενώ το μέτρο 

Ελαστικότητας βρέθηκε ίσο με 210 GPa. H αντοχή του σκυροδέματος βρέθηκε ίση με 

35 MPa. Τα δοκίμια αυτά εξετάσθηκαν υπό μονοτονική αλλά και υπό 

ανακυκλιζόμενη φόρτιση παρουσία αξονικού φορτίου ίσου με 170 kN. 

To Δοκίμιο O (Σχήμα 4.14γ) είχε διατομή 250x250 mm. O διαμήκης οπλισμός 

ήταν 4 ράβδοι με διάμετρο 14 mm κατηγορίας χάλυβα S220 (με τάση διαρροής 313 

MPa και αστοχίας 442 MPa), ενώ υπήρχαν συνδετήρες με διάμετρο 8 mm κατηγορίας 

χάλυβα S220 (με τάση διαρροής 425 MPa και αστοχίας 596 MPa) τοποθετημένοι καθ 

ύψος του υποστυλώματος ανά 200 mm απόσταση (Σχήμα 4.14γ). Το δοκίμιο 
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εξετάσθηκε υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση παρουσία αξονικού φορτίου ίσου με 690 

kN.  
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Σχήμα 4.14 Διατομές α) για Δοκίμιο ΜJ,1, β) για Δοκίμιο ΜJ,2και γ) για Δοκίμιο Ο 

4.1.3.2 Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων με και χωρίς την προσομοίωση της συστολής 

ξήρανσης καθώς και τα αντίστοιχα πειραματικά παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.15, 

4.16 και 4.17 για τα Δοκίμια ΜJ,1, ΜJ,2 και Ο αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.15 Μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για το Δοκίμιο ΜJ,1 με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό του φαινομένου της συστολής ξήρανσης 
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Σχήμα 4.16 Μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για το Δοκίμιο ΜJ,2 με και χωρίς 

τον συνυπολογισμό του φαινομένου της συστολής ξήρανσης 
 

-40 -20 0 20 40

-40

-20

0

20

40

60

Δύ
να
μη

 (k
N

)

Μετατόπιση (mm)

 Πείραμα
 Ο + Συστ. Ξήρανσης
 Ο

 
 
Σχήμα 4.17 Μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για το Δοκίμιο Ο με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό του φαινομένου της συστολής ξήρανσης 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.15, 4.16 και 4.17 

φαίνεται ότι με τον συνυπολογισμό του φαινομένου της συστολής ξήρανσης η 

ακρίβεια των προσομοιωμάτων βελτιώνεται σημαντικά καθώς το φαινόμενο φαίνεται 

να μειώνει την δυσκαμψία και την αντοχή των στοιχείων η οποία υπερεκτιμάται στην 

περίπτωση που στις αναλύσεις αγνοείται το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι αναλύσεις στις οποίες χρησιμοποιείται 
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μονοτονική φόρτιση μπορούν να προβλέψουν με ικανοποιητική ακρίβεια την 

συμπεριφορά των υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό μονοτονική αλλά 

και υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Συγκρίνοντας τα πειραματικά αποτελέσματα υπό 

μονοτονική φόρτιση με τα αντίστοιχα που προέκυψαν υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση 

φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ανάλογα συμπεράσματα έχουν 

προκύψει και από παλαιότερη πειραματική διερεύνηση σε μονολιθικά υποστυλώματα 

από οπλισμένο σκυρόδεμα σε διαξονική κάμψη, που έχει πραγματοποιηθεί στο 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Μπούσιας, 1993). Αυτό 

είναι αναμενόμενο καθώς ο τύπος της φόρτισης δεν επηρεάζει σημαντικά την 

συμπεριφορά του χάλυβα αλλά και του σκυροδέματος (Fardis, 2009, Penelis and 

Kappos, 1997, Park and Pauley, 1975, Karsan and Jirsa, 1969). 

4.2 ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

4.2.1. Διεπιφάνεια παλαιού - νέου Σκυροδέματος 

H διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος προσομοιώθηκε με χρήση 

επίπεδων στοιχείων επαφής όπως ακριβώς παρουσιάστηκε και στην Ενότητα 3.2.1.1 

(Σχήμα 3.15). Αυτός ο τρόπος προσομοίωσης προτείνεται και στην Ενότητα 3.2.6.1 

καθώς βρέθηκε ότι η προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος με 

χρήση ενός ζεύγους επίπεδων στοιχείων επαφής μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική 

ακρίβεια απλοποιώντας παράλληλα τους υπολογισμούς. Ο συνυπολογισμός της 

ανακύκλισης της φόρτισης πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την τρίτη από τις 

διαδικασίες που προτάθηκε Ενότητα 3.2.3.1 η οποία και βρέθηκε να είναι η 

καταλληλότερη σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Κεφάλαιο 3. 

Η μορφή των προσομοιωμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση των 

ενισχυμένων στοιχείων παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.18. 
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(α) 

 
(β) 

 

  
 
 

(γ) 
Σχήμα 4.18 Προσομοιώματα α) για το σκυρόδεμα β) για τον χάλυβα 

οπλισμού των ενισχυμένων δοκιμίων και γ) για την 
διεπιφάνεια με χρήση του προγράμματος ATENA 

 

4.2.2 Προσομοίωση δράσης βλήτρου 

Για την προσομοίωση της δράσης βλήτρου αρχικά εξετάσθηκε η χρήση 

τρισδιάστατων στοιχείων με τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις και ιδιότητες με αυτές των 

βλήτρων που χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά. Αυτός ο τρόπος προσομοίωσης όμως 

είναι εσφαλμένος, όπως θα φανεί στην συνέχεια, καθώς αγνοείται πλήρως ο λυγισμός 

των στοιχείων ο οποίος είναι κρίσιμος παράγοντας για την προσομοίωση των 

βλήτρων. H χρήση γραμμικών στοιχείων με μορφή και διάταξη ίδια με αυτή των 

βλήτρων είναι εκ προοιμίου ακατάλληλη καθώς τα γραμμικά αυτά στοιχεία δεν 

αναλαμβάνουν δυνάμεις κάθετα στον άξονα τους. Για το λόγο αυτό εξετάσθηκε η 

χρήση γραμμικών στοιχείων σε διάταξη <<χιαστί>>, ίδιων με αυτών που 

χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση του χάλυβα οπλισμού με ιδιότητες (τάση 

διαρροής και αστοχίας) ίδιες με αυτές του χάλυβα των βλήτρων (Σχήμα 4.19). Τα 

στοιχεία αυτά θεωρούνται πλήρως συγχωνευμένα με τα στοιχεία του σκυροδέματος 

και έτσι εξασφαλίζεται επαρκές μήκος αγκύρωσης (8db σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ. 

(2009)). 
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ΒΛΗΤΡΟ

V

XΙΑΣΤΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

Σχήμα 4.19 Προσομοίωση δράσης βλήτρου με τρισδιάστατα στοιχεία και με χιαστί 
γραμμικά στοιχεία 

 
Για την ισοδύναμη προσομοίωση με τα γραμμικά στοιχεία θα πρέπει όμως να 

βρεθεί η αντιστοιχία που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της διαμέτρου των χιαστί 

γραμμικών στοιχείων και της διαμέτρου των βλήτρων που χρησιμοποιούνται. Για τον 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια διερεύνηση στην οποία χρησιμοποιούνται 

πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς 

διεπιφανειών οπλισμένων με βλήτρα (Βιντζηλαίου, 1984, Vintzeleou and Tassios, 

1987) (Σχήμα 4.20). 

 

2Φ8 ή  2Φ14

 
Σχήμα 4.20 Πειραματικά δοκίμια για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς οπλισμένων 

διεπιφανειών (Βιντζηλαίου, 1984, Vintzeleou and Tassios, 1987) 
 

Δοκίμια πλάτους 150 mm αποτελούμενα από 3 μέρη όπως φαίνεται στο Σχήμα 

4.20 δοκιμάσθηκαν υπό την επίδραση φορτίου στο μεσαίο από τα τρία μέρη για την 

διερεύνηση της διατμητικής δύναμης που οφείλεται στην δράση βλήτρου. Δύο 

οπλισμοί με διάμετρο (db) 8 mm ή 14 mm από χάλυβα με τιμή διαρροής ίση με 420 

ΜPa βρίσκονται εγκάρσια στις σχηματιζόμενες διεπιφάνειες με σκοπό την λειτουργία 

δράσης βλήτρου. Η επικάλυψη των οπλισμών για τα στοιχεία που εξετάσθηκαν είναι 

ίση με 40 mm. Από τις δοκιμές αυτές έχουν προκύψει διαγράμματα δύναμης 

μετατόπισης.  
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Τα δοκίμια αυτά προσομοιώθηκαν τόσο με τρισδιάστατα στοιχεία μορφής 

βλήτρου όσο και με γραμμικά χιαστί στοιχεία με τις ίδιες ιδιότητες με αυτές των 

βλήτρων (Σχήμα 4.19). Παραμετρική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σχετικά με την 

χρησιμοποιούμενη διάμετρο των χιαστί στοιχείων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν 

χιαστί στοιχεία με διάμετρο ίση, μισή καθώς και ¼ αυτής των βλήτρων τα οποία 

τοποθετήθηκαν υπό 45ο γωνία. Τα προσομοιώματα που εξετάσθηκαν πριν και μετά 

από την επιβολή του φορτίου παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.21. 

 

(α) (β) 

Σχήμα 4.21 Προσομοιώματα που εξετάσθηκαν για την προσομοίωση της δράσης 
βλήτρου με χρήση α) τρισδιάστατων στοιχείων και β) χιαστί γραμμικών 
στοιχείων, πριν και μετά την επιβολή του φορτίου 

 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα προσομοιώματα αυτά συγκρίνονται 

με τα αντίστοιχα πειραματικά και παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.22 για την περίπτωση 

που χρησιμοποιήθηκαν βλήτρα διαμέτρου (db) 8 mm και στο Σχήμα 4.23 για την 

περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν βλήτρα διαμέτρου (db) 14 mm. 
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Σχήμα 4.22 Διάγραμμα μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση για τα 

εξεταζόμενα προσομοιώματα και τα αντίστοιχα πειραματικά με db=8 
mm 
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Σχήμα 4.23 Διάγραμμα μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση για τα εξεταζόμενα 

προσομοιώματα και τα αντίστοιχα πειραματικά με db=14 mm 
 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα Σχήματα 4.22 και 4.23 είναι κοινά 

και έχουν ως εξής. Η προσομοίωση των βλήτρων με χρήση τρισδιάστατων στοιχείων 

είναι ακατάλληλη καθώς αδυνατεί να προσεγγίσει έστω και κατ ελάχιστον τα 

πειραματικά αποτελέσματα καθώς εμφανίζει συμπεριφορά σημαντικά πιο δύσκαμπτη. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο λυγισμός των ράβδων δεν συνεκτιμάται σε αυτήν 
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την προσομοίωση. Τα αποτελέσματα της δεύτερης διαδικασίας που εξετάσθηκε, με 

χρήση γραμμικών χιαστί στοιχείων, έδειξε ότι μπορεί να προβλέψει ικανοποιητικά 

την πειραματική συμπεριφορά των βλήτρων χρησιμοποιώντας στα χιαστί γραμμικά 

στοιχεία διάμετρο ίση με το ¼ της διαμέτρου των βλήτρων και ίδια κατηγορία 

χάλυβα. Αυτή η διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί και στην συνέχεια για την 

προσομοίωση της δράσης βλήτρου. 

4.2.3 Παρουσίαση των ενισχυμένων δοκιμίων που εξετάσθηκαν 

4.2.3.1 Ενισχυμένα υποστυλώματα με μανδύα από οπλισμένο μη συρρικνούμενο 

σκυρόδεμα, πάχους 35 mm υπό μονοτονική και ανακυκλιζόμενη φόρτιση (Δοκίμια J1, 

J2 και JC,1, JC,2) 

Αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενισχυμένων υποστυλωμάτων 

με μανδύα από οπλισμένο μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα πάχους 35 mm. Tα δοκίμια 

αυτά έχουν δοκιμασθεί υπό μονοτονική καθώς και υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση.  

Το αρχικό υποστύλωμα είχε τετραγωνική διατομή 200x200 mm και ύψος 1350 

mm. O μανδύας είχε πάχος 35 mm και ύψος 900 mm. Το αρχικό υποστύλωμα είχε 

διαμήκη οπλισμό τρεις ράβδους διαμέτρου 10 mm σε κάθε πλευρά καθώς και 

συνδετήρες με διάμετρο 6 mm τοποθετημένους ανά 150 mm απόσταση καθ ύψος. O 

μανδύας είχε διαμήκη οπλισμό τρεις ράβδους διαμέτρου 10 mm σε κάθε πλευρά 

καθώς και συνδετήρες με διάμετρο 6 mm τοποθετημένους ανά 75 mm απόσταση καθ 

ύψος (ο χάλυβας που χρησιμοποιήθηκε για τον διαμήκη οπλισμό αλλά και για τους 

συνδετήρες του αρχικού υποστυλώματος και του μανδύα βρέθηκε να έχει τάση 

διαρροής 520 ΜPa, αστοχίας 590 ΜPa και μέτρο Ελαστικότητας ίσο με 210 GPa). 

Για την κατασκευή του μανδύα χρησιμοποιήθηκε ειδικό μη συρρικνούμενο 

σκυρόδεμα μεγάλης αντοχής. Η αντοχή του σκυροδέματος του αρχικού 

υποστυλώματος βρέθηκε ίση με 35 MPa ενώ η αντοχή του κονιάματος του μανδύα 

βρέθηκε ίση με 80 MPa (Julio, 2001, Julio et al., 2005, Julio et al., 2008). 

 Δύο διαφορετικά δοκίμια εξετάσθηκαν με και χωρίς εκτράχυνση στην 

επιφάνεια του αρχικού υποστυλώματος υπό μονοτονική [J1, J2] και ανακυκλιζόμενη 

φόρτιση [JC,1, JC,2]. 
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4.2.3.2 Ενισχυμένα υποστυλώματα με μανδύα από οπλισμένο (συρρικνούμενο) 

σκυρόδεμα πάχους 75 mm υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση (Δοκίμια R, RD και D) 

H περιγραφή των ενισχυμένων δοκιμίων που εξετάσθηκαν με πάχος μανδύα 75 

mm έχουν παρουσιαστεί και στο Κεφάλαιο 3.2.4 καθώς έχουν εξετασθεί και με 

χρήση του προγράμματος ΑΝSYS. Στα συγκεκριμένα δοκίμια ο μανδύας (πάχους 75 

mm) κατασκευάσθηκε από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και η συστολή ξήρανσης θα 

συνεκτιμηθεί.  

4.2.4 Αποτελέσματα 

4.2.4.1 Μείωση συντελεστή τριβής λόγω ανακύκλισης  

Για την μείωση της διατμητικής αντίστασης της διεπιφάνειας λόγω της 

ανακύκλισης της φόρτισης χρησιμοποιήθηκε η τρίτη μεθοδολογία που 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3.2.3.1 καθώς βρέθηκε ότι είναι η καταλληλότερη 

(Ενότητα 3.2.6.1). Σύμφωνα με την διαδικασία αυτή, οι τιμές του συντελεστή τριβής 

που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της διατμητικής αντίστασης στην 

διεπιφάνεια, θεωρήθηκαν ότι μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Η μείωση 

αυτή θωρήθηκε ότι συμβαίνει για τις τιμές της οριζόντιας μετατόπισης που 

αντιστοιχούν σε κάθε ένα κύκλο φόρτισης (Εξ. 3.21).  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, η 

σχέση για την μείωση του συντελεστή τριβής που προσδιορίστηκε με χρήση του 

προγράμματος ΑΤΕΝΑ συγκρίνεται (μαζί με την αντίστοιχη του ΑΝSYS) με τις 

αντίστοιχες σχέσεις που έχουν παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία μετά από 

πειραματική διερεύνηση για διαφορετικές τιμές των κάθετων τάσεων και ολισθήσεων 

στην διεπιφάνεια (Tassios και Vintzeleou, 1987) (Σχήμα 4.24). 
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Σχήμα 4.24 Σύγκριση νόμου μείωσης για συντελεστή τριβής που υπολογίστηκε με 

την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων με αυτόν που προτείνεται από 
τους Tassios και Vintzeleou (1987) 

 
Μια απευθείας σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων δεν 

είναι δυνατή επειδή στην αριθμητική διερεύνηση η τιμή των κάθετων στην 

διεπιφάνεια τάσεων (σc) δεν παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια της ανάλυσης, 

όπως έχει εφαρμοστεί στις πειραματικές δοκιμές. Έτσι στην συνέχεια, εκτιμάται μια 

μέση πειραματική καμπύλη η οποία και συγκρίνεται με τις αντίστοιχες σχέσεις που 

προέκυψαν από το ΑΤΕΝΑ και το ANSYS (Σχήμα 4.25). Όπως μπορεί να 

παρατηρηθεί στο σχήμα, η συμφωνία των αποτελεσμάτων είναι σχετικά 

ικανοποιητική με μια τάση των σχέσεων που προήλθαν από τις αναλύσεις να 

ομαλοποιούν τον ρυθμό μείωσης του συντελεστή τριβής με τους κύκλους φόρτισης, 

δίνοντας μικρότερες μειώσεις στον 1ο κύκλο φόρτισης και μεγαλύτερες μειώσεις μετά 

τον 3ο κύκλο. 
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Σχήμα 4.25 Σύγκριση νόμου μείωσης για συντελεστή τριβής που υπολογίστηκε με 

την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων με την μέση τιμή αυτών που 
προτείνονται από τους Tassios και Vintzeleou (1987) 

 

4.2.4.2 Προσομοίωση υποστυλωμάτων ενισχυμένων με μη συρρικνούμενο 

σκυρόδεμα μανδύα υπό μονοτονική φόρτιση 

Αρχικά εξετάσθηκαν υποστυλώματα ενισχυμένα με μανδύα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με πάχος ίσο με 35 mm κατασκευασμένο από ειδικό μη συρρικνούμενο 

κονίαμα τα οποία δοκιμάσθηκαν και σε μονοτονική αλλά και σε ανακυκλιζόμενη 

φόρτιση. Τα δοκίμια που εξετάσθηκαν είχαν διεπιφάνεια η οποία δεν είχε υποστεί 

καμία ειδική κατεργασία (Δοκίμιο J1) ενώ εξετάσθηκαν και δοκίμια στα οποία η 

επιφάνεια του αρχικού υποστυλώματος είχε υποστεί ειδική εκτράχυνση (Δοκίμιο J2). 

Για την προσομοίωση των δοκιμίων αυτών χρησιμοποιήθηκαν ειδικά επίπεδα 

στοιχεία επαφής με κατάλληλους συντελεστές τριβής και συνοχής. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές που προτείνονται στο CEB Bulletin No.162 (CEB, 1983): 

Για λεία διεπιφάνεια (Δοκίμιο J*
1) χρησιμοποιήθηκε συντελεστής τριβής μ=0.7 και 

συνοχή c=1 MPa ενώ για καλά εκτραχυμένη διεπιφάνεια (Δοκίμιο J*
2) 

χρησιμοποιήθηκε συντελεστής τριβής μ=1.5 και συνοχή c=1.9. Επιπλέον 

προσομοιώθηκε η συστολή ξήρανσης του αρχικού υποστυλώματος επιβάλλοντας μια 

αρχική παραμόρφωση με τιμή ίση με 600 microstrains (ACI 209R-92 (1997)). Για 

λόγους σύγκρισης, έγιναν επίσης αναλύσεις με παραδοχή μονολιθικής σύνδεσης 
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παλαιού – νέου σκυροδέματος, αγνοώντας την συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος 

(Δοκίμια J*
1,Μ και J*

2,Μ). Tα προσομοιώματα που εξετάσθηκαν με τις αντίστοιχες 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2. 

 

Πίνακας 4.2 Παρουσίαση αριθμητικών προσομοιωμάτων για ενισχυμένα 
υποστυλώματα με μανδύα πάχους 35 mm υπό μονοτονική φόρτιση  
Πειραματικ
ό δοκίμιο 

Αναλυτικό 
προσομοίωμα 

Προσομοίωση διεπιφάνειας  

J*
1 μ=0.7, c=1.0 MPa J1 J*

1,Μ Μονολιθική σύνδεση 
J*

2 μ=1.50, c=1.9 MPa J2 J*
2,Μ Μονολιθική σύνδεση 

 

Τα αναλυτικά και τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα (Julio, 2001, Julio 

et al., 2005) παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.26.  
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Σχήμα 4.26 Σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα 
πειραματικά για τα Δοκίμια J1 και J2 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.26 φαίνεται να 

υπάρχει πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των πειραματικών αποτελεσμάτων και των 

αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά 

στοιχεία επαφής για την προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου 

σκυροδέματος. Στην περίπτωση που θεωρήθηκε μονολιθική σύνδεση μεταξύ μανδύα 

και υποστυλώματος παρατηρήθηκε σημαντική υπερεκτίμηση της αντοχής των 

ενισχυμένων στοιχείων. Η υπερεκτίμηση αυτή στην περίπτωση που εξετάσθηκε 

δοκίμιο με λεία διεπιφάνεια (Δοκίμιο J1) ήταν της τάξεως του 10% ενώ στην 

περίπτωση που εξετάσθηκε δοκίμιο με καλά εκτραχυμένη διεπιφάνεια (Δοκίμιο J2) η 

απόκλιση βρέθηκε να είναι μειωμένη στο μισό (υπερεκτίμηση της τάξεως του 5%). 

Το γεγονός αυτό εύκολα ερμηνεύεται καθώς όσο πιο καλή εκτράχυνση έχει 

πραγματοποιηθεί στην διεπιφάνεια, τόσο η συμπεριφορά του ενισχυμένου στοιχείου 

πλησιάζει αυτή του αντίστοιχου μονολιθικού. 

Στο Σχήμα 4.27 παρουσιάζεται η κατανομή των ολισθήσεων στην διεπιφάνεια 

κατά την αστοχία των δοκιμίων α) J1 και β) J2. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4.27 Κατανομή των ολισθήσεων στην διεπιφάνεια για τα δοκίμια α) J1 και β) J2 
 

Από τις κατανομές των ολισθήσεων στην διεπιφάνεια φαίνεται ότι οι 

ολισθήσεις αυξάνονται με το ύψος του υποστυλώματος ενώ φαίνεται ότι οι τιμές που 

αναπτύσσονται στο Δοκίμιο J1, με λεία διεπιφάνεια, είναι σημαντικά μεγαλύτερες από 

τις αντίστοιχες τιμές του Δοκιμίου J2 στο οποίο η διεπιφάνεια είναι εκτραχυμένη. Στις 

πλευρικές παρειές της διεπιφάνειας φαίνεται να υπάρχει μια εναλλαγή των τιμών των 

ολισθήσεων καθώς στην εφελκυόμενη «ζώνη» το πρόσημο της ολίσθησης είναι 

αντίθετο από της αντίστοιχης θλιβόμενης. 

 

4.2.4.3 Προσομοίωση Ενισχυμένων Υποστυλωμάτων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση  

α) Ενισχυμένα υποστυλώματα, με μανδύα πάχους 35 mm, από μη συρρικνούμενο 

σκυρόδεμα  

Τα ίδια ακριβώς δοκίμια που εξετάσθηκαν προηγουμένως υπό μονοτονική 

φόρτιση, εξετάσθηκαν και για την περίπτωση της ανακυκλιζόμενης φόρτισης 
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(Δοκίμια JC,1 και JC,2). Για την προσομοίωση των ενισχυμένων υποστυλωμάτων υπό 

αναλυκλιζόμενη φόρτιση χρησιμοποιήθηκαν επίπεδα στοιχεία επαφής μεταξύ 

παλαιού και νέου σκυροδέματος με αρχικές τιμές για τον συντελεστή τριβής και 

συνοχής σύμφωνα με το CEB (1983) ενώ προσομοιώθηκε η συστολή ξήρανσης του 

αρχικού υποστυλώματος. Όπως και στα προηγούμενα δοκίμια (J*
1, J*

2), για λεία 

διεπιφάνεια θεωρήθηκε συντελεστής τριβής μ=0.7 και συνοχή c=1 MPa ενώ για καλά 

εκτραχυμένη διεπιφάνεια χρησιμοποιήθηκε συντελεστής τριβής μ=1.5 και συνοχή 

c=1.9. Κατά την διάρκεια της ανάλυσης οι τιμές για την τριβή και την συνοχή 

εμειώνοντο σύμφωνα με την τρίτη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 

3.2.3.1 (Δοκίμια JR
C,1 και JR

C,2). Επιπλέον, για λόγους σύγκρισης εξετάσθηκε η 

παραδοχή της πλήρους συνάφειας μεταξύ του μανδύα και του αρχικού 

υποστυλώματος αγνοώντας την συστολή ξήρανσης του αρχικού υποστυλώματος 

(Δοκίμια JM
C,1 και JM

C,2). Tα προσομοιώματα που εξετάσθηκαν με τις αντίστοιχες 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. 

 

Πίνακας 4.3 Παρουσίαση αριθμητικών προσομοιωμάτων για ενισχυμένα 
υποστυλώματα με μανδύα πάχους 35 mm υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση  

Πειραματικ
ό δοκίμιο 

Αναλυτικό 
προσομοίωμα 

Προσομοίωση διεπιφάνειας  Μείωση μ και c κατά την 
διάρκεια της ανάλυσης 

JR
 C,1 μ=0.7, c=1.0 MPa ναι JC,1 JM
 C,1 Μονολιθική σύνδεση - 

JR
 C,2 μ=1.50, c=1.9 MPa ναι JC,2 JM
 C,2 Μονολιθική σύνδεση - 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καθώς και τα αντίστοιχα πειραματικά (Julio 

et al., 2008) παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.28. 
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Σχήμα 4.28 Σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα 
πειραματικά για τα Δοκίμια JC,1 και JC,2 

 
Από τα αποτελέσματα που φαίνονται στο Σχήμα 4.28 φαίνεται να υπάρχει 

άριστη συμφωνία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης (προσομοιώνοντας την 

διεπιφάνεια με χρήση επίπεδων στοιχείων επαφής με ιδιότητες που μεταβάλλοντο 

κατά την διάρκεια της φόρτισης, συνεκτιμώντας την εξασθένιση της διεπιφάνειας 

λόγω ανακύκλισης της έντασης) με τα αντίστοιχα πειραματικά. Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων με παραδοχή πλήρους συνάφειας μεταξύ μανδύα και υποστυλώματος 

βρέθηκαν να υπερεκτιμούν την αντοχή των ενισχυμένων στοιχείων κατά 10%. 
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β) Ενισχυμένα υποστυλώματα με μανδύα πάχους 75 mm από συμβατικό 

σκυρόδεμα  

Η προσομοίωση της συμπεριφοράς ενισχυμένων υποστυλωμάτων με μανδύα 

πάχους 75 mm από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα εξετασθεί στην συνέχεια. Τα 

αποτελέσματα δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Κατασκευών 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών θα 

χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση της αξιοπιστίας του προσομοιώματος. H 

αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των δοκιμίων έχει παρουσιασθεί στην 

Ενότητα 3.2.4. 

(1) Προσομοίωση ενισχυμένου υποστυλώματος με εκτραχυμένη διεπιφάνεια (Δοκίμιo R)  

Για την προσομοίωση του ενισχυμένου υποστυλώματος στο οποίο έχει 

πραγματοποιηθεί εκτράχυνση στην διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος 

(Δοκίμιο R), χρησιμοποιούνται διαφορετικές παραδοχές για την προσομοίωση της 

διεπιφάνειας αλλά και για τον συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος. Μια σύντομη παρουσίαση των προσομοιωμάτων που εξετάσθηκαν με 

τις αντίστοιχες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4. 
 

Πίνακας 4.4 Παρουσίαση αριθμητικών προσομοιωμάτων για το Δοκίμιο R 
Αναλυτικό 

προσομοίωμα 
Προσομοίωση 
διεπιφάνειας  

Μείωση μ και c 
κατά την διάρκεια 
της ανάλυσης 

Προσομοίωση συστολής 
ξήρανσης 

RΜ Μονολιθική 
σύνδεση 

- - 

RC,Μ1 μ=1.50, c=1.9 MPa - - 
RC,C3 μ=1.50, c=1.9 MPa ναι - 
RC,C μ=1.00, c=0.0 MPa - - 

RC,C+Συστ. Ξηρ. 

Αρχικού υποστ. 
μ=1.00, c=0.0 MPa - Αρχικό υποστύλωμα 

(600 microstrains) 
RC,C+Συστ. 

Ξήρανσης  
μ=1.00, c=0.0 MPa - Μανδύα 

(400 microstrains) 
RC,C,RS μ=1.00, c=0.0 MPa - Μανδύα 

(Μειωμένη αντοχή: 0.5fc) 
RC,C3+Συστ. 

Ξήρανσης 
μ=1.50, c=1.9 MPa ναι Μανδύα 

(400 microstrains) 
 

Για την προσομοίωση της διεπιφάνειας, χρησιμοποιούνται τιμές για τον 

συντελεστή τριβής και συνοχής ίσες με 1.5 και 1.9 ΜPa που αντιστοιχούν κατά CEB 
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Bulletin No 162 (CEB, 1983) σε καλά εκτραχυμένη διεπιφάνεια. Οι τιμές αυτές 

μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης για την προσομοίωση της επίδρασης της 

ανακύκλισης της φόρτισης (Δοκίμιο RC,C3). Επίσης για λόγους σύγκρισης, 

παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα αναλύσεων χωρίς μείωση των συντελεστών 

τριβής και συνοχής (1.5 και 1.9 ΜPa) (Δοκίμιο RC,M1) καθώς και με παραδοχή 

πλήρους συνάφειας μεταξύ παλαιού και νέου υποστυλώματος (Δοκίμιο RM). 

Eπιπλέον παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης με συντελεστή τριβής 

μ=1 και μηδενική συνοχή (Δοκίμιο RC,C) για να διερευνηθεί κατά πόσο θα μπορούσε 

μια τέτοια παραδοχή να χρησιμοποιηθεί προσεγγιστικά για την προσομοίωση της 

μειωμένης αντοχής της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης αντί να 

χρησιμοποιείται μειωμένη τιμή της τριβής και της συνοχής σε κάθε κύκλο φόρτισης.  
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Σχήμα 4.29 Σύγκριση αριθμητικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα πειραματικά για 

τo Δοκίμιo R για διάφορες παραδοχές προσομοίωσης της διεπιφάνειας 
αγνοώντας την συστολή ξήρανσης 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.29 φαίνεται ότι η 

παραδοχή πλήρους συνάφειας (Δοκίμιο RM), καθώς και η προσομοίωση της 

διεπιφάνειας με σταθερές τιμές για τον συντελεστή τριβής και συνοχής (Δοκίμιο 

RC,M1) έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική υπερεκτίμηση της απόκρισης των 

ενισχυμένων στοιχείων. Η χρήση σταθερού συντελεστή τριβής μ=1 και συνοχή c=0 

(Δοκίμιο RC,C) μπορεί να χρησιμοποιείται με ικανοποιητική ακρίβεια για τον 

συνυπολογισμό της μειωμένης αντοχής της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της 
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φόρτισης αντί της μείωσης των τιμών του συντελεστή τριβής και συνοχής κατά την 

διάρκεια της ανάλυσης λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης. Φαίνεται πάντως 

σημαντική απόκλιση μεταξύ των πειραματικών και των αναλυτικών αποτελεσμάτων 

καθώς έχει αγνοηθεί η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος. 

Η κατανομή των ολισθήσεων στην διεπιφάνεια και της σχετικής ολίσθησης 

μεταξύ του χάλυβα και του σκυροδέματος στην αστοχία του Δοκιμίου RC,C3 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.30. 

 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4.30 Κατανομή α) των ολισθήσεων στην διεπιφάνεια και β) των ολισθήσεων 
των ράβδων οπλισμού 

 

Από την κατανομή των ολισθήσεων φαίνεται ότι οι ολισθήσεις στην 

διεπιφάνεια αυξάνονται με το ύψος του υποστυλώματος, ενώ οι ολισθήσεις των 

ράβδων οπλισμού είναι μέγιστες στην βάση του υποστυλώματος. 

Για να εξετασθεί η επιρροή της συστολής ξήρανσης του αρχικού 

υποστυλώματος πραγματοποιείται μια πρόσθετη ανάλυση με συνεκτίμηση της 

συστολής ξήρανσης με τιμή ίση με 600 microstrains (Δοκίμιο RC,C+Συστ. Ξηρ. Αρχικού 

υποστ.) (Σχήμα 4.31). 
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Σχήμα 4.31 Σύγκριση προσομοιωμάτων με και χωρίς συνεκτίμηση της συστολής 

ξήρανσης του αρχικού υποστυλώματος 
 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιρροή της συστολή ξήρανσης του αρχικού 

υποστυλώματος δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα και ακόμα και με τον 

συνυπολογισμό της εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των 

αριθμητικών και των πειραματικών αποτελεσμάτων. Αυτό είναι και το αναμενόμενο 

καθώς στην περίπτωση των ενισχυμένων στοιχείων με μανδύα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα η <<κυρίως>> θλιβόμενη ζώνη βρίσκεται μέσα στον μανδύα και 

επομένως η αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα είναι η κρίσιμη για την 

συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων. Επομένως, στην περίπτωση της ενίσχυσης 

με μανδύα από συμβατικό, συρρικνούμενο σκυρόδεμα, δεν φαίνεται να υπάρχει 

σημαντική επιρροή της συστολής ξήρανσης του αρχικού υποστυλώματος. 

Για την προσομοίωση της συστολής ξήρανσης του μανδύα χρησιμοποιείται 

τιμή αρχικής παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης ίση με 400 microstrains 

(Δοκίμιο RC,C + Συστ. Ξήρανσης). H τιμή αυτή επιλέχθηκε θεωρώντας ότι η τιμή της 

συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα που είναι από εκτοξευόμενο 

σκυρόδεμα είναι 800 microstrains (μεγαλύτερη από αυτή του κανονικού 

σκυροδέματος λόγω των μικρότερων αδρανών που χρησιμοποιούνται για την 

σύνθεση του). Για τον συνυπολογισμό του ερπυσμού η τιμή αυτή μειώνεται στο μισό 

και προκύπτει τιμή ίση με 400 microstrains που επιλέγεται για τις αναλύσεις 

(Ενότητα 2.1.4). Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε υπολογίστηκαν οι 
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εγκάρσιες εφελκυστικές παραμορφώσεις που αναπτύσσονται στην θλιβόμενη παρειά 

έπειτα από την επιβολή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης (Σχήμα 4.32α 

και 4.32β). 

 

Συστ. Ξήρανσης

Θλίψη στο σκυρόδεμα του
μανδύα λόγω της
οριζόντιας φόρτισης

Εφελκυστικές τάσεις στο
σκυρόδεμα του μανδύα - Ρηγμάτωση

 
(α) 

20, 20, 390, 156, 20, 20

0,  0,  440,  110, 0, 0

0,  0,  468,  95, 0, 0

-10, -10, 474, 109, 0, 0

0,  0,  467, 135,  0, 0

0,  0, 425, 169, 10, 10

10, 10, 350, 186, 10, 10

0, 0,  371, 144, 10, 10

0, 0,  416, 160, 0,  0

0, 0,  418, 176, 0, 0

0, 0,  404, 187, 10, 10

55, 55, 389, 224, 50, 50

80, 80, 343, 181, 100, 100

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
(microstrain)

 
(β) 

Σχήμα 4.32 α) Ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων στο σκυρόδεμα του μανδύα και β) 
τιμές των εφελκυστικών παραμορφώσεων λόγω συστολής ξήρανσης. 

 

Στο Σχήμα 4.33 εμφανίζεται η κατανομή των εφελκυστικών τάσεων στο 

σκυρόδεμα του μανδύα και των θλιπτικών τάσεων στο σκυρόδεμα του αρχικού 

υποστυλώματος. 

 

 
Σχήμα 4.33 Κατανομή θλιπτικών τάσεων στο αρχικό υποστύλωμα και εφελκυστικών 

στο μανδύα λόγω της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του 
μανδύα 

 
Χρησιμοποιώντας τις τιμές αυτές που υπολογίστηκαν για τις εφελκυστικές 

παραμορφώσεις και υπολογίζοντας της αντίστοιχες εφελκυστικές τάσεις μπορεί 

εύκολα να υπολογιστεί η μειωμένη τιμή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος 
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λόγω διαξονικής έντασης (Kupfer et al., 1969). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

υπολογίζοντας τις τάσεις από την Εξ. 2.1, χρησιμοποιώντας τις παραμορφώσεις που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.32 και ακολουθώντας τον νόμο διαξονικής έντασης των 

Kupfer et al. (1969), η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα προέκυψε 

σημαντικά μειωμένη και ίση περίπου με το 50% της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής 

του. Αυτή η τιμή φαίνεται να είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 2.4.2 όπου βρέθηκε ότι η συστολή ξήρανσης 

στην περίπτωση στοιχείων μορφής μανδύα έχει σαν αποτέλεσμα μείωση της αντοχής 

του σκυροδέματος στο μισό. Για τον λόγο αυτό έγινε μια πρόσθετη ανάλυση για το 

Δοκίμιο R στην οποία αγνοήθηκε η συστολή ξήρανσης και θεωρήθηκε ότι η αντοχή 

του σκυροδέματος του μανδύα ήταν μειωμένη και ίση με το 50% της μονοαξονικής 

του αντοχής (28 ΜPa) (Δοκίμιο RC,C,RS). Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση 

με επιβαλλόμενη παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης ( '
shε ) ίση με 400 

microstrains και συντελεστή τριβής 1.5 και συνοχή 1.9 ΜPα, τιμές οι οποίες 

μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης για την προσομοίωση της επίδρασης της 

ανακύκλισης της φόρτισης (Δοκίμιο RC,C3 + Συστ. Ξήρανσης). Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων αυτών καθώς και των αντίστοιχων πειραματικών παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 4.34. 
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Σχήμα 4.34 Σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με συνυπολογισμό της 

συστολής ξήρανσης με τα αντίστοιχα πειραματικά για τo Δοκίμιo R 
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Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.34 φαίνεται ότι η 

συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα έχει ιδιαίτερη επιρροή στην 

συμπεριφορά των ενισχυμένων υποστυλωμάτων και με τον συνυπολογισμό της τα 

αποτελέσματα βρέθηκαν να είναι σε καλή συμφωνία με τα πειραματικά. Επιπλέον 

φαίνεται ότι και οι δύο προσομοιώσεις που εξετάσθηκαν, προσομοίωση της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα με επιβολή αρχικής παραμόρφωσης ίση με 

400mιcrostrains (Δοκίμιο RC,C + Συστ. Ξήρανσης) είτε με χρήση μειωμένης αντοχής 

σκυροδέματος (50% fc) (Δοκίμιο RC,C,RS), οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία 

συγκλίνουν τόσο μεταξύ τους όσο και με τα αντίστοιχα πειραματικά. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης του Δοκιμίου RC,C3 + Συστ. Ξήρανσης, για την προσομοίωση 

του οποίου έχει αναλυτικά συνυπολογιστεί η επιρροή της ανακύκλισης της φόρτισης 

στην συμπεριφορά της διεπιφάνειας καθώς και το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης, 

φαίνεται να μπορεί να προβλέψει με πολύ καλή ακρίβεια την συμπεριφορά του 

ενισχυμένου στοιχείου μέχρι το μέγιστο φορτίο, ενώ προσδιορίζει και με 

ικανοποιητική ακρίβεια το σημείο της αστοχίας. Η απλοποιημένη προσομοίωση με 

χρήση σταθερής και μειωμένης τιμής για την τριβή και τη συνοχή (μ=1, c=0 MPa) για 

την προσομοίωση της ανακύκλισης της φόρτισης καθώς και μειωμένη αντοχή 

σκυροδέματος για τον συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του μανδύα (Δοκίμιο 

RC,C,RS) φαίνεται να δίνει αποτελέσματα πολύ κοντινά τόσο στα πειραματικά όσα και 

στα αντίστοιχα της ανάλυσης του Δοκιμίου RC,C3 + Συστ. Ξήρανσης. 

(2) Προσομοίωση ενισχυμένου υποστυλώματος με εκτραχυμένη διεπιφάνεια και 

βλήτρα στην διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος  

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για την προσομοίωση της συμπεριφοράς του Δοκιμίου RD 

(Ενότητα 3.2.4). Για την συγκεκριμένη προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν χιαστί 

στοιχεία όπως αυτά που προτείνονται στην Ενότητα 4.2.2 του κεφαλαίου αυτού με 

διάμετρο ίση με το ¼ της διαμέτρου των βλήτρων (χιαστί στοιχεία με διάμετρο 5 

mm) και τοποθετήθηκαν σε μήκος ίδιο με το μήκος αγκύρωσης των βλήτρων στα 

πειραματικά δοκίμια (100 mm). Επιπλέον οι συντελεστές τριβής και συνοχής 

θεωρήθηκαν ότι μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης σε σχέση με τις αρχικές 

τιμές (μ=1.5 και c=1.9 MPa) και επιβάλλεται παραμόρφωση στο σκυρόδεμα του 

μανδύα ίση με 400 microstrains για την προσομοίωση της συστολής ξήρανσης του 



 170

σκυροδέματος του μανδύα (Δοκίμιο RDX,C3+ Συστ. Ξήρανσης). Για λόγους σύγκρισης 

παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα αναλύσεων με προσομοίωση των βλήτρων με 

χρήση τρισδιάστατων στοιχείων με (Δοκίμιο RDβλ. + Συστ. Ξήρανσης) και χωρίς την 

προσομοίωση της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα (Δοκίμιο 

RDβλ). Η μορφή των προσομοιωμάτων που εξετάσθηκαν με προσομοίωση των 

βλήτρων με χιαστί στοιχεία και με τρισδιάστατα στοιχεία παρουσιάζεται στο Σχήμα 

4.35α και 4.35β αντίστοιχα. 

 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4.35 Δοκίμια με προσομοίωση βλήτρων με χρήση α) τρισδιάστατων 
στοιχείων και β) γραμμικών χιαστί στοιχείων 

 

Επιπλέον εξετάζονται άλλα δύο προσομοιώματα στα οποία η επιρροή της 

ανακύκλισης της φόρτισης στην συμπεριφορά της διεπιφάνειας συνυπολογίζεται 

απλοποιητικά με χρήση μειωμένων και σταθερών κατά την διάρκεια της ανάλυσης 

συντελεστών για την τριβή και την συνοχή, μ=1 και c=0 MPa (Δοκίμιο RD X+Συστ. 

Ξήρανσης) ενώ στο Δοκίμιο RD X,RS η επιρροή της συστολής ξήρανσης συνυπολογίζεται 

απλοποιητικά με χρήση μειωμένης αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα στο μισό 

της μονοαξονικής του αντοχής (28 ΜPa). Μια σύντομη παρουσίαση των 

προσομοιωμάτων που εξετάσθηκαν με τις αντίστοιχες παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5. 

 

 

 



 171

Πίνακας 4.5 Παρουσίαση αριθμητικών προσομοιωμάτων για το Δοκίμιο RD 
Αναλυτικό 

προσομοίωμα 
Προσομοίωσ

η 
διεπιφάνειας  

Προσομοίωση  
Βλήτρων 

Μείωση μ και c 
κατά την διάρκεια 
της ανάλυσης 

Προσομοίωση συστολής 
ξήρανσης 

RDβλ. μ=1.00, 
c=0.0 MPa  

Τρισδιάστατα 
στοιχεία 

- - 

RD βλ. +  Συστ. 

Ξήρανσης 

μ=1.00, 
c=0.0 MPa 

Τρισδιάστατα 
στοιχεία 

- Μανδύα 
(400 microstrains) 

RDX μ=1.00, 
c=0.0 MPa 

Χιαστί γραμμικά 
στοιχεία 

- - 

RD X,C3+Συστ. 

Ξήρανσης 

μ=1.50, 
c=1.9 MPa 

Χιαστί γραμμικά 
στοιχεία 

ναι Μανδύα 
(400 microstrains) 

RD X+Συστ. 

Ξήρανσης 

μ=1.00, 
c=0.0 MPa 

Χιαστί γραμμικά 
στοιχεία 

- Μανδύα 
(400 microstrains) 

RD X,RS μ=1.00, 
c=0.0 MPa 

Χιαστί γραμμικά 
στοιχεία 

- Μανδύα 
(Μειωμένη αντοχή: 0.5fc) 

 
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.36.  
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Σχήμα 4.36 Σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με συνυπολογισμό της 
συστολής ξήρανσης με τα αντίστοιχα πειραματικά για τo Δοκίμιo RD 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.36 φαίνεται ότι τα 

αποτελέσματα των Δοκιμίων RDX+ Συστ. Ξήρανσης και RDX,C3+ Συστ. Ξήρανσης στα οποίο 

έχουν χρησιμοποιηθεί χιαστί στοιχεία για την προσομοίωση των βλήτρων και έχει 

συνυπολογιστεί η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα ενίσχυσης 

συμφωνούν με τα πειραματικά. Οι άλλες δύο προσομοιώσεις στις οποίες τα βλήτρα 

προσομοιώθηκαν με χρήση τρισδιάστατων στοιχείων (Σχήμα 4.35α) εμφανίζουν 

σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα πειραματικά αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται 
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στο φαινόμενο του λυγισμού των βλήτρων το οποίο αγνοείται στις προσομοιώσεις. 

Ανάλογη συμπεριφορά βρέθηκε και στα αποτελέσματα που παρουσιάσθηκαν στην 

Ενότητα 4.2.2. Επιπλέον φαίνεται ότι τα αποτελέσματα του Δοκιμίου RD X,RS στο 

οποίο η επιρροή της ανακύκλισης της φόρτισης στην συμπεριφορά της διεπιφάνειας 

καθώς και η επιρροή της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος συνυπολογίστηκαν 

απλοποιητικά είναι σε καλή συμφωνία τόσο με τα πειραματικά όσο και με τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης του Δοκιμίου RD X,C3+Συστ. Ξήρανσης για την προσομοίωση 

του οποίου η επιρροή της ανακύκλισης της φόρτισης στην συμπεριφορά της 

διεπιφάνειας καθώς και η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα 

συνυπολογίστηκαν αναλυτικά. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με αυτά που 

προέκυψαν και από την προσομοίωση του Δοκιμίου R (Σχήμα 4.34). 

 (3) Προσομοίωση ενισχυμένου υποστυλώματος χωρίς εκτράχυνση και βλήτρα στην 

διεπιφάνεια παλαιού - νέου σκυροδέματος  

Στην συνέχεια θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για την προσομοίωση της συμπεριφοράς του Δοκιμίου D το 

οποίο έχει βλήτρα και δεν έχει εκτράχυνση στην διεπιφάνεια παλαιού - νέου 

σκυροδέματος. Οι ίδιες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και προηγουμένως στην  

Ενότητα 4.2.4.2.2, χρησιμοποιήθηκαν και για την προσομοίωση του Δοκιμίου D με 

την μόνη διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκαν τιμές συντελεστή τριβής και συνοχής που 

αντιστοιχούν σε λεία διεπιφάνεια (μ=0.7 και συνοχή c=1 MPa) μειούμενες κατά την 

διάρκεια της φόρτισης λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης (Πίνακα 4.6).  

 

Πίνακας 4.6 Παρουσίαση αριθμητικών προσομοιωμάτων για το Δοκίμιο D 
Αναλυτικό 

προσομοίωμα 
Προσομοίωση 
διεπιφάνειας  

Προσομοίωση  
Βλήτρων 

Μείωση μ και c 
κατά την διάρκεια 
της ανάλυσης 

Προσομοίωση συστολής 
ξήρανσης 

Dβλ. μ=0.70, c=1.0 MPa  Τρισδιάστατα 
στοιχεία 

ναι - 

D βλ. +Συστ. 

Ξήρανσης 

μ=0.70, c=1.0 MPa Τρισδιάστατα 
στοιχεία 

ναι Μανδύα 
(400 microstrains) 

DX μ=0.70, c=1.0 MPa Χιαστί γραμμικά 
στοιχεία 

ναι - 

D X,C3+Συστ. 

Ξήρανσης 

μ=0.70, c=1.0 MPa Χιαστί γραμμικά 
στοιχεία 

ναι Μανδύα 
(400 microstrains) 

D X,RS μ=0.70, c=1.0 MPa Χιαστί γραμμικά 
στοιχεία 

ναι Μανδύα 
(Μειωμένη αντοχή: 0.5fc) 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.37. 
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Σχήμα 4.37 Σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων με συνυπολογισμό της 

συστολής ξήρανσης με τα αντίστοιχα πειραματικά για τo Δοκίμιo D 
 

Tα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.37 δείχνουν να είναι σε 

συμφωνία με όσα παρουσιάσθηκαν στην προηγούμενη ενότητα στο Σχήμα 4.36. 

Αναλυτικότερα φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με χρήση χιαστί 

στοιχείων για την προσομοίωση των βλήτρων και συνυπολογισμό της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα (Δοκίμιο DX,C3+Συστ. Ξήρανσης) είναι σε καλή 

συμφωνία με τα πειραματικά. Οι άλλες δύο προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

με χρήση τρισδιάστατων στοιχείων για την προσομοίωση των βλήτρων φαίνεται ότι 

οδηγούν σε σημαντική υπερεκτίμηση των αποτελεσμάτων. Το συμπέρασμα αυτό 

είναι γενικό καθώς προκύπτει και από τα δύο υποστυλώματα που εξετάσθηκαν 

(Δοκίμιο D και RD). Eπιπλέον φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση που 

εξετάσθηκε το Δοκίμιο D όπως και προηγουμένως, στην προσομοίωση των Δοκιμίων 

R και RD, η μείωση της αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα στο μισό της 

μονοαξονικής του αντοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον απλοποποιητικό 

συνυπολογισμό του φαινομένου της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του 

μανδύα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα διαδικασιών 

προσομοίωσης μονολιθικών και ενισχυμένων στοιχείων με χρήση του προγράμματος 

πεπερασμένων στοιχείων ΑΤΕΝΑ. Για την διερεύνηση της αξιοπιστίας των 

παραδοχών που εξετάσθηκαν χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά αποτελέσματα 

μονολιθικών και ενισχυμένων υποστυλωμάτων μορφής προβόλου. 

Από την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε σε μονολιθικά υποστυλώματα 

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Χρησιμοποιώντας κατάλληλα στοιχεία σκυροδέματος με φθίνοντα νόμο σε 

εφελκυσμό και σε θλίψη είναι δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των 

στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και μετά το μέγιστο της καμπύλης 

μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση. Χρησιμοποιώντας κατάλληλα 

στοιχεία σκυροδέματος που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα ΑΤΕΝΑ 

αντιμετωπίστηκε η αδυναμία που είχε παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 3, στο 

οποίο είχαν παρουσιαστεί αποτελέσματα μόνο μέχρι το μέγιστο της καμπύλης 

δύναμης μετατόπισης. 

• Η προσομοίωση της συνάφειας και της σχετικής ολίσθησης μεταξύ του 

σκυροδέματος και των ράβδων οπλισμού βρέθηκε να εισάγει πρόσθετη 

μετατόπιση στην κορυφή των υποστυλωμάτων, η οποία αντιστοιχεί και σε 

μείωση της δυσκαμψίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να αποτελεί 

σημαντικό ποσοστό της συνολικής μετατόπισης των στοιχείων. Επιπλέον, 

προτείνεται μια διαδικασία συνυπολογισμού του φαινομένου με χρήση 

αναλυτικών διαδικασιών η οποία φαίνεται να είναι σε συμφωνία με την 

προσομοίωση με χρήση ελατηρίων μεταξύ του σκυροδέματος και του 

οπλισμού. 

• Το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος βρέθηκε να 

επηρεάζει τα αποτελέσματα καθώς η προσομοίωση του μείωσε την 

δυσκαμψία και την αντοχή των στοιχείων και βελτίωσε την ακρίβεια των 

προσομοιωμάτων.  

 

Από την προσομοίωση για τα ενισχυμένα υποστυλώματα με μανδύες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
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• Για την προσομοίωση των ενισχυμένων στοιχείων με μανδύες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα είναι απαραίτητη η προσομοίωση της διεπιφάνειας 

παλαιού - νέου σκυροδέματος. H θεώρηση πλήρους συνάφειας μεταξύ 

παλαιού και νέου σκυροδέματος έχει ως αποτελέσματα την υπερεκτίμηση 

της αντοχής και της δυσκαμψίας των στοιχείων. 

• Η επιρροή της ανακύκλισης της φόρτισης στην συμπεριφορά της 

διεπιφάνειας πρέπει να συνυπολογίζεται καθώς μειώνει σημαντικά την 

διατμητική αντίσταση. Για τον συνυπολογισμό της ανακύκλισης της 

φόρτισης προτείνεται ένας νόμος μείωσης της τριβής και της συνοχής 

κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Η προσεγγιστική θεώρηση μιας 

σταθερής τιμής του συντελεστή τριβής ίση με 1 και μηδενική συνοχή 

φαίνεται να μπορεί με ικανοποιητική ακρίβεια να προσεγγίζει την 

συμπεριφορά καλά εκτραχυμένης διεπιφάνειας υπό ανακυκλιζόμενη 

φόρτιση. 

• Η επιρροή της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα 

βρέθηκε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς μειώνει την θλιπτική αντοχή 

του σκυροδέματος του μανδύα λόγω φαινομένων διαξονικής φόρτισης. Το 

σκυρόδεμα του μανδύα τείνει να συσταλεί, η δέσμευση όμως με το 

υπάρχουν στοιχείο αντιστέκεται στην συστολή του μανδύα και εισάγει 

σημαντικές εφελκυστικές τάσεις. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να 

συνυπολογίζεται και φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση 

παλαιού με νέο σκυρόδεμα. Ο συνυπολογισμός του φαινομένου μπορεί να 

γίνεται με την επιβολή μια αρχικής παραμόρφωσης στο σκυρόδεμα του 

μανδύα. Επιπλέον βρέθηκε ότι απλοποιητικά, ο συνυπολογισμός της 

συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα μπορεί να γίνεται με 

χρήση μειωμένης αντοχής του σκυροδέματος ίση με το μισό της 

μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής του. Αντιθέτως, στην περίπτωση των 

ενισχυμένων στοιχείων με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συστολή 

ξήρανσης του αρχικού υποστυλώματος βρέθηκε ότι μπορεί να αγνοείται 

καθώς δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα. 

• Για την προσομοίωση της δράσης βλήτρου προτείνονται ισοδύναμα 

γραμμικά χιαστί στοιχεία με διάμετρο ίση με το ¼ της διαμέτρου των 

βλήτρων. H προσομοίωση με τρισδιάστατα στοιχεία με γεωμετρικά 
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χαρακτηριστικά και ιδιότητες ίδιες με αυτές των βλήτρων φαίνεται να 

οδηγεί σε σημαντική υπερεκτίμηση της αντοχής και της δυσκαμψίας των 

στοιχείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

----------------------- 

5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ 

Από την διερεύνηση που έγινε στο Κεφάλαιο 4 προέκυψε σαφώς ότι στην 

περίπτωση των ενισχυμένων στοιχείων με μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα η 

συστολή ξήρανσης του μανδύα φαίνεται να επηρεάζει την συμπεριφορά των 

στοιχείων μειώνοντας αξιοσημείωτα την αντοχή τους. Το ερώτημα που ως εκ τούτου 

ανακύπτει είναι: Σε ποιο βαθμό η συστολή ξήρανσης σε συνδυασμό με το μέγεθος 

του ανηγμένου αξονικού φορτίου των υποστυλωμάτων μπορούν να επηρεάσουν την 

συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων; Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα μιας παραμετρικής διερεύνησης όπου εξετάζονται διαφορετικές τιμές 

της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος σε συνδυασμό με το μέγεθος του 

ανηγμένου αξονικού φορτίου. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο την 

περίπτωση των κλειστών μανδυών αλλά και υποστυλώματα με μονόπλευρη 

επέκταση.  

Επίσης στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου διερευνάται η επίδραση της φόρτισης 

των αρχικών υποστυλωμάτων που υπήρχε πριν από την ενίσχυση τους. Τα 

υποστυλώματα, στην φάση της ενίσχυσης ήδη φέρουν το μεγαλύτερο μέρος από το 

αξονικό τους φορτίο. Μετά το πέρας των διαδικασιών και στην φάση λειτουργίας του 

φορέα πρόσθετο αξονικό φορτίο προστίθεται στα ενισχυμένα στοιχεία. Για την 

διερεύνηση της επίδρασης της προφόρτισης των αρχικών υποστυλωμάτων, μια σειρά 

παραμετρικών αναλύσεων έχουν πραγματοποιηθεί θεωρώντας το αξονικό φορτίο είτε 

μόνο στο αρχικό υποστύλωμα είτε στο ενισχυμένο στοιχείο.  
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5.1 ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΜΑΝΔΥΑ 

5.1.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ 

Αρχικά εξετάζεται η ενίσχυση των υποστυλωμάτων με περιμετρικό μανδύα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (Σχήμα 5.1) (Lampropoulos and Dritsos, 2010a). Η γεωμετρία 

και οι οπλισμοί των στοιχείων είναι ίδια με αυτά του Δοκιμίου R (Ενότητα 3.2.4) η 

προσομοίωση του οποίου παρουσιάσθηκε στην Ενότητα 3.2.6.1 και στην Ενότητα 

4.2.4.3.β(1). Η αντοχή του σκυροδέματος θεωρήθηκε 20 ΜPa για το αρχικό 

υποστύλωμα και 30 ΜPa για τον μανδύα. Το ύψος του μανδύα θεωρήθηκε ίσο με 

1550 mm ενώ το ύψος του αρχικού υποστυλώματος θεωρήθηκε 1600 mm. Το 

υποστύλωμα και ο μανδύας είναι πακτωμένα στην βάση τους. Η επιφάνεια του 

αρχικού υποστυλώματος θεωρείται εκτραχυμένη πριν από την κατασκευή του 

μανδύα. 

 

Φ20 Φ10/100

Φ8/200 Φ14

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 5.1 α) Διατομή και β) όψη του ενισχυμένου υποστυλώματος με περιμετρικό 
μανδύα 

 

Για την παραμετρική διερεύνηση που πραγματοποιείται στο παρόν κεφάλαιο 

συνυπολογίζεται η σχετική ολίσθηση μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος με χρήση 

στοιχείων μορφής ελατηρίων και χρησιμοποιώντας τον νόμο που προτείνεται στο 

CEB-FIB Model Code 1990 (CEB, 1991) όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 4γ. 

Για την προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος 

χρησιμοποιούνται επίπεδα στοιχεία επαφής με τιμή για το συντελεστή τριβής ίση με 

1.5 και για την συνοχή τιμή ίση με 1.9 ΜPa τιμές που αντιστοιχούν κατά CEB 

Bulletin No 162 (CEB, 1983) σε καλά εκτραχυμένη διεπιφάνεια. Η επιρροή της 
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ανακύκλισης της φόρτισης δεν λαμβάνεται στους υπολογισμούς και οι τιμές αυτές 

παραμένουν σταθερές κατά την διάρκεια της ανάλυσης. 

Αρχικά εξετάζεται η περίπτωση όπου η τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου 

(ν) είναι ίση με 0.2.  

H τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την 

(Εξ. 5.1).  

 

cjcjcoco fAfA
Nv

∗+∗
=  (5.1) 

όπου: 
N  είναι το αξονικό φορτίο, 

coA  είναι το εμβαδόν της επιφάνειας του αρχικού υποστυλώματος, 

cof  είναι η αντοχή του σκυροδέματος του αρχικού υποστυλώματος,  

cjA  είναι το εμβαδόν της επιφάνειας του μανδύα, 

cjf  είναι η αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα.  
 

Για την περίπτωση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις με τιμές για την 

ελεύθερη συστολή ξήρανσης ( '
shε ) ίσες με 200, 400, 600 και 800 microstrains. Τα 

μεγέθη αυτά, είναι ισοδύναμα με αντίστοιχες διπλάσιες τιμές παραμορφώσεων shε , 

400, 800, 1200 και 1600 microstrains οι οποίες μειώθηκαν στο μισό για τον 

συνυπολογισμό του ερπυσμού, σύμφωνα με όσα προτείνονται στην Ενότητα 2.1.4. 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε και η αντίστοιχη ανάλυση αγνοώντας την συστολή 

ξήρανσης του σκυροδέματος. Τα αποτελέσματα της μεταβολής της δύναμης με την 

μετατόπιση καθώς και του λόγου της αντοχής των ενισχυμένων στοιχείων προς την 

αντοχή των αντίστοιχων μονολιθικών [Fενισχυμένο/Fμονολιθικό] με τις τιμές της συστολής 

ξήρανσης παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.2 και 5.3.  
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Σχήμα 5.2 Διάγραμμα μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση, για διαφορετικά 

μεγέθη συστολής ξήρανσης 
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Σχήμα 5.3 Μεταβολή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό για διαφορετικά μεγέθη της 

παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.2 και 5.3 φαίνεται 

σημαντική μείωση της αντοχής των ενισχυμένων στοιχείων όσο αυξάνεται η τιμή της 

παραμόρφωσης λόγω της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος. Η μείωση του 

λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό για την περίπτωση που η επιβαλλόμενη παραμόρφωση ( '
shε ) 

ήταν 800 microstrains βρέθηκε ίση με 0.77, τιμή σημαντικά μειωμένη σε σχέση με 

την περίπτωση που είχε αγνοηθεί το φαινόμενο όπου ο λόγος Fενισχυμένο/Fμονολιθικό 

βρέθηκε ίσος με 0.97. 
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Επιπλέον, παρουσιάζεται το διάγραμμα μεταβολής της δύναμης με την 

επιβαλλόμενη μετατόπιση και της μεταβολής του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό (Σχήματα 

5.4 και 5.5) για αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για διαφορετικές τιμές του 

ανηγμένου αξονικού φορτίου (0.05, 0.2 και 0.4), με και χωρίς την προσομοίωση της 

συστολής ξήρανσης για την οποία χρησιμοποιήθηκε επιβαλλόμενη παραμόρφωση 
'
shε  ίση με 800 microstrains. 
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Σχήμα 5.4 Διάγραμμα μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση για διαφορετικές 

τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου 
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Ανηγμένο αξονικό φορτίο

 ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ
 ΜΕ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ

 
Σχήμα 5.5 Μεταβολή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό με την τιμή του ανηγμένου 

αξονικού φορτίου 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.4 και 5.5 φαίνεται 

ότι υπάρχει σημαντική μείωση στην αντοχή όσο αυξάνεται η τιμή του ανηγμένου 
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φορτίου (ν) με συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης σε αντίθεση με την 

περίπτωση που αγνοείται η συστολή ξήρανσης όπου φαίνεται να μην επηρεάζονται 

σημαντικά τα αποτελέσματα από το μέγεθος του αξονικού φορτίου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι για την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ανηγμένο αξονικό φορτίο ίσο 

με 0.4 η τιμή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό βρέθηκε ίση με 0.6. Χρησιμοποιώντας τις 

κατανομές που παρουσιάστηκαν στα Σχήματα 5.3 και 5.5 προκύπτουν τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1 για τις τιμές του λόγου 

Fενισχυμένο/Fμονολιθικό για διαφορετικές τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου καθώς 

και της τιμής της συστολής ξήρανσης. Επιπλέον παρατίθεται και η προτεινόμενη τιμή 

κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) η οποία είναι ανεξάρτητη από τις συγκεκριμένες 

παραμέτρους και ίση με 0.90. 

 
Πίνακας 5.1 Λόγος Fενισχυμένο/Fμονολιθικό για διαφορετικές τιμές του αξονικού φορτίου 

και της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης 
 v ΚΑΝ.ΕΠΕ.

 
shε (*10-6) '

shε (*10-6) 0.1 0.2 0.4  
400 200 0.94 0.94 0.88 
800 400 0.90 0.89 0.80 

 
Fενισχυμένο/Fμονολιθικό

1600 800 0.80 0.77 0.60 

 
0.90 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1 φαίνεται ότι οι 

τιμές του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό μπορεί να είναι σημαντικά μειωμένες για μεγάλες 

τιμές του αξονικού φορτίου και της συστολής ξήρανσης. Φαίνεται ότι για συμβατικό 

σκυρόδεμα, με συστολή ξήρανσης ( shε ) έως 800 microstrains (ACI 209R-92, 1997) η 

τιμή που προτείνεται κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) (0.90) συμφωνεί σε γενικές γραμμές με 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις (Πίνακας 5.1). Επομένως η 

προτεινόμενη τιμή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) θα πρέπει εν γένει να θεωρηθεί 

ικανοποιητική. Όμως στην περίπτωση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η τιμή της 

παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης ( shε ) μπορεί να είναι αρκετά υψηλότερη 

και να φτάσει έως και τα 1600 microstrains (Σωτηροπούλου και Πανδερμαράκης, 

2008), οπότε η τιμή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό μπορεί να μειωθεί μέχρι και το 0.6, 

που είναι σημαντικά μικρότερη από την προτεινόμενη κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009). Για 

το λόγο αυτό προτείνεται ο έλεγχος της τιμής της ελεύθερης συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μανδύα 

ενίσχυσης με επιλογή κατάλληλης σύνθεσης και συνθηκών συντήρησης. Ως μια 

εύλογη αποδεκτή μέγιστη τιμή της ελεύθερης συστολής ξήρανσης ( shε ) θα 
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μπορούσαν να θεωρηθούν τα 800 microstrains τιμή για την οποία δεν αναμένονται 

μειώσεις της αντοχής μεγαλύτερες του 15%. Αντίθετα για υψηλές τιμές της συστολής 

ξήρανσης, παρουσία μεγάλου αξονικού φορτίου, οι μειώσεις εκτιμήθηκαν μέχρι και 

35%.  

Για την περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου αυτού αρχικά παρουσιάζεται η 

κατανομή των ολισθήσεων καθ’ ύψος του υποστυλώματος και στην διατομή στην 

κορυφή του μανδύα καθώς και μια εικόνα των ρηγματώσεων του μανδύα λόγω της 

συστολής ξήρανσης για την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε παραμόρφωση λόγω 

συστολής ξήρανσης '
shε  ίση με 800 microstrains (Σχήμα 5.6). 
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ΚΑΘ΄ΥΨΟΣ ΤΟΜΗ∆ΙΑΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ

 
                             (α)                                  (β)                                                  (γ) 

Σχήμα 5.6 Κατανομή των ολισθήσεων α) κατά μήκος της διατομής, β) καθ’ ύψος του 
υποστυλώματος και γ) απεικόνιση των ρηγματώσεων του μανδύα, λόγω 
της συστολής ξήρανσης, για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.6 φαίνεται ότι η 

συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή 

μιας αρχικής ολίσθησης στην διεπιφάνεια παλαιού – νέου σκυροδέματος η οποία 

βρέθηκε να έχει μέγιστη τιμή ίση με 0.2 mm.  

Η επιβολή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης εκτός από την 

ολίσθηση στην διεπιφάνεια, εισάγει έντονες εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα του 

μανδύα η τιμή των οποίων ξεπερνάει την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος με 

αποτέλεσμα την δημιουργία ρωγμών. 

Επιπλέον η συστολή ξήρανσης στο σκυρόδεμα του μανδύα εισάγει θλιπτικές 

τάσεις στο αρχικό υποστύλωμα. Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζονται οι κατανομές 
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των κάθετων τάσεων περίσφιγξης καθ ύψος του αρχικού υποστυλώματος και σε δύο 

τομές (Α και Β) στην βάση του υποστυλώματος (Σχήμα 5.7).  

 

 
Σχήμα 5.7 Κατανομή των κάθετων τάσεων στο αρχικό υποστύλωμα 

 

Από τις τάσεις που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.7 φαίνεται ότι υπάρχουν 

τάσεις περίσφιγξης του αρχικού υποστυλώματος λόγω της συστολής ξήρανσης του 

νέου σκυροδέματος οι οποίες όμως είναι αρκετά μικρές και δεν θα ήταν δυνατό να 

συνεισφέρουν στην συμπεριφορά του υποστυλώματος. Η αύξηση της αντοχής του 

αρχικού υποστυλώματος λόγω αυτής της περίσφιγξης προκύπτει από την Εξ. 5.2 της 

τάξεως του 7% (Newman and Newman, 1971). 
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cof   η περισφιγμένη θλιπτική αντοχή του αρχικού υποστυλώματος, 
p  η μέση τιμή της πίεσης που προκαλεί περίσφιγξη, που προέκυψε (βλ. Σχήμα 

5.7) της τάξεως των 0.2 ΜPa, 
cof  είναι η αντοχή του σκυροδέματος του αρχικού υποστυλώματος που στην 

συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε 20 ΜPa. 
 

Στην συνέχεια, στο Σχήμα 5.8 φαίνεται η κατανομή των θλιπτικών τάσεων με 

τις παραμορφώσεις κατά την διάρκεια της φόρτισης στις δύο διατομές (Α και Β) για 

το μανδύα με και χωρίς την συστολή ξήρανσης. 

 



 185

-1 0 1 2 3 4 5 6
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

Τά
ση

 (M
PA

)

Παραμόρφωση (10-3)

  Με συστ. ξήρανσης           
 Χωρίς συστ. ξήρανσης   

Διατομή A

  
(α) 

0 1 2 3 4
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Τά
ση

 (M
PA

)

Παραμόρφωση (10-3)

  Με συστ. ξήρανσης            
 Χωρίς συστ. ξήρανσης

Διατομή B

  
(β) 

Σχήμα 5.8 Κατανομή θλιπτικών τάσεων - παραμορφώσεων κατά την διάρκεια της 
φόρτισης για τις διατομές Α και Β με και χωρίς συστολή ξήρανσης 

 

Από την κατανομή των τάσεων και των παραμορφώσεων κατά την διάρκεια της 

φόρτισης φαίνεται ότι όταν συνυπολογίζεται το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης, 

οι τάσεις που αναλαμβάνει ο μανδύας είναι εμφανώς μειωμένες. Συγκεκριμένα, στην 
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διατομή Α, η μέγιστη τιμή της θλιπτικής τάσης του σκυροδέματος του μανδύα 

ισούται με 18.6 kN όταν η συστολή ξήρανσης συνυπολογίζεται ενώ είναι ίση με 27.5 

kN όταν η συστολή ξήρανσης αγνοείται (μείωση περίπου ίση με 30%). Αυτή η 

μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το σκυρόδεμα του μανδύα βρίσκεται υπό διαξονική 

ένταση. Το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

εφελκυστικών τάσεων και την ρηγμάτωση του σκυροδέματος καθώς το σκυρόδεμα 

τείνει να «συρρικνωθεί» λόγω της διάχυσης της υγρασίας και οι δεσμεύσεις (είτε 

λόγω της μορφής του μανδύα, είτε λόγω της διεπιφάνειας, είτε λόγω του οπλισμού) 

δεν επιτρέπουν την κίνηση αυτή και αντιστέκονται με αποτέλεσμα την δημιουργία 

εφελκυστικών τάσεων και την ρηγμάτωση του σκυροδέματος. Κατά την κάμψη του 

υποστυλώματος η θλιβόμενη παρειά του μανδύα βρίσκεται σε κατάσταση διαξονικής 

έντασης γεγονός που μειώνει σημαντικά την συνεισφορά του θλιβόμενου 

σκυροδέματος του μανδύα. 

5.1.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

Όταν η ενίσχυση των υποστυλωμάτων γίνεται με πρόσθετη στρώση από Ο.Σ. 

στην μία παρειά του υποστυλώματος συνήθως χρησιμοποιούνται αναρτήρες “πάπιες” 

συγκολλούμενοι στους οπλισμούς του αρχικού υποστυλώματος και του μανδύα. Έτσι 

στην παρούσα ενότητα πραγματοποιούνται δύο διερευνήσεις, μια με αναρτήρες και 

μια χωρίς. Η προσομοίωση των αναρτήρων πραγματοποιήθηκε με χρήση λοξών 

ράβδων (γραμμικών στοιχείων) που τοποθετήθηκαν υπό γωνία 45ο ενώνοντας 

στοιχεία παλαιού και νέου οπλισμού (Σχήμα 5.9α). Τέσσερις αναρτήρες με διάμετρο 

10 mm και κατηγορία χάλυβα S220 τοποθετήθηκαν μεταξύ παλαιού και νέου 

οπλισμού. 

Στο Σχήμα 5.9 παρουσιάζονται τα δοκίμια που εξετάσθηκαν με και χωρίς τους 

αναρτήρες καθώς και η διατομή του ενισχυμένου στοιχείου. 
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ΜΕ ΑΝAΡΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ

(α) 

 
 

Φ8/200 Φ14

Φ20

(β) 
Σχήμα 5.9 α) Κατακόρυφη τομή και β) διατομή υποστυλωμάτων, ενισχυμένων με 

πρόσθετη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος, με και χωρίς αναρτήρες  
 

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των υλικών των δοκιμίων που 

εξετάσθηκαν είναι τα ίδια ακριβώς με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην διερεύνηση 

που παρουσιάστηκε προηγουμένως για ενίσχυση με χρήση περιμετρικού μανδύα 

(Ενότητα 5.1.1) με την μόνη διαφορά ότι αντί για περιμετρικός μανδύας με διαμήκη 

οπλισμό 4Φ20 στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται μονόπλευρη στρώση 

στην θλιβόμενη παρειά με διαμήκη οπλισμό 2Φ20. 

 Aναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με και χωρίς την προσομοίωση της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος της στρώσης. Για την προσομοίωση της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος της στρώσης χρησιμοποιήθηκε τιμή ( '
shε ) ίση με 800 

microstrains. 

Oι ολισθήσεις καθώς και οι ρηγματώσεις που οφείλονται στην συστολή 

ξήρανσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.10. 
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ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ

ΚΑΘ'ΥΨΟΣ ΤΟΜΗ

mm mm

ΟΛΙΣΘΗΣΗ

∆ΙΑΤΟΜΗ ΕNΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ  
                 (α)                                                    (β)                                       (γ) 
Σχήμα 5.10 Κατανομή των ολισθήσεων α) κατά μήκος της διατομής, β) καθ’ ύψος 

του υποστυλώματος και γ) απεικόνιση των ρηγματώσεων του μανδύα 
λόγω της συστολής ξήρανσης για ενίσχυση με μονόπλευρη στρώση 

 
Από τα αποτελέσματα των ολισθήσεων που παρουσιάζονται στα Σχήματα 

5.10α και 5.10β φαίνεται ότι με την χρήση αναρτήρων μεταξύ του παλαιού και του 

νέου οπλισμού επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των ολισθήσεων που οφείλονται 

στην συστολή ξήρανσης καθώς οι μέγιστες τιμές ολίσθησης που υπολογίζονται με 

απουσία αναρτήρων (0.33 mm) είναι περίπου διπλάσιες από τις αντίστοιχες που 

υπολογίζονται για την περίπτωση που υπάρχουν αναρτήρες (0.18 mm). Επιπλέον η 

καθ’ ύψος κατανομή (Σχήμα 5.10β) φαίνεται να έχει την ίδια μορφή με αυτήν που 

υπολογίστηκε για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα, καθώς αυξάνεται με το ύψος του 

υποστυλώματος. 

Στα Σχήματα 5.11 και 5.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης, για την μεταβολή της δύναμης με την 

μετατόπιση (Σχήμα 5.11) καθώς και η μεταβολή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό με την 

τιμή του αξονικού φορτίου (Σχήμα 5.12) για την περίπτωση ενίσχυσης με 

μονόπλευρη στρώση χωρίς αναρτήρες. 
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Σχήμα 5.11 Μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για ενίσχυση με 

μονόπλευρη στρώση χωρίς αναρτήρες  
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Ανηγμένο αξονικό φορτίο

 ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ
 ΜΕ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ

 
Σχήμα 5.12 Μεταβολή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό με την τιμή του ανηγμένου 

αξονικού φορτίου για ενίσχυση με μονόπλευρη στρώση, χωρίς 
αναρτήρες  

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.11 και 5.12 

φαίνεται ότι στην περίπτωση που η ενίσχυση γίνεται με μονόπλευρη στρώση 

ενίσχυσης και δεν υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ του παλαιού και του νέου οπλισμού, η 

αντοχή των ενισχυμένων στοιχείων, είναι σημαντικά μικρότερη αυτής του 

αντίστοιχου μονολιθικού ακόμα και για την περίπτωση που αγνοείται το φαινόμενο 

της συστολής ξήρανσης του νέου σκυροδέματος. Ωστόσο φαίνεται ότι στην 

περίπτωση αυτή το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης δεν έχει σημαντική επίδραση 

στα αποτελέσματα. Βρέθηκε ότι λόγω συστολής ξήρανσης ο λόγος Fενισχυμένο/Fμονολιθικό 
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μειώθηκε κατά 10% όταν το ανηγμένο αξονικό φορτίο ήταν 0.05, 4% για ανηγμένο 

αξονικό φορτίο 0.2 και 8% για ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.4. 

Ανάλογη διερεύνηση έχει πραγματοποιηθεί για την περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού. Το διάγραμμα 

μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση καθώς και η κατανομή του λόγου 

Fενισχυμένο/Fμονολιθικό με την τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 5.13 και 5.14 αντίστοιχα. 
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Σχήμα 5.13 Μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για ενίσχυση με μονόπλευρη 

στρώση με αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού 
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 XΩΡΙΣ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ
 ΜΕ ΣΥΣΤ. ΞΗΡΑΝΣΗΣ

 
Σχήμα 5.14 Μεταβολή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό με την τιμή του ανηγμένου 

αξονικού φορτίου για ενίσχυση με μονόπλευρη στρώση με αναρτήρες 
μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού 
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Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.13 και 5.14 δείχνουν 

αυξημένη αντοχή των ενισχυμένων δοκιμίων σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές που 

έχουν προκύψει από την διερεύνηση που έχει πραγματοποιηθεί για ενίσχυση με 

μονόπλευρη στρώση απουσία αναρτήρων μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού 

(Σχήματα 5.11 και 5.12). Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, φαίνεται να υπάρχει 

σημαντικότατη επίδραση της συστολής ξήρανσης καθώς βρέθηκε μείωση του λόγου 

Fενισχυμένο/Fμονολιθικό κατά 5% για ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.05, 11% για ανηγμένο 

αξονικό φορτίο 0.2 και 19% για ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.4. 

5.2 ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ 

Για την επιρροή της προφόρτισης εξετάστηκαν υποστυλώματα ενισχυμένα με 

περιμετρικό μανδύα και μονόπλευρη στρώση σκυροδέματος τα οποία επιλύθηκαν με 

και χωρίς προφόρτιση του αρχικού υποστυλώματος.  

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των υλικών των δοκιμίων που 

εξετάσθηκαν είναι τα ίδια ακριβώς με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην διερεύνηση 

που παρουσιάστηκε προηγουμένως (Ενότητα 5.1) με την μόνη διαφορά ότι στην 

παρούσα διερεύνηση εξετάστηκαν δυο διαφορετικές περιπτώσεις ενίσχυσης, με πάχος 

μανδύα ίσο με 25 και 75 mm. Για την περίπτωση ενίσχυσης με μονόπλευρη στρώση, 

χρησιμοποιήθηκε στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 75 mm στην θλιβόμενη 

παρειά με διαμήκη οπλισμό 2Φ20 (S500). Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για το 

ανηγμένο, στο ενισχυμένο υποστύλωμα, αξονικό φορτίο ήταν 0.05, 0.2 και 0.4.  

Η διερεύνηση αυτή εξετάστηκε με και χωρίς τον συνυπολογισμό της συστολής 

ξήρανσης. Για την περίπτωση που συνυπολογίστηκε η συστολή ξήρανσης του 

σκυροδέματος του μανδύα χρησιμοποιήθηκε επιβαλλόμενη παραμόρφωση με τιμή 

( '
shε ) ίση με 400 miscrostrains.  

Για την προσομοίωση της προφόρτισης το ενισχυμένο υποστύλωμα 

κατασκευάζεται σε δύο φάσεις (Construction cases). Στη πρώτη κατασκευαστική 

φάση (Construction case 1) υπάρχει μόνο το αρχικό υποστύλωμα. Στην συνέχεια, 

κατασκευάζεται και ο περιμετρικός μανδύας ή η μονόπλευρη στρώση, και το 

ενισχυμένο υποστύλωμα εξετάζεται στην κατασκευαστική φάση 2 (Construction case 

2) (Σχήμα 5.15). Το αξονικό φορτίο που επιβάλλεται αρχικά, θεωρείται ότι 

εφαρμόζεται μόνο στο αρχικό υποστύλωμα στην πρώτη κατασκευαστική φάση και 
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στην συνέχεια η ανάλυση πραγματοποιείται για την κατασκευαστική φάση 2 στην 

οποία υπάρχει το υποστύλωμα μαζί με τον μανδύα ή την στρώση ενίσχυσης. 

 

 
Σχήμα 5.15 Κατασκευή του προσομοιώματος σε δύο κατασκευαστικές φάσεις 

 

5.2.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ 

α) Με συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του μανδύα 

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την περίπτωση 

όπου συνυπολογίζεται η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα και 

χρησιμοποιείται περιμετρικός μανδύας πάχους 25 mm. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.16. 
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Σχήμα 5.16 Αποτελέσματα αναλύσεων για ενίσχυση με μανδύα πάχους 25 mm με 

συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του μανδύα 
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Οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι μετατόπιση 48 mm που αντιστοιχεί 

σε σχετική μετακίνηση της κορυφής από την βάση 3%, που μπορεί να θεωρηθεί ως 

μια μέγιστη αποδεκτή τιμή μετακίνησης που προτείνεται και στον ATC-40 (1996). Η 

συγκεκριμένη παραδοχή χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διερεύνηση καθώς 

εξετάσθηκαν περιπτώσεις με πολύ χαμηλό αξονικό φορτίο (0.05) στις οποίες η 

αστοχία δεν μπορούσε να προσδιοριστεί καθώς δεν υπήρχε σημαντική πτώση του 

φορτίου (στο 80% της μέγιστης τιμής του) ακόμα και για πολύ μεγάλες μετατοπίσεις. 

Στην συνέχεια στο Σχήμα 5.17 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

για πάχος μανδύα 75 mm και αξονικό ίσο με 0.05 και 0.2. Διερεύνηση με αξονικό 

φορτίο ίσο με 0.4, ανηγμένο στην διατομή του ενισχυμένου υποστυλώματος, ήταν 

αδύνατο να πραγματοποιηθεί καθώς θα πρέπει το αρχικό υποστύλωμα να επιλυθεί 

χρησιμοποιώντας τιμή αξονικού φορτίου ιδιαίτερα υψηλή (η τιμή 0.4, ανηγμένη στην 

διατομή του ενισχυμένου υποστυλώματος, αντιστοιχεί σε τιμή 1.2 ανηγμένη στο 

αρχικό υποστύλωμα). 
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Σχήμα 5.17 Αποτελέσματα αναλύσεων για ενίσχυση με μανδύα πάχους 75 mm με 

συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του μανδύα 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.16 και 5.17 

υπολογίζονται οι τιμές της μέγιστης δύναμης όταν συνυπολογίζεται η προφόρτιση 

προς την αντίστοιχη τιμή όταν η προφόρτιση αγνοείται (Πίνακας 5.2). 

 



 194

Πίνακας 5.2 Μέγιστο φορτίο συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση της προφόρτισης 
προς την αντίστοιχη τιμή για την περίπτωση που η προφόρτιση 
αγνοείται συνυπολογίζοντας την συστολή ξήρανσης του μανδύα 

Πάχος μανδύα (mm) 25 75 

Ανηγμένο αξονικό 
φορτίο 

0.05 0.20 0.40 0.05 0.20 

Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο 0.97 0.99 0.99 1.08 0.91 

 
Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι η επίδραση της προφόρτισης του 

αρχικού υποστυλώματος έχει μικρή επιρροή στην συμπεριφορά των υποστυλωμάτων 

μειώνοντας εν γένει την αντοχή τους, και παρουσιάζεται κυρίως για σχετικά μεγάλες 

τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου (0.2 και 0.4).  

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αναλύσεων στις οποίες έχει 

αγνοηθεί η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα. 

 

β) Αγνοώντας την συστολή ξήρανσης του μανδύα 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις, αγνοώντας την συστολή 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα ενίσχυσης πάχους 25 mm, παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 5.18. 
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Σχήμα 5.18 Αποτελέσματα αναλύσεων για ενίσχυση με μανδύα πάχους 25 mm 

 
Στην συνέχεια στο Σχήμα 5.19 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

για πάχος μανδύα 75 mm και αξονικό ίσο με 0.05 και 0.2. Διερεύνηση με αξονικό 

φορτίο ίσο με 0.4, ανηγμένο στην διατομή του ενισχυμένου υποστυλώματος, ήταν 
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αδύνατο να πραγματοποιηθεί λόγω της ιδιαίτερα υψηλής τιμής του αξονικού φορτίου 

που έπρεπε να αναλάβει το αρχικό υποστύλωμα. 
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Σχήμα 5.19 Αποτελέσματα αναλύσεων για ενίσχυση με μανδύα πάχους 75 mm 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 5.18 και 5.19 

υπολογίζονται οι τιμές της μέγιστης δύναμης όταν συνυπολογίζεται η προφόρτιση 

προς την αντίστοιχη τιμή όταν η προφόρτιση αγνοείται, αγνοώντας την συστολή 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα (Πίνακας 5.3). 

 

Πίνακας 5.3 Μέγιστο φορτίο συμπεριλαμβάνοντας την επίδραση της προφόρτισης 
προς την αντίστοιχη τιμή για την περίπτωση που η προφόρτιση 
αγνοείται, αγνοώντας την συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του 
μανδύα 

Πάχος μανδύα (mm) 25 75 

Ανηγμένο αξονικό 
φορτίο 

0.05 0.20 0.40 0.05 0.20 

Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο 0.99 0.95 0.94 1.01 0.96 

 
Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι η επίδραση της προφόρτισης του 

αρχικού υποστυλώματος έχει μικρή επιρροή στην συμπεριφορά των υποστυλωμάτων 

μειώνοντας εν γένει την αντοχή τους, και παρουσιάζεται κυρίως για σχετικά μεγάλες 

τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου (0.2 και 0.4) όπως και στην περίπτωση που 

συνυπολογίστηκε η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα (Πίνακας 5.2). 
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Στο Σχήμα 5.20 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του λόγου Fμέγιστο 

προφ. / Fμέγιστο με την τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα. 
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Σχήμα 5.20 Μεταβολή του λόγου Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο με το αξονικό φορτίο με και 
χωρίς τον συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης  

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.20 δείχνουν ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα που προκύπτουν με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα. Ελαφρώς 

μειωμένες τιμές του λόγου Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο προκύπτουν για την περίπτωση 

ενίσχυσης με μανδύα πάχους 25 mm και αξονικό φορτίο 0.2 και 0.4 όταν αγνοείται η 

συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα. Γενικά φαίνεται πάντως ότι η 

προφόρτιση δεν επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά των ενισχυμένων 

υποστυλωμάτων. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με το γενικό συμπέρασμα 

που είχε προκύψει και από πειραματικά αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί στην 

βιβλιογραφία (Ersoy et al., 1993, Takeuti et al., 2008, Julio et al., 2005 και 2008)  

σύμφωνα με την οποία η επιρροή της προφόρτισης σε ενισχυμένα υποστυλώματα που 

δοκιμάσθηκαν σε μονοαξονική θλίψη αλλά και σε οριζόντια φόρτιση (παρουσία 

αξονικού φορτίου) φαίνεται να μην επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά των 

ενισχυμένων υποστυλωμάτων. 
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5.2.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

α) Με συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης της στρώσης ενίσχυσης 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για υποστυλώματα ενισχυμένα με μονόπλευρη στρώση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 75 mm στην θλιβόμενη παρειά και για τιμές ανηγμένου 

αξονικού φορτίου στο ενισχυμένο στοιχείο ίσες με 0.05, 0.2 και 0.4. Εξετάσθηκαν 

δοκίμια με και χωρίς την παρουσία αναρτήρων μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού 

(Σχήμα 5.9). Αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με και χωρίς τον συνυπολογισμό της 

προφόρτισης των στοιχείων ενώ συνυπολογίστηκε η συστολή ξήρανσης του 

σκυροδέματος της στρώσης ενίσχυσης. Τα αποτελέσματα για την περίπτωση που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν αναρτήρες μεταξύ του παλαιού και του νέου οπλισμού 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.21. 
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Σχήμα 5.21 Αποτελέσματα αναλύσεων για την επίδραση της προφόρτισης σε 

ενισχυμένα υποστυλώματα με μονόπλευρη στρώση χωρίς αναρτήρες 
με συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.21 φαίνεται ότι η 

προφόρτιση δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου τα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να 

δικαιολογηθεί από την <<ανεπαρκή>> σύνδεση μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος η οποία έχει και ως αποτέλεσμα την αδυναμία μεταφοράς αξονικού 
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φορτίου από το αρχικό υποστύλωμα στην στρώση ενίσχυσης όταν αγνοείται η 

προφόρτιση και το αξονικό φορτίο εφαρμόζεται στο ενισχυμένο υποστύλωμα.  

Στην συνέχεια η ίδια διαδικασία εφαρμόσθηκε σε ενισχυμένα υποστυλώματα με 

πρόσθετη στρώση σκυροδέματος στα οποία όμως είχαν τοποθετηθεί αναρτήρες 

μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.22. 

 

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

Δύ
να
μη

 (k
N

)

Μετατόπιση (mm)

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ     ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ
                         ν=0.05          
                         ν=0.20          
                         ν=0.40          

 
Σχήμα 5.22 Αποτελέσματα αναλύσεων για την επίδραση της προφόρτισης σε 

ενισχυμένα υποστυλώματα με μονόπλευρη στρώση με αναρτήρες 
μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού και συνυπολογισμό της συστολής 
ξήρανσης 

 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.22 δείχνουν ότι στην 

περίπτωση που υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού ο 

συνυπολογισμός της προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος έχει σαν αποτέλεσμα 

μικρή μείωση της αντοχής του στοιχείου για την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε 

σχετικά μεγάλο αξονικό φορτίο (0.2 και 0.4). Για την περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε ανηγμένο αξονικό φορτίο με τιμή 0.05 δεν φαίνεται διαφορά 

μεταξύ των αποτελεσμάτων με και χωρίς τον συνυπολογισμό της προφόρτισης. 

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η μεταβολή της αντοχής των στοιχείων με 

συνυπολογισμό της προφόρτισης για τις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν (Πίνακας 

5.4). 
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Πίνακας 5.4 Μεταβολή της αντοχής των στοιχείων με συνυπολογισμό της 
προφόρτισης για την περίπτωση ενίσχυσης με πρόσθετη στρώση 
σκυροδέματος και συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης 

Ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.05 0.20 0.40 

Χωρίς αναρτήρες 1.02 1.01 1.02 Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο Με αναρτήρες 0.99 0.96 0.96 
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4 δείχνουν ότι στην 

περίπτωση που υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού, υπάρχει 

κάποια μικρή μείωση στην αντοχή των στοιχείων όταν συνυπολογίζεται η 

προφόρτιση του αρχικού υποστυλώματος ή οποία αυξάνεται με αύξηση της τιμής του 

αξονικού φορτίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ παλαιού και 

νέου οπλισμού οι διαφορές μεταξύ των εξεταζόμενων προσομοιωμάτων φαίνονται να 

είναι αμελητέες. 

 

β) Αγνοώντας την συστολή ξήρανσης της στρώσης ενίσχυσης 

Στην συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση της προφόρτισης σε ενισχυμένα 

υποστυλώματα με μονόπλευρη στρώση σκυροδέματος με και χωρίς αναρτήρες 

μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού, αγνοώντας την συστολή ξήρανσης του 

σκυροδέματος της στρώσης ενίσχυσης. Τα αποτελέσματα για την περίπτωση που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν αναρτήρες μεταξύ του παλαιού και του νέου οπλισμού 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.23. 
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Σχήμα 5.23 Αποτελέσματα αναλύσεων για την επίδραση της προφόρτισης σε 

ενισχυμένα υποστυλώματα με μονόπλευρη στρώση χωρίς αναρτήρες 
αγνοώντας την συστολή ξήρανσης 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.23 φαίνεται ότι η 

προφόρτιση δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου τα αποτελέσματα όπως ακριβώς βρέθηκε 

και στην αντίστοιχη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε συνυπολογίζοντας την 

συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος της στρώσης ενίσχυσης (Σχήμα 5.21).  

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε ενισχυμένα υποστυλώματα με 

μονόπλευρη στρώση και με αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.24. 

 



 201

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

Δύ
να
μη

 (k
N

)

Μετατόπιση (mm)

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ     ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ
                         ν=0.05          
                         ν=0.20          
                         ν=0.40          

 
Σχήμα 5.24 Αποτελέσματα αναλύσεων για την επίδραση της προφόρτισης σε 

ενισχυμένα υποστυλώματα με μονόπλευρη στρώση με αναρτήρες 
μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού αγνοώντας την συστολή 
ξήρανσης 

 
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.24 δείχνουν ότι στην 

περίπτωση που υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού ο 

συνυπολογισμός της προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος έχει σαν αποτέλεσμα 

μείωση της αντοχής του στοιχείου η οποία φαίνεται να αυξάνεται με αύξηση της 

τιμής του αξονικού φορτίου.  

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η μεταβολή της αντοχής των στοιχείων με 

συνυπολογισμό της προφόρτισης αγνοώντας την συστολή ξήρανσης του 

σκυροδέματος της στρώσης ενίσχυσης (Πίνακας 5.5). 

 

Πίνακας 5.5 Μεταβολή της αντοχής των στοιχείων με συνυπολογισμό της 
προφόρτισης για την περίπτωση ενίσχυσης με πρόσθετη στρώση 
σκυροδέματος αγνοώντας την συστολή ξήρανσης 

Ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.05 0.20 0.40 

Χωρίς αναρτήρες 0.99 1.00 1.00 Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο Με αναρτήρες 1.02 0.94 0.91 
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Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5 δείχνουν ότι στην 

περίπτωση που υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού, υπάρχει 

κάποια μείωση στην αντοχή των στοιχείων όταν συνυπολογίζεται η προφόρτιση του 

αρχικού υποστυλώματος ή οποία αυξάνεται με αύξηση της τιμής του αξονικού 

φορτίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου 

οπλισμού οι διαφορές μεταξύ των εξεταζόμενων προσομοιωμάτων φαίνονται να είναι 

αμελητέες. 

Στο Σχήμα 5.25 που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του λόγου Fμέγιστο 

προφ. / Fμέγιστο με την τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου με και χωρίς τον 

συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα για την 

περίπτωση ενίσχυσης με μονόπλευρη στρώση με και χωρίς την παρουσία αναρτήρων 

μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού. 
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Σχήμα 5.25 Μεταβολή του λόγου Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο με το αξονικό φορτίο με και 
χωρίς τον συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης για ενίσχυση με 
μονόπλευρη στρώση 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.25 δείχνουν ότι σε γενικές 

γραμμές οι τιμές του λόγου Fμέγιστο προφ. / Fμέγιστο προκύπτουν ελαφρώς μειωμένες όταν 

αγνοείται η συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν συνυπολογίζοντας την συστολής ξήρανσης. Γενικά 

φαίνεται πάντως ότι η και στην περίπτωση ενίσχυσης με μονόπλευρη στρώση η 

προφόρτιση δεν επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα. 
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Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα διερεύνηση είναι ότι η 

προφόρτιση του αρχικού υποστυλώματος έχει μικρή επιρροή στην συμπεριφορά των 

ενισχυμένων στοιχείων σε αντίθεση με το φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος του μανδύα το οποίο φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την αντοχή των 

στοιχείων για μεγάλες τιμές του αξονικού φορτίου και της παραμόρφωσης λόγω 

συστολής ξήρανσης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα παραμετρικών αναλύσεων 

για τον προσδιορισμό της επίδρασης της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του 

μανδύα και της προφόρτισης των αρχικών υποστυλωμάτων στην συμπεριφορά των 

ενισχυμένων στοιχείων με περιμετρικό μανδύα και πρόσθετη στρώση σκυροδέματος. 

Από την διερεύνηση για την επιρροή της συστολής ξήρανσης του 

σκυροδέματος του μανδύα ενίσχυσης προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Σημαντική μείωση της αντοχής των ενισχυμένων στοιχείων βρέθηκε με 

συνυπολογισμό του φαινομένου της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος 

του μανδύα. Η μείωση αυτή βρέθηκε να αυξάνεται με την τιμή της 

παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης και με την τιμή του αξονικού 

φορτίου. Φαίνεται ότι για συμβατικό σκυρόδεμα, με συστολή ξήρανσης ( shε ) 

έως 800 microstrains (ACI 209R-92, 1997) η τιμή που προτείνεται κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) (0.90) συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από τις αναλύσεις (Πίνακας 5.1). Επομένως η προτεινόμενη 

τιμή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) θα πρέπει εν γένει να θεωρηθεί ικανοποιητική. 

Όμως στην περίπτωση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, η τιμή της 

παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης ( shε ) μπορεί να είναι αρκετά 

υψηλότερη και να φτάσει έως και τα 1600 microstrains (Σωτηροπούλου και 

Πανδερμαράκης, 2008), οπότε η τιμή του λόγου Fενισχυμένο/Fμονολιθικό μπορεί να 

μειωθεί μέχρι και το 0.6, που είναι σημαντικά μικρότερη από την 

προτεινόμενη κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009). Για το λόγο αυτό προτείνεται ο 

έλεγχος της τιμής της ελεύθερης συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μανδύα ενίσχυσης με επιλογή 

κατάλληλης σύνθεσης και συνθηκών συντήρησης.  

• Στην περίπτωση της ενίσχυσης με μονόπλευρη στρώση χωρίς αναρτήρες 

μεταξύ του παλαιού και του νέου οπλισμού, η αντοχή των ενισχυμένων 

στοιχείων βρέθηκε σημαντικά μικρότερη αυτής του αντίστοιχου μονολιθικού 

ακόμα και για την περίπτωση που αγνοείται το φαινόμενο της συστολής 

ξήρανσης του νέου σκυροδέματος. Προέκυψε μάλιστα ότι στην περίπτωση 

αυτή η επιρροή της συστολής ξήρανσης δεν είναι αξιόλογη. 
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• Η χρήση αναρτήρων βρέθηκε ότι συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της 

αντοχής των ενισχυμένων στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή η συστολή 

ξήρανσης του σκυροδέματος φαίνεται να επηρεάζει αρκετά σημαντικά την 

αντοχή των ενισχυμένων στοιχείων.  

 

Από την διερεύνηση για την επιρροή της προφόρτισης του αρχικού 

υποστυλώματος προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Στην περίπτωση ενίσχυσης με περιμετρικό μανδύα ο συνυπολογισμός της 

προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος έχει ως συνέπεια μικρή μείωση της 

αντοχής των ενισχυμένων στοιχείων. Η μείωση αυτή αυξάνεται με αύξηση της 

τιμής του αξονικού φορτίου. 

• Στην περίπτωση της ενίσχυσης με πρόσθετη στρώση σκυροδέματος χωρίς 

αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού φαίνεται ότι η προφόρτιση δεν 

επηρεάζει σχεδόν καθόλου τα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί 

από την <<ανεπαρκή>> σύνδεση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος η 

οποία έχει και ως αποτέλεσμα την αδυναμία μεταφοράς αξονικού φορτίου από 

το αρχικό υποστύλωμα στην στρώση ενίσχυσης.  

• Στην περίπτωση που υπάρχουν αναρτήρες μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού 

ο συνυπολογισμός της προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος έχει σαν 

αποτέλεσμα μείωση της αντοχής του στοιχείου. Η μείωση αυτή φαίνεται να 

αυξάνεται με αύξηση της τιμής του αξονικού φορτίου και η μέγιστη τιμή της 

μείωσης που παρατηρήθηκε βρέθηκε ίση με 10%. 

• Η μείωση της αντοχής των ενισχυμένων στοιχείων, λόγω της προφόρτισης του 

αρχικού υποστυλώματος, βρέθηκε να είναι σε γενικές γραμμές ελαφρώς 

μειωμένη στις περιπτώσεις όπου συνυπολογιζόταν και η συστολή ξήρανσης 

του σκυροδέματος του μανδύα ή της στρώσης ενίσχυσης σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές που προέκυψαν αγνοώντας την συστολή ξήρανσης. 

Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την διερεύνηση που παρουσιάστηκε 

στο κεφάλαιο αυτό είναι ότι η προφόρτιση δεν έχει σημαντική επιρροή στην αντοχή 

των στοιχείων, όπως παρουσιάστηκε και στις εργασίες των Ersoy et al. (1993), 

Takeuti et al. (2008), Julio et al. (2005) και (2008) σε αντίθεση με την συστολή 

ξήρανσης του νέου σκυροδέματος η οποία φαίνεται ότι εν γένει έχει σημαντική 

επιρροή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

----------------------- 

6. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΜΑΝΔΥΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί παραμετρική διερεύνηση σε 

ενισχυμένα υποστυλώματα με περιμετρικό μανδύα από οπλισμένο μη συρρικνούμενο 

κονίαμα με στόχο την εξαγωγή συντελεστών μονολιθικότητας. Το προσομοίωμα που 

θα χρησιμοποιηθεί έχει την ίδια γεωμετρία και τους ίδιους οπλισμούς με το Δοκίμιο 

R (Ενότητα 3.2.4) η προσομοίωση του οποίου παρουσιάσθηκε στην Ενότητα 3.2.6.1 

και στην Ενότητα 4.2.4.3.β(1). Για το σκυρόδεμα του αρχικού υποστυλώματος 

χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα με αντοχή 20ΜPa ενώ για το σκυρόδεμα του μανδύα 

χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα με αντοχή 30 ΜPa. Στις παραμετρικές αναλύσεις που 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό αγνοείται η συστολή ξήρανσης και εξετάζεται 

πάχος μανδύα 25 και 75 mm ενώ χρησιμοποιείται ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.05, 0.1, 

0.2 και 0.4. Για την προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος 

χρησιμοποιούνται επίπεδα στοιχεία επαφής με συντελεστή τριβής ίσο με 1.5 και 

συνοχή 1.9 ΜPa. Οι τιμές αυτές αρχικά θεωρούνται σταθερές κατά την διάρκεια των 

αναλύσεων προσομοιώνοντας μονοτονική φόρτιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά 

στον Ελλαδικό χώρο η σεισμική διέγερση εξαντλείται σε έναν μόνο ισχυρό κύκλο 

δόνησης. Στην περίπτωση αυτή η φόρτιση μπορεί να θεωρείται μονοτονική και να 

χρησιμοποιούνται σταθερές τιμές τριβής και συνοχής. Στην συνέχεια οι αναλύσεις 

επαναλαμβάνονται μειώνοντας την τριβή και την συνοχή κατά την διάρκεια της 

φόρτισης, σύμφωνα με την τρίτη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 

3.2.3.1, για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των στοιχείων υπό ανακυκλιζόμενη 

φόρτιση.  
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Τα προσομοιώματα που χρησιμοποιήθηκαν για το σκυρόδεμα, τον χάλυβα 

οπλισμού και τα στοιχεία διεπιφάνειας παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.1.  

 

(α) (β) (γ) 

Σχήμα 6.1 Στοιχεία για την προσομοίωση α) του σκυροδέματος β) του χάλυβα 
οπλισμού και γ) της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος 

 

Στην συνέχεια θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των παραμετρικών 

αναλύσεων των ενισχυμένων δοκιμίων και των αντίστοιχων μονολιθικών στα οποία 

υπάρχει πλήρης σύνδεση μεταξύ των στοιχείων του αρχικού υποστυλώματος και του 

μανδύα και θα υπολογιστούν συντελεστές μονολιθικότητας. 

 

6.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

6.1.1 Χωρίς μείωση του συντελεστή τριβής και συνοχής κατά την διάρκεια της 

φόρτισης 

Στην παρούσα διερεύνηση ελέγχεται η επιρροή του αξονικού φορτίου στον 

βαθμό μονολιθικότητας των ενισχυμένων στοιχείων. Το φαινόμενο της μείωσης της 

αντοχής της διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης αγνοείται και οι 

συντελεστές για την τριβή και την συνοχή παραμένουν σταθεροί κατά την διάρκεια 

της ανάλυσης. Εξετάζονται οι περιπτώσεις με πάχος μανδύα 25 mm και 75 mm και 
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αξονικό φορτίο ίσο με 0.05, 0.1, 0.2 και 0.4. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 6.2 και 6.3. 
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Σχήμα 6.2 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του αξονικού φορτίου για πάχος 

μανδύα ίσο με 25 mm και αξονικό 0.05, 0.1, 0.2 και 0.4 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.2 φαίνεται ότι δεν 

είναι σημαντική η επίδραση του αξονικού φορτίου αφού δεν υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των αποτελεσμάτων του ενισχυμένου στοιχείου σε σχέση με 

το μονολιθικό ούτε για την δυσκαμψία αλλά ούτε και για την αντοχή για τις 

διαφορετικές τιμές του αξονικού φορτίου που εξετάσθηκαν. 

Αντίστοιχη διερεύνηση πραγματοποιήθηκε για την περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε πάχος μανδύα ίσο με 75 mm (Σχήμα 6.3).  
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Σχήμα 6.3 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του αξονικού φορτίου για πάχος 

μανδύα ίσο με 75 mm και αξονικό 0.05, 0.1, 0.2 και 0.4 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.3 φαίνεται να υπάρχει 

επιρροή του αξονικού φορτίου καθώς για τιμή ανηγμένου αξονικού φορτίου ίση με 

0.4 η αντοχή του ενισχυμένου δοκιμίου φαίνεται να εμφανίζει την σημαντικότερη 

μείωση σε σχέση με αυτή του αντίστοιχου μονολιθικού. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ενισχυμένων και των αντίστοιχων 

μονολιθικών στοιχείων.  

Στην διερεύνηση αυτή έχει αγνοηθεί το φαινόμενο της μείωσης της αντοχής της 

διεπιφάνειας λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης και οι συντελεστές για την τριβή 

και την συνοχή παραμένουν σταθεροί κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Στην 

συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση για την επίδραση του αξονικού φορτίου 

στην συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων μειώνοντας τους συντελεστές για την 

τριβή και την συνοχή κατά την διάρκεια της ανάλυσης. 
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6.1.2 Με συντελεστές τριβής και συνοχής που μειώνονται κατά την διάρκεια της 

φόρτισης 

Στο κεφαλαίο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων για 

την περίπτωση που προσομοιώνεται η μείωση της αντοχής της διεπιφάνειας, 

μειώνοντας τον συντελεστή για την τριβή και τον συντελεστή για την συνοχή κατά 

την διάρκεια της ανάλυσης σύμφωνα με την τρίτη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε 

στην Ενότητα 3.2.3.1.  

Το πάχος του μανδύα θεωρήθηκε ίσο με 25 mm και 75 mm και οι τιμές του 

ανηγμένου αξονικού φορτίου 0.05, 0.1, 0.2 και 0.4. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.4. 

 

0 50 100 150 200 250
0

20

40

60

80

100

120

Δύ
να
μη

 (Κ
Ν

)

Μετατόπιση (mm)

         ν=0.05                        ν=0.1                         ν=0.2                     ν=0.4
 Eνισχυμένο     Eνισχυμένο    Eνισχυμένο   Eνισχυμένο 
 Μονολιθικό     Μονολιθικό    Μονολιθικό    Μονολιθικό 

 
Σχήμα 6.4 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του αξονικού φορτίου για πάχος 

μανδύα ίσο με 25 mm και αξονικό 0.05, 0.1, 0.2 και 0.4, με τριβή και 
συνοχή που μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης 

 
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αναλύσεις για πάχος μανδύα 

ίσο με 75 mm. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.5. 
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Σχήμα 6.5 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του αξονικού φορτίου για πάχος 

μανδύα ίσο με 75 mm και αξονικό 0.05, 0.1, 0.2 και 0.4 με τριβή και 
συνοχή που μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.4 και 6.5 φαίνεται ότι 

στην περίπτωση που εξετάζεται μανδύας πάχους 75 mm τα αποτελέσματα των 

ενισχυμένων δοκιμίων εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερες αντοχές σε σχέση με τα 

αντίστοιχα μονολιθικά ιδιαίτερα για μεγάλες τιμές του αξονικού φορτίου. Στην 

περίπτωση που εξετάσθηκαν υποστυλώματα ενισχυμένα με μανδύα πάχους 25 mm 

(Σχήμα 6.4) η συμπεριφορά τους βρέθηκε παραπλήσια με των αντίστοιχων 

μονολιθικών. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την διερεύνηση αυτή είναι 

ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του μανδύα αλλά και το μέγεθος του αξονικού 

φορτίου τόσο σημαντικότερη είναι η μείωση του βαθμού μονολιθικότητας. 
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6.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα 

υπολογιστούν συντελεστές μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή και 

στην αστοχία καθώς και για την αντοχή και την δυσκαμψία. Οι συντελεστές 

μονολιθικότητας είναι συντελεστές που συσχετίζουν τα μεγέθη αυτά που προκύπτουν 

για τα ενισχυμένα υποστυλώματα με τις τιμές για τα αντίστοιχα μονολιθικά δοκίμια 

(Εξ. 6.1).  
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όπου: 

u,y)(kF K,K,K θδ  οι συντελεστές μονολιθικότητας για την αντοχή, την δυσκαμψία και 

την μετατόπιση ή τη γωνία στροφής αντίστοιχα, 

,yF max,F  το φορτίο στην διαρροή και στην μέγιστη αντοχή και 

,yδ uδ  η μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία. 

Οι δείκτες ΕΝ και ΜΟΝ υποδεικνύουν το ενισχυμένο και το μονολιθικό στοιχείο 

αντίστοιχα. 

Για τον προσδιορισμό του σημείου που αντιστοιχεί στην διαρροή του στοιχείου, 

η καμπύλη μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση μετατρέπεται σε μια 

διγραμμική σύμφωνα με τον ATC-40 (1996). Η διγραμμικοποίηση της καμπύλης 

μέχρι το μέγιστο φορτίο γίνεται έτσι ώστε τα εμβαδά που προκύπτουν πάνω και κάτω 

από τις τομές της πραγματικής και της εξιδανικευμένης καμπύλης να είναι ίσα και το 

σημείο της τομής της πραγματικής και της εξιδανικευμένης καμπύλης να είναι στο 

60% της δύναμης διαρροής που τελικά προσδιορίζεται (Σχήμα 6.6). 
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Σχήμα 6.6 Διγραμμικοποίηση της καμπύλης δύναμης μετατόπισης 

 

Το σημείο αστοχίας του στοιχείου καθορίζεται ως το σημείο που το φορτίο 

μειώνεται στο 0.8 της μέγιστης τιμής του. 

6.2.1 Με συντελεστές τριβής και συνοχής χωρίς μείωση κατά την διάρκεια της 

φόρτισης 

Στην παρούσα ενότητα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα που 

παρουσιάσθηκαν στα Σχήματα 6.2 και 6.3 για πάχος μανδύα 25 mm και 75 mm και 

σταθερούς συντελεστές τριβής και συνοχής (μ = 1.5 και c = 1.9 ΜPa). Από τα 

αποτελέσματα αυτά υπολογίζονται τα σημεία της διαρροής, του μέγιστου φορτίου και 

της αστοχίας και η καμπύλη μεταβολής της δύναμης με την μετατόπιση μετατρέπεται 

σε μια ισοδύναμη τριγραμμική η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.7. 
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(β) 
Σχήμα 6.7 Τριγραμμική μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για πάχος μανδύα 

α) 25 mm και β) 75 mm και σταθερή τριβή και συνοχή 
 

Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις τιμές της δύναμης και της μετατόπισης που 

προέκυψαν από το Σχήμα 6.7 και την Εξ. 6.1 υπολογίζονται οι συντελεστές 

μονολιθικότητας για την δυσκαμψία (Κk) και την αντοχή (Κr) (Σχήμα 6.8) καθώς και 

για την μετατόπιση στην διαρροή (Κδ(θ)y) και την αστοχία (Κδ(θ)u) (Σχήμα 6.9). 
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Σχήμα 6.8 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την δυσκαμψία και την 
αντοχή με το αξονικό φορτίο για πάχος μανδύα α) 25 mm και β) 75 mm 
και σταθερή τριβή και συνοχή 
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Σχήμα 6.9 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην 
διαρροή και την αστοχία με το αξονικό φορτίο για πάχος μανδύα α) 25 
mm και β) 75 mm και σταθερή τριβή και συνοχή 

 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.8 φαίνεται ότι οι 

συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής και δυσκαμψίας δεν μεταβάλλονται με την 

τιμή του αξονικού φορτίου ενώ οι τιμές τους φαίνεται ότι προσεγγίζουν την μονάδα. 

Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και για τις τιμές των συντελεστών 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή ενώ οι συντελεστές 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην αστοχία δείχνουν αύξηση με αύξηση της 

τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου. Γενικά πάντως φαίνεται ότι η συμπεριφορά 

των ενισχυμένων δοκιμίων είναι παραπλήσια αυτής των αντίστοιχων μονολιθικών.  

6.2.2 Με συντελεστές τριβής και συνοχής που μειώνονται κατά την διάρκεια της 

φόρτισης 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για τις τιμές των 

συντελεστών μονολιθικότητας που προκύπτουν από τις αναλύσεις με μανδύα πάχους 

25 mm και 75 mm και τιμές του συντελεστή τριβής και συνοχής που μειώνονται κατά 

την διάρκεια της ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 

6.4 και 6.5 υπολογίζονται τα σημεία διαρροής, μέγιστου φορτίου και αστοχίας και οι 

ισοδύναμες τριγραμμικές κατανομές που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.10. 
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Σχήμα 6.10 Τριγραμμική μεταβολή της δύναμης με την μετατόπιση για πάχος 
μανδύα α) 25 mm και β) 75 mm και τριβή και συνοχή που μειώνονται 
κατά την διάρκεια της ανάλυσης 

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.10 υπολογίζεται η 

μεταβολή των συντελεστών μονολιθικότητας με την τιμή του ανηγμένου αξονικού 

φορτίου (Σχήμα 6.11 και Σχήμα 6.12). 
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Σχήμα 6.11 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την δυσκαμψία και την 
αντοχή με το αξονικό φορτίο για πάχος μανδύα α) 25 mm και β) 75 mm 
και τριβή και συνοχή που μειώνονται κατά την διάρκεια της ανάλυσης 
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Σχήμα 6.12 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην 
διαρροή και την αστοχία με το αξονικό φορτίο για πάχος μανδύα α) 25 
mm και β) 75 mm και τριβή και συνοχή που μειώνονται κατά την 
διάρκεια της ανάλυσης 

 

Τα αποτελέσματα για την αντοχή και την δυσκαμψία στην περίπτωση μανδύα 

πάχους 25 mm (Σχήμα 6.11α) δεν φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την τιμή 

του αξονικού φορτίου και δεν φαίνεται να απέχουν σημαντικά από τα αντίστοιχα 

μονολιθικά. Στην περίπτωση μανδύα πάχους 75 mm (Σχήμα 6.11β) φαίνεται ότι ο 

συντελεστής μονολιθικότητας αντοχής μειώνεται αρκετά σημαντικά με την τιμή του 

ανηγμένου αξονικού φορτίου. Από την κατανομή για τους συντελεστές 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή και την αστοχία (Σχήμα 6.12) 

φαίνεται ότι οι τιμές για την διαρροή δεν μεταβάλλονται σημαντικά με την τιμή του 

αξονικού φορτίου ενώ οι τιμές για την αστοχία φαίνεται να αυξάνονται με αύξηση 

του αξονικού φορτίου κυρίως στην περίπτωση μανδύα πάχους 75 mm (Σχήμα 6.12β). 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν συγκριτικά διαγράμματα της μεταβολής των 

τιμών για τους συντελεστές μονολιθικότητας με και χωρίς την μείωση της τριβής και 

της συνοχής λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης. 

6.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ 

ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν συγκριτικά διαγράμματα συντελεστών 

μονολιθικότητας που προέκυψαν με συντελεστές τριβής και συνοχής που μένουν 
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σταθεροί κατά την διάρκεια της ανάλυσης και με συντελεστές τριβής και συνοχής 

που μειώνονται για την προσομοίωση της ανακύκλισης της φόρτισης.  

Στο Σχήμα 6.13 παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα μεταβολής των 

συντελεστών μονολιθικότητας για την δυσκαμψία και την αντοχή με την τιμή του 

αξονικού φορτίου για μανδύα πάχους 25 mm και 75 mm. 
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Σχήμα 6.13 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την αντοχή και την 

δυσκαμψία για πάχος μανδύα α) 25 mm και β) 75 mm με το αξονικό 
φορτίο με σταθερή και μεταβλητή τιμή τριβής και συνοχής 

 
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές ούτε 

λόγω του αξονικού φορτίου ούτε λόγω της μεταβολής των συντελεστών τριβής και 

συνοχής για την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε μανδύας πάχους 25 mm (Σχήμα 

6.13α) καθώς η συμπεριφορά των στοιχείων βρέθηκε κοντά σε αυτή των αντίστοιχων 

μονολιθικών. Η επιρροή του αξονικού φορτίου φαίνεται να είναι σημαντική για τον 

συντελεστή μονολιθικότητας αντοχής στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε μανδύας 

πάχους 75 mm και μεταβλητή τιμή τριβής και συνοχής (Σχήμα 6.13β) καθώς 

εμφανίζει σημαντική μείωση με αύξηση του αξονικού φορτίου. 

Στο Σχήμα 6.14 παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα μεταβολής των 

συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή και την αστοχία με 

την τιμή του αξονικού φορτίου για μανδύα πάχους 25 mm και 75 mm. 
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Σχήμα 6.14 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην 

διαρροή και την αστοχία για πάχος μανδύα α) 25 mm και β) 75 mm με 
το αξονικό φορτίο με σταθερή και μεταβλητή τιμή τριβής και συνοχής 

  
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.14 φαίνεται ότι οι 

συντελεστές μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή και την αστοχία δεν 

επηρεάζονται σημαντικά από την μείωση της τριβής και της συνοχής κατά την 

διάρκεια της ανάλυσης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στην διερεύνηση που παρουσιάσθηκε στο Κεφάλαιο 6 εξετάσθηκε η επιρροή 

του πάχους και του ανηγμένου αξονικού φορτίου στην συμπεριφορά ενισχυμένων 

υποστυλωμάτων με μανδύα από οπλισμένο μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα. 

Βρέθηκε ότι για μικρές τιμές του πάχους (25 mm) η συμπεριφορά των 

ενισχυμένων δοκιμίων δεν απέχει σημαντικά από αυτή των αντίστοιχων μονολιθικών. 

Με αύξηση του πάχους του μανδύα (75 mm) βρέθηκε μείωση του συντελεστή 

μονολιθικότητας αντοχής και αύξηση του συντελεστή μονολιθικότητας για την 

μετατόπιση στην αστοχία. H αύξηση του ανηγμένου αξονικού φορτίου βρέθηκε ότι 

έχει σαν αποτέλεσμα μείωση του συντελεστή μονολιθικότητας αντοχής μόνο στην 

περίπτωση που οι συντελεστές τριβής και συνοχής μειώνονταν κατά την διάρκεια της 

ανάλυσης για την προσομοίωση της ανακύκλισης της φόρτισης. 

Η γενική συμπεριφορά που φάνηκε από τις παραμετρικές αναλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν είναι ότι αγνοώντας την συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος 

του μανδύα η συμπεριφορά των ενισχυμένων υποστυλωμάτων δεν έχει σημαντικές 

διάφορες από αυτή των αντίστοιχων μονολιθικών. Φαίνεται δηλαδή ότι η σημαντική 

διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των ενισχυμένων υποστυλωμάτων από αυτή των 

αντίστοιχων μονολιθικών οφείλεται στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του 

μανδύα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

----------------------- 

7. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ (ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ) 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα παραμετρικών 

αναλύσεων με σκοπό τον υπολογισμό συντελεστών μονολιθικότητας για την συνήθη 

περίπτωση όπου χρησιμοποιείται συρρικνούμενο σκυρόδεμα (π.χ. εκτοξευόμενο) για 

την κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον τα αποτελέσματα για 

τους συντελεστές μονολιθικότητας θα συγκριθούν με τις προτεινόμενες τιμές κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) και Ευρωκώδικα 8, μέρος 3 (2005). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με 

τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009), για την εφαρμογή των συντελεστών μονολιθικότητας που 

προτείνονται απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τελική τιμή της καμπτικής αντίστασης 

του ενισχυμένου στοιχείου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής του 

(ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009). Η προϋπόθεση αυτή εν γένει δεν πληρείται λόγω των αυξημένων 

διαστάσεων των ενισχυμένων στοιχείων και επειδή ο οπλισμός που χρησιμοποιείται 

στον μανδύα ενίσχυσης υπερτερεί του οπλισμού του αρχικού υποστυλώματος όπως 

και στα δοκίμια που εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο.  

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δοκιμίων και οι ιδιότητες των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι ίδια με αυτά του Δοκιμίου R (Ενότητα 3.2.4) η 

προσομοίωση του οποίου παρουσιάσθηκε στην Ενότητα 3.2.6.1 και στην Ενότητα 

4.2.4.3.β(1). Στην παρούσα διερεύνηση σκοπός είναι ο υπολογισμός συντελεστών 

μονολιθικότητας σε αμφίπακτα υποστυλώματα, καθώς αυτή η περίπτωση συναντάται 

στην πράξη. Για τον σκοπό αυτό εξετάσθηκαν υποστυλώματα μορφής προβόλου, 

όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια, με την διαφορά όμως ότι τοποθετήθηκε 
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οπλισμός στην κορυφή του υποστυλώματος για την πλήρη σύνδεση παλαιού και νέου 

σκυροδέματος. Μια προσομοίωση αυτού του τύπου είναι πιο αντιπροσωπευτική της 

πραγματικής κατάστασης καθώς τα υποστυλώματα μορφής προβόλου που 

εξετάζονται στην παρούσα διατριβή αντιπροσωπεύουν υποστυλώματα στην κορυφή 

των οποίων θα πρέπει να υπάρχουν μηδενικές ολισθήσεις μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος (Σχήμα 7.1).  

 

Μηδενικές ολισθήσεις
στην διεπιφάνεια

 
Σχήμα 7.1 Προσομοίωση συμπεριφοράς υποστυλωμάτων με στοιχεία μορφής 

προβόλου 
 

Στην παρούσα διερεύνηση θα εξετασθούν δύο τύποι ενίσχυσης. Αρχικά θα 

εξετασθεί η χρήση περιμετρικού μανδύα ενίσχυσης και στην συνέχεια η ίδια 

διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα. Μια σειρά 

παραμετρικών αναλύσεων θα παρουσιαστούν για διαφορετικές τιμές του ανηγμένου 

αξονικού φορτίου, του πάχους του μανδύα ενίσχυσης καθώς και της αντοχής του 

σκυροδέματος. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα υπολογιστούν οι 

συντελεστές μονολιθικότητας για την αντοχή, την δυσκαμψία και την μετατόπιση 

στην διαρροή και στην αστοχία (Εξ. 6.1).  

7.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΟΥ 

ΦΟΡΤΙΟΥ 

Αρχικά εξετάσθηκε η περίπτωσης ενίσχυσης με περιμετρικό μανδύα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Δοκίμια με τα ίδια υλικά και τα ίδια γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά με αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.1 χρησιμοποιούνται 
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στην παρούσα διερεύνηση. Η μονή διαφορά που υπάρχει στις προσομοιώσεις που θα 

παρουσιαστούν στο Κεφάλαιο 7 είναι η χρήση <<εσχάρας>> οπλισμών στην κορυφή 

η οποία συνδέει το παλαιό με το νέο σκυρόδεμα και εξασφαλίζει πλήρη σύνδεση 

(Σχήμα 7.2). Η παρούσα προσομοίωση θεωρείται πιο αντιπροσωπευτική για την 

προσομοίωση της συμπεριφοράς υποστυλώματος ενισχυμένου με μανδύα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα (Σχήμα 7.1). 

 

. 
Σχήμα 7.2 Προσομοίωμα για δέσμευση των ολισθήσεων στην κορυφή των 

υποστυλωμάτων  
 

Μια σειρά αναλύσεων πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της 

συμπεριφοράς των στοιχείων αυτών χρησιμοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς 

ανάληψης διατμητικού φορτίου μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος. 

Εξετάσθηκαν ενισχυμένα υποστυλώματα με και χωρίς την παρουσία συστολής 

ξήρανσης.  

Για την διερεύνηση στην οποία αγνοήθηκε η συστολή ξήρανσης του νέου 

σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκε συντελεστής τριβής 1.5 και συνοχή 1.9 ΜPa χωρίς 

πλήρη σύνδεση παλαιού και νέου σκυροδέματος στην κορυφή του υποστυλώματος 

(Δοκίμιο ΕΕ), με πλήρη σύνδεση παλαιού και νέου σκυροδέματος στην κορυφή 

(Σχήμα 7.2) (Δοκίμιο Ε) και με πλήρη σύνδεση μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος στην κορυφή καθώς και παρουσία βλήτρων (Δοκίμιο ΕΒ). Οι οπλισμοί 

των τριών προσομοιωμάτων που εξετάσθηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.3. 
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Δοκίμιο ΕΕ 

 
Δοκίμιο Ε 

 
Δοκίμιο ΕΒ 

Σχήμα 7.3 Προσομοιώματα που εξετάσθηκαν αγνοώντας την συστολή ξήρανσης 
 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε διερεύνηση με συνυπολογισμό της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα επιβάλλοντας παραμόρφωση ίση με 400 

microstrains, τιμή που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του φαινομένου στην 

περίπτωση των ενισχυμένων στοιχείων (Κεφάλαιο 4.2.4.3.β). Σε όλα τα δοκίμια που 

εξετάσθηκαν στην διερεύνηση αυτή θεωρήθηκε πλήρης δέσμευση του μανδύα με το 

αρχικό υποστύλωμα στην κορυφή (Σχήμα 7.2). Για το Δοκίμιο ΕΣ θεωρήθηκε τριβή 

και συνοχή μεταξύ παλαιού και νέου υποστυλώματος ίση με 1.5 και 1.9ΜPa 

αντίστοιχα. Για το Δοκίμιο ΕΣ,Α χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες παραδοχές με την μόνη 

διαφορά ότι η τριβή και η συνοχή μειώνονταν κατά την διάρκεια της ανάλυσης για 

την προσομοίωση της ανακύκλισης της φόρτισης. Η ίδια παραδοχή για την μείωση 

της τριβής και της συνοχής λόγω της ανακύκλισης της φόρτισης χρησιμοποιήθηκε 

και για τα άλλα 3 δοκίμια που εξετάσθηκαν (Δοκίμιο ΕΣ,Α+βλήτρα, Δοκίμιο 

ΕΣ,Α+αναρτήρες, Δοκίμιο ΕΣ,Α+βλήτρα+αναρτήρες). Για την προσομοίωση του Δοκιμίου 

ΕΣ,Α+βλήτρα χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον τέσσερις χιαστί σύνδεσμοι όπως αυτοί που 

χρησιμοποιήθηκαν στην Ενότητα 4.2.4.3.β(2) και 4.2.4.3.β(3) για την προσομοίωση 

των Δοκιμίων RD και D σε κάθε μία από τις πλευρές της διεπιφάνειας με διάμετρο 4 

mm και κατηγορία S500 που αντιστοιχεί σε βλήτρα με διάμετρο 16 mm κατηγορίας 

χάλυβα S500 (Ενότητα 4.2.2). Για την προσομοίωση του Δοκιμίου ΕΣ,Α+αναρτήρες 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις αναρτήρες με διάμετρο 12 mm και κατηγορίας χάλυβα 
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S500 μεταξύ των ράβδων οπλισμού του παλαιού και του νέου σκυροδέματος. Στο 

Δοκίμιο ΕΣ,Α+βλήτρα+αναρτήρες χρησιμοποιήθηκαν και αναρτήρες και βλήτρα μεταξύ του 

παλαιού και του νέου σκυροδέματος. Ο οπλισμός των δοκιμίων αυτών παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 7.4. 

 

 
Δοκίμιο 

ΕΣ,Α 

 
Δοκίμιο  

ΕΣ,Α+βλήτρα 

 
Δοκίμιο 

ΕΣ,Α+αναρτήρες 

 
 Δοκίμιο 

ΕΣ,Α+βλήτρα+αναρτήρες 

Σχήμα 7.4 Προσομοιώματα που εξετάσθηκαν συνυπολογίζοντας την συστολή ξήρανσης 
 

Επιπλέον εξετάσθηκε η συμπεριφορά του αντίστοιχου μονολιθικού 

προσομοιώματος (Δοκίμιο Μ). Όλα τα δοκίμια με τις παραδοχές τους 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1. 

 

Πίνακας 7.1 Δοκίμια που εξετάσθηκαν με τις αντίστοιχες παραδοχές που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Δοκίμιο  Παραδοχές 
Μ  Μονολιθικό δοκίμιο 
ΕΕ Ενισχυμένο –  

μ=1.5 c=1.9 MPa και ελεύθερο στην κορυφή 
Ε Ενισχυμένο - μ=1.5 c=1.9 MPa 
ΕΒ 

 
Χωρίς συστ. 
ξήρανσης 

Ενισχυμένο - μ=1.5 c=1.9 MPa και βλήτρα 
   
EΣ,Α Ενισχυμένο – μειωμένα μ, c  
ΕΣ,Α+βλήτρα Ενισχυμένο – μειωμένα μ, c και βλήτρα 
ΕΣ,Α+αναρτήρες Ενισχυμένο – μειωμένα μ, c και αναρτήρες 
ΕΣ,Α+βλήτρα+αναρτήρες

 
Με συστ. ξήρανσης 
400 microstrains 

Ενισχυμένο – μειωμένα μ, c και βλήτρα και αναρτήρες 
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Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις των δοκιμίων στα οποία αγνοείται η 

συστολή ξήρανσης παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.5. 
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Σχήμα 7.5 Αποτελέσματα αναλύσεων στις οποίες αγνοείται η συστολή ξήρανσης  

 
Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.5 φαίνεται ότι στην 

περίπτωση που αγνοείται η συστολή ξήρανσης και ο συντελεστής τριβής είναι ίσος με 

1.5 και η συνοχή 1.9 ΜPa, η συμπεριφορά των ενισχυμένων δοκιμίων προσεγγίζει 

αυτή του αντίστοιχου μονολιθικού χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των διαφορετικών προσομοιωμάτων που εξετάζονται. 

Στην συνέχεια, στο Σχήμα 7.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων με συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς μηχανισμούς μεταφοράς των διατμητικών δυνάμεων.  
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Σχήμα 7.6 Αποτελέσματα αναλύσεων με συνυπολογισμό της συστολής ξήρανσης, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς ανάληψης διατμητικών 
δυνάμεων  
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Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.6 σε συνδυασμό με τα 

αντίστοιχα από το Σχήμα 7.5, δείχνουν την αρκετά σημαντική συνεισφορά των 

αναρτήρων μεταξύ παλαιού και νέου οπλισμού στην αντοχή των ενισχυμένων 

στοιχείων (αύξηση της αντοχής 7%) αλλά και της δυσκαμψίας σε σχέση με το 

αντίστοιχο χωρίς αναρτήρες. Η παρουσία των βλήτρων φαίνεται να μην συνεισφέρει 

σημαντικά στην αντοχή των ενισχυμένων στοιχείων (αύξηση αντοχής 2%). Ο 

συνδυασμός βλήτρων και αναρτήρων φαίνεται να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα 

χωρίς όμως τα αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιαστικά από τα αντίστοιχα με χρήση 

μόνο αναρτήρων (αύξηση της αντοχής 8%). 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.5 και 7.6 φαίνεται ότι 

η σημαντική μείωση της αντοχής των ενισχυμένων στοιχείων οφείλεται κυρίως στο 

φαινόμενο της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα. Αυτή η 

παράμετρος φαίνεται να είναι καθοριστική για την συμπεριφορά των δοκιμίων. 

Επιπλέον ο συνυπολογισμός της ανακύκλισης της φόρτισης (Δοκίμιο ΕΣΑ) φαίνεται 

να επηρεάζει τα αποτελέσματα. Για τις παραμετρικές αναλύσεις που θα 

παρουσιαστούν στην συνέχεια έχει χρησιμοποιηθεί το προσομοίωμα που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.2 στο οποίο προσομοιώνεται η συστολή ξήρανσης του 

σκυροδέματος του μανδύα (με τιμή ίση με 400 microstrains). Επιπλέον 

συνυπολογίζεται η μείωση της τριβής και της συνοχής λόγω της ανακύκλισης της 

φόρτισης και δεν χρησιμοποιούνται βλήτρα ή αναρτήρες.  

7.1.1 Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της τιμής του ανηγμένου αξονικού 

φορτίου στην περίπτωση ενίσχυσης με περιμετρικό μανδύα 

Στην πρώτη παραμετρική διερεύνηση που παρουσιάζεται στην παρούσα 

ενότητα εξετάζεται το προσομοίωμα που παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.2 με πάχος 

μανδύα ενίσχυσης ίσο με 75 mm. Οι τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου (ν) που 

εξετάζονται είναι 0.1, 0.2 και 0.4. Αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τα 

ενισχυμένα καθώς και για τα αντίστοιχα μονολιθικά δοκίμια. Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.7. 
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Σχήμα 7.7 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του αξονικού φορτίου για πάχος 

μανδύα ίσο με 75 mm και αξονικό 0.1, 0.2 και 0.4 
 

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.7 

φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική επίδραση του αξονικού φορτίου στην συμπεριφορά 

των προσομοιωμάτων καθώς όσο αυξάνεται το αξονικό φορτίο τόσο μειώνεται η 

πλαστιμότητα και αυξάνεται η αντοχή στα μονολιθικά αλλά και στα ενισχυμένα 

δοκίμια. Για την επιρροή του αξονικού φορτίου στην συμπεριφορά των ενισχυμένων 

στοιχείων σε σχέση με τα αντίστοιχα μονολιθικά θα πρέπει να υπολογιστούν τα 

χαρακτηριστικά σημεία διαρροής, μέγιστου φορτίου και αστοχίας του στοιχείου. Για 

το σκοπό αυτό από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.7 

υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά σημεία και οι αντίστοιχες τριγραμμικές κατανομές 

της δύναμης με την μετατόπισης (Σχήμα 7.8). 
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Σχήμα 7.8 Τριγραμμική κατανομή δύναμης - μετατόπισης για πάχος μανδύα ίσο με 

75 mm και αξονικό 0.1, 0.2 και 0.4 
 

Από τα αποτελέσματα της μετατόπισης και της δύναμης για την διαρροή το 

μέγιστο φορτίο και την αστοχία που παρουσιάζονται στον Σχήμα 7.8 και 

χρησιμοποιώντας την Εξ. 6.1 υπολογίζονται οι συντελεστές μονολιθικότητας για την 

αντοχή )K( F , την δυσκαμψία )K( k καθώς και για την μετατόπιση στην διαρροή και 

στην αστοχία )K(
u,y)(θδ  (Πίνακας 7.2). Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται για λόγους 

σύγκρισης και οι τιμές που προτείνονται στον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 

2009), και στο Παράρτημα 3 του Ευρωκώδικα 8 (Eurocode 8, 2005), καθώς και 

διαθέσιμες πειραματικές τιμές (Βανδώρος, 2005) για το υποστύλωμα R (Ενότητα 

3.2.4) το οποίο ενισχύθηκε με μανδύα πάχους 75 mm και δοκιμάσθηκε σε κάμψη 

παρουσία αξονικού φορτίου με ανηγμένη τιμή (ν) ίση με 0.1. Στον ίδιο πίνακα 

δίνεται, για κάθε μια από τις περιπτώσεις που εξετάσθηκαν, ο λόγος της αύξησης της 

καμπτικής αντοχής (ΔΜ) σε σχέση με την αντοχή του αρχικού υποστυλώματος 

( .M ρΑ ). Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίπτωση που το ανηγμένο αξονικό φορτίο 

του ενισχυμένου στοιχείου είναι ίσο με 0.4 η αντίστοιχη τιμή για το ανηγμένο 

αξονικό φορτίο στο αρχικό υποστύλωμα ξεπερνάει την μονάδα με αποτέλεσμα η 

αντοχή του αρχικού υποστυλώματος να είναι μηδενική. Στην περίπτωση αυτή η 

αύξηση της καμπτικής αντοχής δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

Γραφικές αναπαραστάσεις των συντελεστών μονολιθικότητας του Πίνακα 7.2 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 7.9 και 7.10. 



 230

 
Πίνακας 7.2 Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής, δυσκαμψίας και μετατόπισης 

στην διαρροή και στην αστοχία για διαφορετικό αξονικό φορτίο 
 

Ανηγμένο 
αξονικό 
φορτίο 

(ν) 

Συντελεστές μονολιθικότητας Πηγή προέλευσης 

 

Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ  

u)(K θδ  

0.1 4 0.84 0.48 1.77 1.07 
0.2 7 0.85 0.65 1.16 0.97 

Παρούσα 
διερεύνηση 

0.4 - (0.72) (0.55) (1.30) (1.09) 
Πειράματα 

(Βανδώρος, 2005) 
0.1  0.84 0.46 1.94 0.78 

ΚΑΝ.ΕΠΕ., (2009) για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 
EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
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Σχήμα 7.9 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και β) για την 
δυσκαμψία με το αξονικό φορτίο για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2 δείχνουν αρχικά ότι σε 

όλες τις περιπτώσεις που εξετάσθηκαν η αύξηση της καμπτικής αντοχής ήταν 

μεγαλύτερη ή ίση του τετραπλάσιου της αντοχής του αρχικού υποστυλώματος, τιμή 

που υπερβαίνει κατά πολύ την προτεινόμενη στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009), σύμφωνα με 

τον οποίο η αύξηση της καμπτικής αντοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της 

αντοχής του αρχικού υποστυλώματος. Από τις κατανομές που παρουσιάζονται στα 

Σχήματα 7.9α και 7.9β φαίνεται ότι τόσο η αντοχή όσο και η δυσκαμψία μειώνονται 

αρκετά σημαντικά για τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου μεγαλύτερες από το 

0.2. Για μικρότερες τιμές του αξονικού φορτίου ο συντελεστής μονολιθικότητας 

αντοχής δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά ενώ ο συντελεστής 

μονολιθικότητας δυσκαμψίας φαίνεται να μειώνεται για ανηγμένο αξονικό φορτίο 

μικρότερο από 0.2. Επιπλέον φαίνεται ότι οι τιμές του συντελεστή μονολιθικότητας 
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δυσκαμψίας είναι σημαντικά μικρότερες από τις τιμές του συντελεστή 

μονολιθικότητας αντοχής. Και στις δύο περιπτώσεις όμως οι τιμές που υπολογίζονται 

είναι μικρότερες από τις προτεινόμενες στον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 

2009) και στον Ευρωκώδικα 8 (Eurocode 8, 2005) καθώς οι τιμές για το συντελεστή 

μονολιθικότητας αντοχής που υπολογίστηκαν κυμαίνονται από 0.72 έως 0.85 με 

προτεινόμενη τιμή σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) και τον Ευρωκώδικα 8 

(Eurocode 8, 2005) το 0.90. Για την δυσκαμψία οι τιμές που υπολογίστηκαν 

βρίσκονται μεταξύ του 0.48 και του 0.65 και είναι πολύ μικρότερες από την τιμή που 

προτείνεται στους Κανονισμούς που είναι 0.80 και 0.95 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) και 

Eurocode 8 (2005) αντίστοιχα). Επιπλέον αξίζει να παρατηρηθεί η άριστη συμφωνία 

των αναλυτικών τιμών με τα διαθέσιμα πειραματικά αποτελέσματα (Βανδώρος, 

2005), τόσο για την αντοχή αλλά και για την δυσκαμψία. 

Η μεταβολή των συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην 

διαρροή και στην αστοχία με την τιμή του αξονικού φορτίου (ν) παρουσιάζεται στα 

Σχήματα 7.10α και 7.10β. 

 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Κ
δ(
θ)

y

Βανδώρος, 2005

EC 8
ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανηγμένο Αξονικό Φορτίο (ν)

(α) 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Κ
δ(
θ)

u

Βανδώρος, 2005

EC 8

Ανηγμένο Αξονικό Φορτίο (ν)

ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
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Σχήμα 7.10 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση α) στην 

διαρροή και β) στην αστοχία με την τιμή του ανηγμένου αξονικού 
φορτίου για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα 

 

Συγκρίνοντας τις τιμές των 
y)(K θδ  και 

u)(K θδ  από τον Πίνακα 7.2 και από τις 

κατανομές που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.10 φαίνεται ότι οι συντελεστές 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση εμφανίζονται να είναι σχεδόν πάντα 

μεγαλύτεροι της μονάδας. Επιπλέον φαίνεται ότι οι συντελεστές που προκύπτουν για 

την διαρροή έχουν μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές για την αστοχία. Σε 

σχέση με τις προτεινόμενες τιμές στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) και στον Ευρωκώδικα 8 
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(Eurocode 8, 2005), φαίνεται ότι οι τιμές που υπολογίστηκαν αριθμητικά, είναι σε 

γενικές γραμμές μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες. Η επιρροή του αξονικού 

φορτίου φαίνεται να είναι σημαντική για του συντελεστές μετατόπισης στην διαρροή 

καθώς εμφανίζεται αύξηση για μικρές τιμές του αξονικού φορτίου. Σε σχέση με τα 

πειραματικά αποτελέσματα (Βανδώρος, 2005) φαίνεται ότι τα αναλυτικά 

αποτελέσματα δεν έχουν σημαντικές αποκλίσεις και δείχνουν ικανοποιητική 

συμφωνία ενώ δίνουν ελαφρώς χαμηλότερες τιμές για την μετατόπιση στην διαρροή 

και σχετικά υψηλότερες για την μετατόπιση στην αστοχία. Πάντως οι αποκλίσεις δεν 

πρέπει να θεωρηθούν σημαντικές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εν γένει αδυναμία των 

αναλυτικών μεθόδων για αξιόπιστο προσδιορισμό των παραμορφώσεων ιδίως στο 

στάδιο της αστοχίας. Τέλος αξίζει να παρατηρηθεί ότι και για τα Δοκίμια D (με 

βλήτρα χωρίς εκτράχυνση) και RD (με βλήτρα και εκτράχυνση) οι αναλυτικές τιμές 

των συντελεστών μονολιθικότητας (που προσδιορίζονται με βάση τα αποτελέσματα 

που παρουσιάστηκαν στις Ενότητες 4.2.4.3.β(2) και 4.2.4.3.β(3) και απεικονίζονται 

στα Σχήματα 4.36 και 4.37) βρίσκονται σε πολύ καλή συμφωνία με τις αντίστοιχες 

πειραματικές τιμές (Βανδώρος, 2005). Οι σχετικές τιμές παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7.3. 

 

Πίνακας 7.3 Αριθμητικές και πειραματικές τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας 
αντοχής, δυσκαμψίας και μετατόπισης στην διαρροή και στην αστοχία για 
τα Δοκίμια D και RD 

Συντελεστές μονολιθικότητας 
Δοκίμια 

FK  kK  y)(K θδ  
u)(K θδ  

Πείραμα 0.78 0.43 1.87 0.79 D Ανάλυση 0.80 0.59 1.43 0.80 
Πείραμα 0.92 0.70 1.32 0.76 RD Ανάλυση 0.93 0.73 1.32 0.67 

7.1.2 Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής του πάχους του μανδύα ενίσχυσης 

Η δεύτερη παράμετρος που εξετάσθηκε είναι το πάχος του μανδύα ενίσχυσης. 

Στην διερεύνηση αυτή χρησιμοποιήθηκε σταθερή τιμή του ανηγμένου αξονικού 

φορτίου ίση με 0.2 και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με πάχος μανδύα 25, 75 και 

150 mm. Tα αποτελέσματα των αναλύσεων για τα ενισχυμένα υποστυλώματα καθώς 

και για τα αντίστοιχα μονολιθικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.11. 
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Σχήμα 7.11 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του πάχους του μανδύα 

ενίσχυσης 
 

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.11 

φαίνεται ότι η αύξηση του πάχους του μανδύα έχει σαν αποτέλεσμα και την αύξηση 

της αντοχής των στοιχείων. Ωστόσο φαίνεται ότι η διαφορά μεταξύ των ενισχυμένων 

και των αντίστοιχων μονολιθικών στοιχείων αυξάνεται με αύξηση του πάχους του 

μανδύα ενίσχυσης. Για τον υπολογισμό των συντελεστών μονολιθικότητας, από τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.11 υπολογίζονται τα 

χαρακτηριστικά σημεία της διαρροής, του μέγιστου φορτίου και της αστοχίας και 

στην συνέχεια παρουσιάζεται η τριγραμμική κατανομή της δύναμης με την 

μετατόπιση (Σχήμα 7.12). 
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Σχήμα 7.12 Τριγραμμική κατανομή για ανηγμένο αξονικό φορτίο ν=0.2 και πάχος 

μανδύα 25, 75 και 150 mm 
 

Από τις τιμές του φορτίου και της μετατόπισης για τα χαρακτηριστικά σημεία 

της διαρροής, του μέγιστου φορτίου και της αστοχίας, υπολογίζονται οι συντελεστές 

μονολιθικότητας για την αντοχή )K( F , την δυσκαμψία )K( k καθώς και για την 

μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία )K(
u,y)(θδ  (Πίνακας 7.4). Επιπλέον 

παρουσιάζονται και οι προτεινόμενες τιμές σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων 

(ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) και τον Ευρωκώδικα 8 (Eurocode 8, 2005) καθώς και η αύξηση 

της καμπτικής αντοχής σε σχέση με αυτή του αρχικού υποστυλώματος για κάθε 

περίπτωση. Για την περίπτωση που εξετάσθηκε ενισχυμένο υποστύλωμα με μανδύα 

πάχους 150 mm (με ανηγμένο αξονικό φορτίο στο ενισχυμένο στοιχείο ν = 0.2), η 

τιμή του αξονικού φορτίου είναι ιδιαίτερα υψηλή και αντιστοιχεί σε ανηγμένη τιμή 

στο αρχικό υποστύλωμα μεγαλύτερη της μονάδος, με αποτέλεσμα η αντοχή του 

αρχικού υποστυλώματος να είναι μηδενική. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση της 

καμπτικής αντοχής δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

 Η κατανομή των συντελεστών μονολιθικότητας αντοχής και δυσκαμψίας με το 

πάχος του μανδύα παρουσιάζεται στο Σχήμα 7.13. 
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Πίνακας 7.4 Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής, δυσκαμψίας και μετατόπισης 
στην διαρροή και στην αστοχία για διαφορετικά πάχη μανδύα  

Πάχος μανδύα 
(mm) 

Συντελεστές μονολιθικότητας Πηγή προέλευσης 

 

Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

 

FK  kK  
y)(K θδ  

u)(K θδ  

25 3 0.91 0.70 1.29 0.93 
75 7 0.85 0.65 1.16 0.97 

Παρούσα 
διερεύνηση 

150 - (0.77) (0.76) (1.06) (2.84) 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., (2009) για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 
EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
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Σχήμα 7.13 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και β) για 

την δυσκαμψία με το πάχος του μανδύα 
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.4 δείχνουν ότι και σε 

αυτή την περίπτωση οι τιμές της αύξησης της καμπτικής αντοχής του αρχικού 

υποστυλώματος υπερβαίνει το διπλάσιο της αντοχής του. Από τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.13α και στον Πίνακα 7.4 φαίνεται ότι υπάρχει 

σημαντική μείωση του συντελεστή μονολιθικότητας αντοχής με αύξηση του πάχους 

του μανδύα ενίσχυσης ενώ είναι εμφανές ότι για μεγάλες τιμές του πάχους του 

μανδύα οι τιμές που προκύπτουν είναι σημαντικά χαμηλότερες από την προτεινόμενη 

στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) και στον Ευρωκώδικα 8 (Eurocode 8, 2005). Ο συντελεστής 

μονολιθικότητας δυσκαμψίας (Σχήμα 7.13β) δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά 

από το πάχος του μανδύα ενίσχυσης, βρέθηκε όμως χαμηλότερος από τις 

προτεινόμενες τιμές στους Κανονισμούς για κάθε περίπτωση που εξετάσθηκε.  

Η μεταβολή των συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην 

διαρροή και στην αστοχία με το πάχος του μανδύα ενίσχυσης παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 7.14. 
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Σχήμα 7.14 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση α) στην 
διαρροή και β) στην αστοχία με το πάχος του μανδύα ενίσχυσης 

 

Ο συντελεστής μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή (Σχήμα 

7.14α) φαίνεται να μειώνεται με το πάχος ενίσχυσης ενώ είναι σε γενικές γραμμές σε 

συμφωνία με τις προτεινόμενες τιμές στους Κανονισμούς. Η τιμή του συντελεστή 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην αστοχία (Σχήμα 7.14β) φαίνεται ότι 

αυξάνεται σημαντικά για μανδύα πάχους 150 mm και στην περίπτωση αυτή βρέθηκε 

σημαντικά μεγαλύτερος από τις προτεινόμενες τιμές στους Κανονισμούς. 

7.1.3 Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της ποιότητας του σκυροδέματος 

του μανδύα ενίσχυσης 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστεί η διερεύνηση της επίδρασης της 

αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα στις τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας. 

Αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για υποστύλωμα ενισχυμένο με περιμετρικό μανδύα 

πάχους 75 mm και αξονικό φορτίο (ν) ίσο με 0.2, χρησιμοποιώντας αντοχή 

σκυροδέματος του μανδύα ίση με 20, 30 και 40 ΜPa. Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.15.  
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Σχήμα 7.15 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση της αντοχής του σκυροδέματος 
του μανδύα ενίσχυσης 

 
Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων που παρουσιάζονται στο 

Σχήμα 7.15, υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά σημεία της διαρροής, του μέγιστου 

φορτίου και της αστοχίας. Στο Σχήμα 7.16 παρουσιάζονται τα σημεία αυτά και οι 

τριγραμμικοποιημένες κατανομές. 
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Σχήμα 7.16 Τριγραμμική κατανομή για διαφορετικές τιμές της αντοχής του 

σκυροδέματος του μανδύα 
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Χρησιμοποιώντας τις τιμές που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.16 και την Εξ. 

6.1 υπολογίζονται οι συντελεστές μονολιθικότητας για την αντοχή )K( F , την 

δυσκαμψία )K( k καθώς και για την μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία 

)K(
u,y)(θδ  (Πίνακας 7.5). Επιπλέον παρατίθενται οι προτεινόμενες τιμές σύμφωνα με 

τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) και τον Ευρωκώδικα 8 (Eurocode 8, 

2005) καθώς και η αύξηση της καμπτικής αντοχής σε σχέση με αυτή του αρχικού 

υποστυλώματος για κάθε περίπτωση. Η κατανομή των συντελεστών μονολιθικότητας 

αντοχής και δυσκαμψίας με την αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα παρουσιάζεται 

στα Σχήματα 7.17α και 7.17β. 

 
Πίνακας 7.5 Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής, δυσκαμψίας και μετατόπισης 

στην διαρροή και στην αστοχία για διαφορετικές αντοχές του 
σκυροδέματος του μανδύα 

 
Συντελεστές μονολιθικότητας Πηγή προέλευσης Αντοχή σκυρ. 

μανδύα (ΜPa) 
Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ  

u)(K θδ  

20 4.5 0.86 0.61 1.42 0.96 
30 7 0.85 0.65 1.16 0.97 

Παρούσα 
διερεύνηση 

40 19.5 0.85 0.52 1.66 0.92 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., (2009) για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 
EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
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Σχήμα 7.17 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και β) για 

την δυσκαμψία με την αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα 
 

Η αύξηση της καμπτικής αντοχής του αρχικού υποστυλώματος φαίνεται ότι 

πάλι υπερβαίνει κατά πολύ το διπλάσιο της αντοχής του (Πίνακα 7.5). Από την 

κατανομή των συντελεστών μονολιθικότητας που παρουσιάζεται στα Σχήματα 7.17α 
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και 7.17β φαίνεται ότι η αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα δεν επηρεάζει 

σημαντικά τους συντελεστές μονολιθικότητας για την δυσκαμψία την αντοχή. Είναι 

εμφανής όμως και στην παρούσα διερεύνηση ότι οι προτεινόμενες από τους 

Κανονισμούς τιμές είναι μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίστηκαν αριθμητικά σε 

όλες τις περιπτώσεις. Η αντίστοιχη μεταβολή των συντελεστών μονολιθικότητας για 

την μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία παρουσιάζεται στα Σχήματα 7.18α 

και 7.18β. 
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Σχήμα 7.18 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση α) στην διαρροή 
και β) στην αστοχία με την αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα 

 

Οι συντελεστές μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή (Σχήμα 

7.18α) φαίνεται να εμφανίζουν μια αυξομείωση με την αντοχή του σκυροδέματος του 

μανδύα, είναι όμως σε γενικές γραμμές σε συμφωνία με τις προτεινόμενες τιμές 

στους Κανονισμούς. Οι αντίστοιχες τιμές στην αστοχία (Σχήμα 7.18β) φαίνεται να 

μην επηρεάζονται από την μεταβολή της αντοχής του σκυροδέματος ενώ είναι σε 

συμφωνία με τις προτεινόμενες τιμές στους Κανονισμούς. 

7.1.4 Προτεινόμενες τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για πρακτική 

εφαρμογή σε ενισχύσεις υποστυλωμάτων με περιμετρικό μανδύα 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 7.1 

προτείνονται τιμές για τους συντελεστές μονολιθικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει εξασφαλιστεί κατάλληλη εκτράχυνση στην διεπιφάνεια μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος και η τιμή της ελεύθερης συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του 

μανδύα ( shε ) δεν ξεπερνάει τα 800 microstrains. Οι τιμές που προτείνονται 
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εξαρτώνται από την τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου και τον λόγο του εμβαδού 

του μανδύα ενίσχυσης ( μA ) προς το εμβαδόν του αρχικού στοιχείου ( 0Α ), για 

ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα. Η παράμετρος της αντοχής του σκυροδέματος του 

μανδύα βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των συντελεστών 

μονολιθικότητας και για τον λόγο αυτό αγνοείται.  

Οι τιμές που προτείνονται για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα με λόγο 

0Αμ /A  ίσο με 1.5 και ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.1, 0.2 και 0.4 παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 7.6 και έχουν προκύψει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.2. 

 

Πίνακας 7.6 Προτεινόμενες τιμές συντελεστών μονολιθικότητας για μανδύα με λόγο 
0Αμ /A  ίσο με 1.5 και ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.1, 0.2 και 0.4  

Συντελεστές μονολιθικότητας  Ανηγμένο 
αξονικό 
φορτίο 

(ν) 

Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ

 
u)(K θδ

0.1, 0.2 6 0.85 0.55 1.50 1.00 Προτεινόμενες 
τιμές 0.4 για κάθε τιμή 0.70 0.50 1.30 1.10 

Τιμές κατά 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009 

για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 

EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
 

Στην συνέχεια στον Πίνακα 7.7 παρουσιάζονται οι τιμές συντελεστών 

μονολιθικότητας για ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.2 και λόγο 0Αμ /A  ίσο με 0.5, 1.5 

και 4 που προέκυψαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.4. 

 

Πίνακας 7.7 Προτεινόμενες τιμές συντελεστών μονολιθικότητας για ανηγμένο 
αξονικό φορτίο 0.2 και λόγο 0Αμ /A  ίσο με 0.5, 1.5 και 4 

 Συντελεστές μονολιθικότητας 
 

0Αμ /A  Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ

 
u)(K θδ

0.5 3 0.90 0.70 1.30 0.95 
1.5 6 0.85 0.55 1.50 1.00 

Προτεινόμενες 
τιμές 

4.0 για κάθε τιμή 0.75 0.75 1.05 2.85 
Τιμές κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009 
για κάθε τιμή <2 0.90 0.80 1.25  0.80 

EC8 Part3 (2005) για κάθε τιμή  0.90 0.95 1.20 1.00 
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Από τις τιμές αυτές που προτείνονται με γραμμική παρεμβολή μπορεί να 

υπολογιστούν οι τιμές μονολιθικότητας για κάθε τιμή του λόγου 0Αμ /A  μεταξύ 0.5 

και 4 καθώς και ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.1 έως 0.4. 

Οι τιμές αυτές φαίνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις διαφέρουν από τις 

προτεινόμενες τιμές κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009). 

Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι οι τιμές του: 

 

συντελεστή μονολιθικότητας για την αντοχή ( FK ) είναι ελαφρώς χαμηλότερες από 

τις προτεινόμενες κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) ακόμα και για αύξηση της τιμή της 

καμπτικής αντίστασης του ενισχυμένου στοιχείου που υπερβαίνει κατά πολύ το 

διπλάσιο της αρχικής του. 

Μια τιμή ίση με 0.8 θα μπορούσε να καλύψει τις περισσότερες περιπτώσεις. 

 

συντελεστή μονολιθικότητας για την δυσκαμψία ( kK ) είναι σημαντικά 

χαμηλότερες από τις προτεινόμενες κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) καθώς βρέθηκαν 

τιμές της τάξης του 0.5 και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα χαμηλότερες. 

Ανάλογες τιμές προέκυψαν και από πειραματική διερεύνηση (Βανδώρος, 2005). 

Μια τόσο χαμηλή τιμή δεν θα μπορούσε να προταθεί ως τιμή συντελεστή 

μονολιθικότητας για την δυσκαμψία kK . 

 

συντελεστή μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην διαρροή (
y)(K θδ ) είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις ελαφρώς υψηλότερες από τις προτεινόμενες κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) ακόμα και για αύξηση της τιμής της καμπτικής αντίστασης του 

ενισχυμένου στοιχείου που υπερβαίνει κατά πολύ το διπλάσιο της αρχικής του. 

Η τιμή 1.2 που προτείνεται φαίνεται να είναι ελαφρώς συντηρητική αλλά σε γενικές 

γραμμές σε καλή συμφωνία με τις τιμές που υπολογίστηκαν. 

 

συντελεστή μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην αστοχία (
u)(K θδ ) είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις ελαφρώς υψηλότερες από τις προτεινόμενες κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) ακόμα και για αύξηση της τιμής της καμπτικής αντίστασης του 

ενισχυμένου στοιχείου που υπερβαίνει κατά πολύ το διπλάσιο της αρχικής του 
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(εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε πολύ μεγάλο πάχος μανδύα 

4/A 0 =Αμ  όπου βρέθηκε σημαντικά μεγαλύτερη τιμή). 

Μια τιμή ίση με 1.0 θα μπορούσε να καλύψει τις περισσότερες περιπτώσεις και είναι σε 

συμφωνία με την προτεινόμενη τιμή κατά Ευρωκώδικα 8 (Eurocode 8, 2005). 

7.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΜΑΝΔΥΑ 

Η ίδια διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε για ενίσχυση με 

περιμετρικό μανδύα έχει πραγματοποιηθεί και για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα. 

Παραμετρικές αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί για διαφορετικές τιμές του 

αξονικού φορτίου, του πάχους του μανδύα και της αντοχής του σκυροδέματος από τις 

οποίες θα προσδιοριστούν οι τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας. Για την 

παρούσα διερεύνηση κατασκευάσθηκε το προσομοίωμα που παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 7.19. Το προσομοίωμα είναι παραπλήσιο με αυτό που εξετάσθηκε 

προηγουμένως και παρουσιάσθηκε στην Ενότητα 7.1 με την μόνη διαφορά ότι ο 

μανδύας έχει τοποθετηθεί στις τρεις από τις τέσσερις πλευρές. Επιπλέον για την 

καλύτερη σύνδεση μεταξύ μανδύα και υποστυλώματος, οι συνδετήρες του μανδύα 

θεωρήθηκαν αγκυρωμένοι στο αρχικό υποστύλωμα (Σχήμα 7.19). 

 

 
Σχήμα 7.19 Προσομοίωμα για την αριθμητική διερεύνηση υποστυλωμάτων 

ενισχυμένων με τρίπλευρο μανδύα ενίσχυσης 
 

Στην συνέχεια θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

παραμετρικές αναλύσεις καθώς και οι τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας. 
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Παράλληλα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται για τις τιμές που υπολογίζονται 

για τους συντελεστές μονολιθικότητας, παρατίθενται και οι προτεινόμενες τιμές 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) και τον Ευρωκώδικα 8 

(Eurocode 8, 2005) παρά το γεγονός ότι οι τιμές αυτές προτείνονται στους 

Κανονισμούς μόνο για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα. 

7.2.1 Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της τιμής του ανηγμένου αξονικού 

φορτίου στην περίπτωση ενίσχυσης με τρίπλευρο μανδύα 

Αρχικά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της παραμετρικής διερεύνησης για 

διαφορετικές τιμές του ανηγμένου αξονικού φορτίου. Στην διερεύνηση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε τρίπλευρος μανδύας ενίσχυσης πάχους 75 mm με αντοχή ίση με 30 

ΜPa ενώ η αντοχή του σκυροδέματος του αρχικού υποστυλώματος θεωρήθηκε ίση με 

20 ΜPa. Ανηγμένο αξονικό φορτίο ίσο με 0.1, 0.2 και 0.4 χρησιμοποιήθηκε για την 

διερεύνηση της επίδρασης που έχει στην συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων. 

Αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στα ενισχυμένα στοιχεία και στα αντίστοιχα 

μονολιθικά και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.20. 
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Σχήμα 7.20 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του αξονικού φορτίου για 

τρίπλευρο μανδύα και αξονικό φορτίο 0.1, 0.2 και 0.4 
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Η αύξηση του αξονικού φορτίου φαίνεται να μειώνει την πλαστιμότητα και να 

αυξάνει την αντοχή τόσο στα ενισχυμένα όσο και στα μονολιθικά δοκίμια. Για τον 

προσδιορισμό των συντελεστών μονολιθικότητας και της επιρροής του αξονικού 

φορτίου θα προσδιοριστούν τα σημεία διαρροής, μέγιστου φορτίου και αστοχίας 

(Σχήμα 7.21). 
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Σχήμα 7.21 Τριγραμμική κατανομή δύναμης - μετατόπισης για τρίπλευρο μανδύα 

πάχους 75 mm και αξονικό 0.1, 0.2 και 0.4 
 

Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας τις τιμές που προσδιορίσθηκαν για την 

μετατόπιση και το φορτίο στην διαρροή, στο μέγιστο φορτίο και στην αστοχία 

υπολογίζονται οι συντελεστές μονολιθικότητας οι οποίοι παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7.8. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίπτωση που το ανηγμένο αξονικό 

φορτίο του ενισχυμένου στοιχείου είναι ίσο με 0.4 η αντίστοιχη τιμή για το ανηγμένο 

αξονικό φορτίο στο αρχικό υποστύλωμα είναι σχεδόν ίση με μονάδα, με αποτέλεσμα 

η αντοχή του αρχικού υποστυλώματος να είναι μηδενική. Στην περίπτωση αυτή η 

αύξηση της καμπτικής αντοχής δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

Η μεταβολή των συντελεστών μονολιθικότητας για την αντοχή και την 

δυσκαμψία με την τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου παρουσιάζεται στα 

Σχήματα 7.22α και 7.22β. Επιπλέον παρατίθενται οι προτεινόμενες τιμές στους 

Κανονισμούς. 
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Πίνακας 7.8 Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής, δυσκαμψίας και μετατόπισης 
στην διαρροή και στην αστοχία για διαφορετικό αξονικό φορτίο και 
ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα 

Συντελεστές μονολιθικότητας Πηγή προέλευσης Ανηγμένο 
αξονικό 
φορτίο 

(ν) 

Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ  

u)(K θδ  

0.1 3.5 0.82 0.55 1.41 1.04 
0.2 4 0.82 0.60 1.29 1.11 

Παρούσα 
διερεύνηση 

0.4 - (0.72) (0.36) (1.90) (1.71) 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., (2009) για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 
EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
EC 8ΚΑΝ.ΕΠΕ.,

Κ
F

Ανηγμένο Αξονικό Φορτίο

(α) 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 EC 8

ΚΑΝ.ΕΠΕ. 
Κ

k

Ανηγμένο Αξονικό Φορτίο  
(β) 

Σχήμα 7.22 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και β) για 
την δυσκαμψία με το αξονικό φορτίο για ενίσχυση με τρίπλευρο 
μανδύα 

 

Από τις τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.8 φαίνεται ότι και πάλι σε 

όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η αύξηση της καμπτικής αντοχής του αρχικού 

υποστυλώματος υπερβαίνει το διπλάσιο της αντοχής του. Από τα Σχήματα 7.22α και 

7.22β φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική μείωση των συντελεστών μονολιθικότητας 

αντοχής και δυσκαμψίας για μεγάλες τιμές του αξονικού φορτίου (ν=0.4). Οι τιμές 

που υπολογίσθηκαν βρέθηκαν σημαντικά μικρότερες από τις προτεινόμενες τιμές 

στους Κανονισμούς. 

Στην συνέχεια, στα Σχήματα 7.23α και 7.23β παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα για τους συντελεστές μονολιθικότητας στην διαρροή και στην 

αστοχία. 
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Σχήμα 7.23 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση α) στην 
διαρροή και β) στην αστοχία με την τιμή του ανηγμένου αξονικού 
φορτίου για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα Σχήματα 7.23α και 7.23β δείχνουν 

σημαντική αύξηση των τιμών των συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση 

στην διαρροή και την αστοχία για μεγάλες τιμές του αξονικού φορτίου. Για τις τιμές 

αυτές μεγάλη απόκλιση εμφανίζεται και σε σχέση με τις προτεινόμενες τιμές στους 

Κανονισμούς. 

7.2.2 Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής του πάχους του τρίπλευρου μανδύα 

ενίσχυσης 

Στην συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα αναλύσεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε ενισχυμένα και στα αντίστοιχα μονολιθικά στοιχεία με 

σταθερό αξονικό φορτίο (ν=0.2) και πάχος μανδύα 25, 75 και 150 mm (Σχήμα 7.24).  
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Σχήμα 7.24 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση του πάχους του τρίπλευρου 

μανδύα ενίσχυσης 
 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.24 δείχνουν ότι η 

μεταβολή του πάχους του μανδύα επηρεάζει την <<μονολιθικότητα>> των στοιχείων. 

Για την ποσοτικοποίηση της επιρροής αυτής υπολογίζονται οι συντελεστές 

μονολιθικότητας χρησιμοποιώντας τις τιμές της μετατόπισης και της δύναμης για τα 

χαρακτηριστικά σημεία της διαρροής, του μέγιστου φορτίου και της αστοχίας. Στο 

Σχήμα 7.25 παρουσιάζονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών αυτών σημείων καθώς 

και οι τριγραμμικοποιημένες κατανομές. 
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Σχήμα 7.25 Τριγραμμική κατανομή για ανηγμένο αξονικό φορτίο ν=0.2 και 

τρίπλευρο μανδύα πάχους 25, 75 και 150 mm 
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Χρησιμοποιώντας την Εξ 6.1 και τις τιμές που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.25 

υπολογίζονται οι συντελεστές μονολιθικότητας (Πίνακας 7.9). Για την περίπτωση 

που εξετάσθηκε ενισχυμένο υποστύλωμα με μανδύα πάχους 150 mm (με ανηγμένο 

αξονικό φορτίο στο ενισχυμένο στοιχείο ν = 0.2), η τιμή του αξονικού φορτίου είναι 

ιδιαίτερα υψηλή και αντιστοιχεί σε ανηγμένη τιμή στο αρχικό υποστύλωμα σχεδόν 

ίση με τη μονάδα, με αποτέλεσμα η αντοχή του αρχικού υποστυλώματος να είναι 

μηδενική. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση της καμπτικής αντοχής δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί. 

Στα Σχήματα 7.26α και 7.26β παρουσιάζεται η κατανομή των συντελεστών 

μονολιθικότητας αντοχής και δυσκαμψίας με το πάχος του μανδύα.  

 
Πίνακας 7.9 Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής, δυσκαμψίας και μετατόπισης στην 

διαρροή και στην αστοχία για διαφορετικά πάχη τρίπλευρου μανδύα  
Συντελεστές μονολιθικότητας Πηγή προέλευσης Πάχος μανδύα 

(mm) 
Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ  

u)(K θδ  

25 2.5 0.87 0.54 1.67 1.15 
75 4 0.82 0.60 1.29 1.11 

Παρούσα 
διερεύνηση 

150 - (0.78) (0.26) (2.96) (0.98) 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., (2009) για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 
EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
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Σχήμα 7.26 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και β) για 
την δυσκαμψία με το πάχος του τρίπλευρου μανδύα 

 
Η αύξηση της καμπτικής αντοχής σε σχέση με αυτή του αρχικού 

υποστυλώματος φαίνεται να είναι κοντά στο διπλάσιο μόνο στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήθηκε μανδύας πάχους 25 mm ενώ στις άλλες περιπτώσεις η αύξηση 
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βρέθηκε να υπερβαίνει σημαντικά την τιμή αυτή (Πίνακας 7.9). Τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.26α δείχνουν ότι η αύξηση του πάχους του μανδύα 

έχει ως αποτέλεσμα αρκετά σημαντική μείωση των τιμών για την αντοχή και 

μεγαλύτερη απόκλιση από τις προτεινόμενες τιμές στους Κανονισμούς. Σημαντική 

απόκλιση σε σχέση με τις προτεινόμενες τιμές φαίνεται να υπάρχει και στην 

περίπτωση των συντελεστών μονολιθικότητας για την δυσκαμψία (Σχήμα 7.26β), 

ενώ φαίνεται να υπάρχει σημαντική μείωση των τιμών αυτών για μεγάλες τιμές του 

πάχους του μανδύα (150 mm). 

Στην συνέχεια (Σχήματα 7.27α και 7.27β) παρουσιάζεται η επιρροή του 

πάχους του μανδύα ενίσχυσης στις τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για την 

μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία. 
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Σχήμα 7.27 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση α) στην 

διαρροή και β) στην αστοχία με το πάχος του τρίπλευρου μανδύα  
 

Οι τιμές για του συντελεστές μετατόπισης εμφανίζονται να είναι αυξημένες σε 

σχέση με τις προτεινόμενες στους Κανονισμούς. Σημαντική αύξηση του συντελεστή 

μονολιθικότητας στην διαρροή εμφανίζεται στην περίπτωση μανδύα πάχους 150 mm. 

Ο συντελεστής μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην αστοχία εμφανίζει μείωση 

με αύξηση του πάχους του μανδύα. 

7.2.3 Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της ποιότητας του σκυροδέματος 

του τρίπλευρου μανδύα ενίσχυσης 

Παραμετρική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε και για διαφορετικές τιμές της 

αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα. Στην διερεύνηση αυτή χρησιμοποιήθηκε 

τρίπλευρος μανδύας πάχους 75 mm με αξονικό φορτίο (ν=0.2). Τα αποτελέσματα των 
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αναλύσεων για τα ενισχυμένα και τα αντίστοιχα μονολιθικά δοκίμια παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 7.28.  
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Σχήμα 7.28 Αποτελέσματα αναλύσεων για επίδραση της αντοχής του σκυροδέματος 

του τρίπλευρου μανδύα ενίσχυσης 
 

Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.28 υπολογίζονται τα 

σημεία διαρροής, μέγιστου φορτίου και αστοχίας (Σχήμα 7.29). 
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Σχήμα 7.29 Τριγραμμική κατανομή για διαφορετικές τιμές της αντοχής του 
σκυροδέματος του τρίπλευρου μανδύα 
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Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.29 και 

την Εξ. 6.1 υπολογίζονται οι συντελεστές μονολιθικότητας (Πίνακας 7.10). Η 

μεταβολή των συντελεστών μονολιθικότητας για την αντοχή και την δυσκαμψία με 

την αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα παρουσιάζεται στα Σχήματα 7.30α και 

7.30β. 

 
Πίνακας 7.10 Συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής, δυσκαμψίας και μετατόπισης 

στην διαρροή και στην αστοχία για διαφορετικές αντοχές του 
σκυροδέματος του τρίπλευρου μανδύα 

Συντελεστές μονολιθικότητας Πηγή προέλευσης Αντοχή σκυρ. 
μανδύα (ΜPa) 

Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ  

u)(K θδ  

20 3 0.79 0.35 2.30 1.09 
30 4 0.82 0.60 1.29 1.11 

Παρούσα 
διερεύνηση 

40 5 0.84 0.48 1.74 0.73 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., (2009) για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 
EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
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Σχήμα 7.30 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και β) για 
την δυσκαμψία με την αντοχή του σκυροδέματος του τρίπλευρου 
μανδύα 

 
Τα αποτελέσματα για τον συντελεστή μονολιθικότητας αντοχής δείχνουν να 

υπάρχει μικρή αύξηση για τον συντελεστή μονολιθικότητας αντοχής με αύξηση της 

αντοχής του σκυροδέματος ενώ η δυσκαμψία φαίνεται αρχικά να αυξάνεται και στην 

συνέχεια να μειώνεται. Το συμπέρασμα ότι οι τιμές είναι μικρότερες από τις 

προτεινόμενες στους Κανονισμούς είναι εμφανές στην περίπτωση αυτή όπως και σε 

όλες τις προηγούμενες διερευνήσεις. 



 252

Η μεταβολή των συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην 

διαρροή και την αστοχία με την αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα παρουσιάζεται 

στα Σχήματα 7.31α και 7.31β. 
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Σχήμα 7.31 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση α) στην 

διαρροή και β) στην αστοχία με την αντοχή του σκυροδέματος του 
τρίπλευρου μανδύα 

 

Οι συντελεστές για την μετατόπιση στην διαρροή (Σχήμα 7.31α) φαίνονται να 

αυξομειώνονται με αύξηση της αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα ενώ οι 

συντελεστές μονολιθικότητας για την μετατόπιση στην αστοχία δείχνουν μείωση για 

μεγάλες τιμές της αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα (40 ΜPa). 

7.2.4 Προτεινόμενες τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για πρακτική 

εφαρμογή σε ενισχύσεις υποστυλωμάτων με τρίπλευρο μανδύα 

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 7.2 

προτείνονται τιμές για τους συντελεστές μονολιθικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει εξασφαλιστεί κατάλληλη εκτράχυνση στην διεπιφάνεια μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος, αγκύρωση των οπλισμών του μανδύα και ότι η τιμή της ελεύθερης 

συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα ( shε ) δεν ξεπερνάει τα 800 

microstrains. Οι τιμές που προτείνονται εξαρτώνται από την τιμή του ανηγμένου 

αξονικού φορτίου και τον λόγο του εμβαδού του μανδύα ενίσχυσης ( μA ) προς το 

εμβαδόν του αρχικού στοιχείου ( 0Α ), για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα. 



 253

Οι τιμές που προτείνονται για τρίπλευρο μανδύα με λόγο 0Αμ /A  ίσο με 1 και 

αξονικό φορτίο ίσο με 0.1, 0.2 και 0.4 παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.11 και έχουν 

προκύψει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.8. 

 

Πίνακας 7.11 Προτεινόμενες τιμές συντελεστών μονολιθικότητας για μανδύα με 
λόγο 0Αμ /A  ίσο με 1 και ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.1, 0.2 και 0.4  

Συντελεστές μονολιθικότητας  Ανηγμένο 
αξονικό 
φορτίο 

(ν) 

Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ  

u)(K θδ

0.1, 0.2 4 0.80 0.55 1.40 1.10 Προτεινόμενες τιμές 
0.4 για κάθε τιμή 0.70 0.35 1.90 1.70 

Τιμές κατά 
ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009 

για κάθε ν <2 0.90 0.80 1.25  0.80 

EC8 Part3 (2005) για κάθε ν  0.90 0.95 1.20 1.00 
 

Οι τιμές που προτείνονται για ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.1 και 0.2 είναι οι 

ίδιες ενώ διαφοροποιούνται σημαντικά για αξονικό ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.4. 

Επιπλέον φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτούς που 

προτείνονται κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα στους 

οποίους αγνοείται η επιρροή του ανηγμένου αξονικού φορτίου. 

Στον Πίνακα 7.12 προτείνονται οι αντίστοιχες τιμές των συντελεστών 

μονολιθικότητας για ανηγμένο αξονικό φορτίο ίσο με 0.2 και λόγο 0Αμ /A  ίσο με 

0.5, 1.0 και 2.5 που προέκυψαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 7.9. 

 
Πίνακας 7.12 Προτεινόμενες τιμές συντελεστών μονολιθικότητας για ανηγμένο 

αξονικό φορτίο 0.2 και λόγο 0Αμ /A  ίσο με 0.5, 1.0 και 2.5 
 0Αμ /A  Συντελεστές μονολιθικότητας 
  

Αύξηση 
καμπτικής 
αντίστασης 

.ρΑΜ
ΔΜ  

FK  kK  
y)(K θδ

 
u)(K θδ

0.5 3 0.85 0.55 1.70 1.15 
1.0 4 0.80 0.55 1.40 1.10 

Προτεινόμενες τιμές 

2.5 για κάθε τιμή 0.75 0.25 3.00 1.00 
Τιμές κατά 

ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009 
για κάθε τιμή <2 0.90 0.80 1.25  0.80 

EC8 Part3 (2005) για κάθε τιμή  0.90 0.95 1.20 1.00 
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Από τις τιμές αυτές που προτείνονται (Πίνακες 7.11 και 7.12) μπορεί με 

γραμμική παρεμβολή να υπολογιστούν οι τιμές μονολιθικότητας για κάθε τιμή του 

λόγου 0Αμ /A  μεταξύ 0.5 και 2.5 καθώς και ανηγμένο αξονικό φορτίο 0.1 έως 0.4 

για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα. 

Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν συγκριτικά διαγράμματα της μεταβολής των 

συντελεστών μονολιθικότητας για τους δύο τρόπους ενίσχυσης που εξετάσθηκαν, με 

περιμετρικό και τρίπλευρο μανδύα ενίσχυσης. 

7.3 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ 

ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ 

Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιαστούν συγκριτικά διαγράμματα της 

μεταβολής των τιμών για του συντελεστές μονολιθικότητας για ενίσχυση με 

περιμετρικό μανδύα και για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα ενίσχυσης. 

Στο Σχήμα 7.32 παρουσιάζεται η μεταβολή των τιμών για τους συντελεστές 

μονολιθικότητας για διαφορετικές τιμές του αξονικού φορτίου. 
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(β) 

Σχήμα 7.32 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και την 
δυσκαμψία και β) για την μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία με 
την τιμή του ανηγμένου αξονικού φορτίου 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.32 δείχνουν ανάλογη 

επιρροή της τιμής του ανηγμένου αξονικού φορτίου για τους δύο τύπους ενίσχυσης. 

Στην περίπτωση της ενίσχυσης με τρίπλευρο μανδύα οι τιμές του συντελεστή 

μονολιθικότητας για την αντοχή και την δυσκαμψία εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές 

από τις αντίστοιχες που υπολογίστηκαν για την περίπτωση ενίσχυσης με περιμετρικό 

μανδύα. Αντίθετη συμπεριφορά εμφανίζουν οι συντελεστές για την μετατόπιση 

καθώς οι τιμές που υπολογίστηκαν για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα είναι 

μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραμετρική ανάλυση 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές για το πάχος του μανδύα ενίσχυσης 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.33. 
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(β) 

Σχήμα 7.33 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και την 
δυσκαμψία και β) για την μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία με 
την τιμή του πάχους του μανδύα ενίσχυσης 

 
Ανάλογα συμπεράσματα με προηγουμένως προκύπτουν από τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.33 καθώς οι συντελεστές μονολιθικότητας για την 

αντοχή και κυρίως για την δυσκαμψία εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές για ενίσχυση με 

τρίπλευρο μανδύα. Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 7.33 β) 

φαίνεται ότι οι τιμές που προέκυψαν για την διαρροή και την αστοχία είναι 

μεγαλύτερες για την περίπτωση του τρίπλευρου μανδύα σε όλες τις περιπτώσεις 
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εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε μανδύας πάχους 150 mm και 

βρέθηκε σημαντικά χαμηλότερη τιμή για την αστοχία. 

Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από την διερεύνηση που 

πραγματοποιήθηκε για διαφορετικές τιμές της αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα 

(Σχήμα 7.34). 
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(β) 

Σχήμα 7.34 Μεταβολή συντελεστών μονολιθικότητας α) για την αντοχή και την 
δυσκαμψία και β) για την μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία με 
την αντοχή του σκυροδέματος του μανδύα ενίσχυσης 
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Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν στην παρούσα ενότητα είναι ότι οι συντελεστές μονολιθικότητας για 

την αντοχή και κυρίως για την δυσκαμψία εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές για την 

περίπτωση ενίσχυσης με τρίπλευρο μανδύα σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές που 

προέκυψαν από την διερεύνηση με χρήση περιμετρικού μανδύα. Αντίθετη 

συμπεριφορά βρέθηκε για την περίπτωση των συντελεστών μονολιθικότητας για την 

μετατόπιση στην διαρροή και στην αστοχία καθώς μεγαλύτερες τιμές προέκυψαν από 

την διερεύνηση για ενίσχυση με τρίπλευρο μανδύα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο Κεφάλαιο 7 πραγματοποιήθηκαν παραμετρικές αναλύσεις σε 

υποστυλώματα ενισχυμένα με περιμετρικό μανδύα. Αρχικά εξετάσθηκε η 

συνεισφορά των βλήτρων και των αναρτήρων στην συμπεριφορά των ενισχυμένων 

υποστυλωμάτων και βρέθηκε ότι τα βλήτρα δεν συνεισφέρουν σημαντικά (αύξηση 

αντοχής κατά 2%) ενώ οι αναρτήρες συνεισφέρουν περισσότερο (αύξηση αντοχής 

κατά 7%). Ο συνδυασμός τους έδειξε αύξηση της αντοχής κατά 8% τιμή παραπλήσια 

αυτής που προέκυψε με χρήση μόνο των αναρτήρων. Στην παραμετρική διερεύνηση 

που πραγματοποιήθηκε στην συνέχεια, συντηρητικά, δεν χρησιμοποιήθηκαν βλήτρα 

ούτε αναρτήρες και μόνο η παρουσία του μηχανισμού τριβής χρησιμοποιήθηκε για 

την ανάληψη των διατμητικών δυνάμεων. Επιπλέον συνυπολογίστηκε η συστολή 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα η οποία βρέθηκε ότι επηρεάζει σημαντικά 

τα αποτελέσματα. Παραμετρικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν και για ενίσχυση με 

τρίπλευρο μανδύα και βρέθηκε ότι αυτός ο τύπος μανδύα μπορεί να είναι 

αποτελεσματικός, αν και λιγότερο από τον περιμετρικό, υπό συγκεκριμένες όμως 

προϋποθέσεις αγκύρωσης των οπλισμών. 

 

Συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

• Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα διερεύνηση βρέθηκε 

ότι η τελική τιμή της καμπτικής αντίστασης του ενισχυμένου στοιχείου 

υπερβαίνει κατά πολύ το διπλάσιο της αρχικής του, απαραίτητη προϋπόθεση 

του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) για την εφαρμογή των συντελεστών μονολιθικότητας. 

• Αύξηση της τιμής του ανηγμένου αξονικού φορτίου βρέθηκε να έχει σαν 

αποτέλεσμα μείωση της τιμής του συντελεστή μονολιθικότητας αντοχής ενώ 

και η τιμή του συντελεστή μονολιθικότητας δυσκαμψίας βρέθηκε σημαντικά 

μειωμένη για μεγάλα αξονικά φορτία (ν=0.4). Οι συντελεστές 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση βρέθηκαν, σε γενικές γραμμές, να 

αυξάνονται αρκετά σημαντικά με αύξηση της τιμής του αξονικού φορτίου. 

• Αύξηση του πάχους του μανδύα βρέθηκε να μειώνει του συντελεστές 

μονολιθικότητας αντοχής για ενίσχυση με τρίπλευρο και περιμετρικό μανδύα 

και τις αντίστοιχες τιμές για την δυσκαμψία για ενίσχυση με τρίπλευρο 

μανδύα. Για τους συντελεστές μονολιθικότητας για την μετατόπιση βρέθηκε 
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αύξηση των τιμών για την αστοχία και μείωση για την διαρροή με αύξηση του 

πάχους του μανδύα ενίσχυσης. 

• Η μεταβολή της αντοχής του σκυροδέματος του μανδύα βρέθηκε να προκαλεί 

κάποιες αυξομειώσεις στις τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας, ωστόσο 

φάνηκε να μην έχει σημαντική επίδραση. 

• Σε σχέση με τις προτεινόμενες τιμές στους Κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2009) 

και Ευρωκώδικα 8, 2005), βρέθηκε ότι οι τιμές που υπολογίστηκαν για τους 

συντελεστές μονολιθικότητας για την αντοχή αλλά κυρίως για την δυσκαμψία 

εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά χαμηλότερες από τις 

προτεινόμενες στους Κανονισμούς. Συγκεκριμένα βρέθηκαν τιμές του 

συντελεστή μονολιθικότητας δυσκαμψίας ( kK ) της τάξης του 0.50 και σε 

ορισμένες περιπτώσεις ακόμα χαμηλότερες, τιμές που διαφέρουν σημαντικά 

από το 0.80 που προτείνεται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009). Οι χαμηλές αυτές τιμές 

που προέκυψαν για τον συντελεστή μονολιθικότητας δυσκαμψίας 

επιβεβαιώνονται και από πειραματική διερεύνηση (Βανδώρος, 2005). 

Αντίθετη συμπεριφορά φαίνεται να εμφανίζουν οι συντελεστές 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση καθώς οι τιμές που υπολογίστηκαν είναι 

μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες. 

• Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν για ενίσχυση με περιμετρικό 

και με τρίπλευρο μανδύα, βρέθηκε ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε 

τρίπλευρος μανδύας, οι τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για την 

αντοχή και την δυσκαμψία προέκυψαν μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές 

για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα. Αντίθετη συμπεριφορά εμφάνισαν οι 

συντελεστές για την μετατόπιση καθώς στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε 

τρίπλευρος μανδύας οι τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για την 

μετατόπιση προέκυψαν μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που προέκυψαν για 

ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

----------------------- 

8. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

8.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την παρούσα διατριβή προέκυψαν οι κατάλληλες παραδοχές για την 

αξιόπιστη προσομοίωση μονολιθικών αλλά κυρίως ενισχυμένων στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον βρέθηκε μέσα από αναλυτική αλλά και πειραματική 

διαδικασία, η ιδιαίτερα σημαντική επιρροή της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης 

στην συμπεριφορά του σκυροδέματος. Επιπλέον εξετάσθηκε το φαινόμενο της 

προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος και βρέθηκε κατά πόσο επηρεάζει την 

συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν 

παραμετρικές αναλύσεις για τον υπολογισμό συντελεστών μονολιθικότητας για 

διαφορετικές τιμές του αξονικού φορτίου, του πάχους του μανδύα και της αντοχής 

του σκυροδέματος του μανδύα ενίσχυσης.  

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα διατριβή είναι τα 

ακόλουθα: 

Προσομοίωση σκυροδέματος → Για την προσομοίωση στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα μετά το μέγιστο της καμπύλης δύναμης - μετατόπισης θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται νόμος μεταβολής των τάσεων με τις παραμορφώσεις με 

φθίνοντα κλάδο σε θλίψη αλλά και σε εφελκυσμό. Εφόσον ο νόμος μεταβολής των 

τάσεων με τις παραμορφώσεις που καθορίζει την συμπεριφορά των στοιχείων σε 

εφελκυσμό δεν διαθέτει φθίνοντα κλάδο και μετά το μέγιστο της εφελκυστικής 

αντοχής οι τάσεις θεωρούνται μηδενικές, τότε δημιουργούνται προβλήματα 

σύγκλισης και αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέχρι ένα σημείο 

κοντά στο μέγιστο της αντοχής των στοιχείων. Με χρήση του στοιχείου 
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σκυροδέματος που υπάρχει στο πρόγραμμα ΑΝSYS, το οποίο δεν έχει φθίνοντα 

κλάδο σε εφελκυσμό, τα αποτελέσματα των αναλύσεων πραγματοποιούνται μέχρι το 

μέγιστο της καμπύλης δύναμης μετατόπισης. Με χρήση του στοιχείου σκυροδέματος 

που υπάρχει στο πρόγραμμα ΑΤΕΝΑ, το οποίο διαθέτει φθίνοντα κλάδο σε 

εφελκυσμό, αναλύσεις πραγματοποιούνται και μετά το μέγιστο της καμπύλης 

δύναμης μετατόπισης. Η προσομοίωση αυτή υπερτερεί σημαντικά καθώς μπορεί να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια το σημείο της μέγιστης αντοχής και της αστοχίας του 

στοιχείου σε αντίθεση με την προσομοίωση με το πρόγραμμα ΑΝSYS με το οποίο 

μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα μόνο για την αρχική δυσκαμψία των 

στοιχείων. 

Προσομοίωση συνάφειας χάλυβα – σκυροδέματος → Η προσομοίωση της 

συνάφειας και της σχετικής ολίσθησης μεταξύ του σκυροδέματος και των ράβδων 

οπλισμού είναι αναγκαία καθώς βρέθηκε να εισάγει πρόσθετη μετατόπιση στην 

κορυφή των υποστυλωμάτων η οποία σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να αποτελεί 

σημαντικό ποσοστό της συνολικής μετατόπισης των στοιχείων. Για την προσομοίωση 

της συνάφειας μεταξύ χάλυβα οπλισμού και σκυροδέματος χρησιμοποιούνται ειδικά 

στοιχεία μορφής ελατηρίων που συνδέουν τους κόμβους του χάλυβα οπλισμού με 

τους αντίστοιχους κόμβους του σκυροδέματος. Επιπλέον, προτείνεται μια διαδικασία 

συνυπολογισμού του φαινομένου με χρήση αναλυτικών διαδικασιών η οποία φαίνεται 

να είναι σε συμφωνία με την προσομοίωση με χρήση ελατηρίων. Η προσεγγιστική 

θεώρηση πλήρους συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος έχει σαν αποτέλεσμα 

υποεκτίμηση των μετατοπίσεων στην κορυφή του υποστυλώματος κατά 20-50% και 

αντιστοίχως πιο δύσκαμπτη συμπεριφορά. 

Προσομοίωση διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος → Για την 

προσομοίωση των ενισχυμένων στοιχείων με μανδύες από οπλισμένο σκυρόδεμα 

είναι απαραίτητη η προσομοίωση της διεπιφάνειας παλαιού - νέου σκυροδέματος. H 

θεώρηση πλήρους συνάφειας μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος έχει ως 

αποτελέσματα σημαντική υπερεκτίμηση της αντοχής και της δυσκαμψίας των 

στοιχείων. Για την προσομοίωση της διεπιφάνειας προτείνεται η χρήση επιπέδων 

στοιχείων επαφής η συμπεριφορά των οποίων καθορίζεται από ένα συντελεστή για 

την τριβή και ένα για την συνοχή. Εξετάσθηκαν και εναλλακτικοί τρόποι 

προσομοίωσης της διεπιφάνειας με χρήση ειδικών πολυγραμμικών ελατηρίων και 

χαρακτηριστικά μεταβλητά ανάλογα με τις κάθετες στην διεπιφάνεια τάσεις. Τα 
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αποτελέσματα αυτά έδειξαν απόλυτη συμφωνία με την χρήση των επίπεδων 

στοιχείων επαφής τα οποία και τελικά προτείνονται.  

Οι συντελεστές για την τριβή και την συνοχή των επίπεδων στοιχείων επαφής 

πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με τον τύπο της διεπιφάνειας ενώ θα πρέπει να 

συνυπολογίζεται η επιρροή της ανακύκλισης της φόρτισης. Για τον συνυπολογισμό 

της ανακύκλισης της φόρτισης προτείνεται ένας νόμος μείωσης της τριβής και της 

συνοχής κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Επιπλέον βρέθηκε ότι η προσεγγιστική 

θεώρηση μιας μειωμένης και σταθερής, κατά την διάρκεια της ανάλυσης, τιμής του 

συντελεστή τριβής ίση με 1 και μηδενική συνοχή φαίνεται να μπορεί με 

ικανοποιητική ακρίβεια να προσεγγίζει την συμπεριφορά καλά εκτραχυμένης 

διεπιφάνειας υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. 

Προσομοίωση βλήτρων→ Βρέθηκε ότι για την προσομοίωση της δράσης 

βλήτρου μπορούν να χρησιμοποιούνται ισοδύναμα χιαστί γραμμικά στοιχεία με τα 

ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με αυτά των βλήτρων αλλά με διάμετρο ίση με το ¼ 

της πραγματικής διαμέτρου. Η προσομοίωση με τρισδιάστατα στοιχεία βρέθηκε να 

είναι ακατάλληλη καθώς φαίνεται να οδηγεί σε σημαντική υπερεκτίμηση της αντοχής 

και της δυσκαμψίας των στοιχείων. 

Συστολή ξήρανσης σκυροδέματος μανδύα →Το φαινόμενο της συστολής 

ξήρανσης του σκυροδέματος του μανδύα βρέθηκε ότι έχει καθοριστικό ρόλο στην 

συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων καθώς εισάγει σημαντικές εφελκυστικές 

τάσεις στο σκυρόδεμα του μανδύα η θλιπτική αντοχή του οποίου μειώνεται 

σημαντικά λόγω φαινομένων διαξονικής έντασης που οφείλεται στην 

παρεμποδιζόμενη συστολής ξήρανσης. Από την πειραματική διερεύνηση που 

πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ότι ο νόμος μείωσης λόγω διαξονικής φόρτισης που 

οφείλεται στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης είναι σε συμφωνία με τον νόμο 

που προτείνεται από τους Kupfer et al. (1969) επιβεβαιώνοντας παράλληλα και την 

προτεινόμενη διαδικασία υπολογισμού των εγκάρσιων εφελκυστικών τάσεων λόγω 

της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης.  

Η προσομοίωση του φαινομένου αυτού μπορεί να γίνει με την επιβολή μιας 

αρχικής παραμόρφωσης στο σκυρόδεμα του μανδύα με τιμή ίση με την ελεύθερη 

παραμόρφωση λόγω συστολής ξήρανσης ( shε ). Για τον συνυπολογισμό του 

φαινομένου του ερπυσμού των τάσεων που εισάγονται λόγω της συστολής ξήρανσης 

του σκυροδέματος του μανδύα, προτείνεται μια αναλυτική διαδικασία μείωσης της 
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επιβαλλόμενης τιμής της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης )( '
shε  που 

περιγράφεται μέσα στην Διατριβή. Η εφαρμογή της προτεινόμενης διαδικασίας έδειξε 

ότι για τον συνυπολογισμό της επιρροής του ερπυσμού των τάσεων, η επιβαλλόμενη 

τιμή της παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης θα πρέπει να λαμβάνεται ίση με 

το μισό της ελεύθερης παραμόρφωσης λόγω συστολής ξήρανσης ( sh
'
sh 50.0 ε∗=ε ).  

Επιπλέον βρέθηκε ότι στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα 

διατριβή, ο συνυπολογισμός της συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος του 

περιμετρικού μανδύα ενίσχυσης (για σκυρόδεμα με nsmicrostrai800sh =ε και 

nsmicrostrai400'
sh =ε ) μπορεί να γίνει απλοποιητικά με χρήση μειωμένης αντοχής του 

σκυροδέματος του μανδύα στο μισό της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής του.  

Από παραμετρική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε σε υποστυλώματα 

ενισχυμένα με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος βρέθηκε ότι η αντοχή των 

ενισχυμένων στοιχείων μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η συστολή ξήρανσης του 

σκυροδέματος του μανδύα. Για το λόγο αυτό προτείνεται ο έλεγχος της τιμής της 

ελεύθερης συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή μανδύα ενίσχυσης με επιλογή κατάλληλης σύνθεσης και 

συνθηκών συντήρησης. Ως μια εύλογη αποδεκτή μέγιστη τιμή της ελεύθερης 

συστολής ξήρανσης ( shε ) θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα 800 microstrains τιμή για 

την οποία δεν αναμένονται μειώσεις της αντοχής μεγαλύτερες του 15%. Αντίθετα για 

υψηλές τιμές της συστολής ξήρανσης, παρουσία μεγάλου αξονικού φορτίου, οι 

μειώσεις εκτιμήθηκαν μέχρι και 35%.  

Προφόρτιση αρχικού υποστυλώματος → Για τον συνυπολογισμό της 

προφόρτισης του αρχικού υποστυλώματος, το ενισχυμένο υποστύλωμα 

κατασκευάζεται σε δύο <<φάσεις>>, Αρχικά επιβάλλεται το αξονικό φορτίο μόνο 

στο αρχικό υποστύλωμα και στην συνέχεια τοποθετείται ο μανδύας και επιβάλλεται η 

οριζόντια φόρτιση. Η επιρροή του φαινομένου αυτού δεν βρέθηκε να είναι αρκετά 

σημαντική . Τα αποτελέσματα έδειξαν μικρή μείωση της αντοχής των ενισχυμένων 

στοιχείων με συνυπολογισμό της προφόρτισης. Η μείωση αυτή αυξάνεται με αύξηση 

της τιμής του αξονικού φορτίου.  

Συντελεστές μονολιθικότητας → Από τα αποτελέσματα της παραμετρικής 

διερεύνησης που πραγματοποιήθηκε σε υποστυλώματα ενισχυμένα με περιμετρικό 

και με τρίπλευρο μανδύα ενίσχυσης προέκυψαν συμπεράσματα για την μεταβολή των 

τιμών των συντελεστών μονολιθικότητας ανάλογα με την τιμή του ανηγμένου 
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αξονικού φορτίου, του πάχους του μανδύα και της αντοχής του σκυροδέματος. Το 

γενικό συμπέρασμα που προέκυψε, συγκρίνοντας τις τιμές αυτές με τις προτεινόμενες 

τιμές κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009), είναι ότι οι τιμές που υπολογίστηκαν για τους 

συντελεστές μονολιθικότητας για την αντοχή αλλά κυρίως για την δυσκαμψία 

εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά χαμηλότερες από τις προτεινόμενες 

στους Κανονισμούς. Συγκεκριμένα βρέθηκαν τιμές του συντελεστή μονολιθικότητας 

δυσκαμψίας ( kK ) της τάξης του 0.50 και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα 

χαμηλότερες, τιμές που διαφέρουν σημαντικά από το 0.80 που προτείνεται στον 

ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009). Οι χαμηλές αυτές τιμές που προέκυψαν για τον συντελεστή 

μονολιθικότητας δυσκαμψίας επιβεβαιώνονται και από πειραματική διερεύνηση 

(Βανδώρος, 2005). Αντίθετη συμπεριφορά φαίνεται να εμφανίζουν οι συντελεστές 

μονολιθικότητας για την μετατόπιση καθώς οι τιμές που υπολογίστηκαν είναι 

μεγαλύτερες από τις προτεινόμενες τιμές κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2009) οι οποίες δεν 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο ενίσχυσης (τρίπλευρο ή περιμετρικό μανδύα). 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν για ενίσχυση με περιμετρικό και με 

τρίπλευρο μανδύα, βρέθηκε ότι στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε τρίπλευρος 

μανδύας, οι τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για την αντοχή και την 

δυσκαμψία προέκυψαν μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές για ενίσχυση με 

περιμετρικό μανδύα. Αντίθετη συμπεριφορά εμφάνισαν οι συντελεστές για την 

μετατόπιση καθώς στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε τρίπλευρος μανδύας οι 

τιμές των συντελεστών μονολιθικότητας για την μετατόπιση προέκυψαν μεγαλύτερες 

από τις αντίστοιχες που προέκυψαν για ενίσχυση με περιμετρικό μανδύα. Η επιρροή 

των παραμέτρων που εξετάσθηκαν περιγράφεται στην συνέχεια. 

Αξονικό φορτίο → Η τιμή του αξονικού φορτίου βρέθηκε να επηρεάζει αρκετά 

σημαντικά τους συντελεστές μονολιθικότητας. Αύξηση της τιμής του βρέθηκε να έχει 

σαν αποτέλεσμα μείωση της τιμής του συντελεστή μονολιθικότητας αντοχής ενώ και 

η τιμή του συντελεστή μονολιθικότητας δυσκαμψίας βρέθηκε σημαντικά μειωμένη 

για μεγάλα αξονικά φορτία (ν=0.4). Οι συντελεστές μονολιθικότητας για την 

μετατόπιση βρέθηκαν, σε γενικές γραμμές, να αυξάνονται αρκετά σημαντικά με 

αύξηση της τιμής του αξονικού φορτίου. 

Πάχος μανδύα ενίσχυσης → Αύξηση του πάχους του μανδύα βρέθηκε να 

μειώνει του συντελεστές μονολιθικότητας αντοχής για ενίσχυση με τρίπλευρο και 

περιμετρικό μανδύα και τις αντίστοιχες τιμές για την δυσκαμψία για ενίσχυση με 
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τρίπλευρο μανδύα. Για τους συντελεστές μονολιθικότητας για την μετατόπιση, 

βρέθηκε αύξηση των τιμών για την αστοχία και μείωση για την διαρροή με αύξηση 

του πάχους του μανδύα ενίσχυσης. 

Αντοχή σκυροδέματος μανδύα → Η μεταβολή της αντοχής του σκυροδέματος 

του μανδύα βρέθηκε να προκαλεί κάποιες αυξομειώσεις στις τιμές των συντελεστών 

μονολιθικότητας, ωστόσο φάνηκε να μην έχει σημαντική επίδραση. 

 

8.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στην παρούσα Διατριβή αναδεικνύεται η σημαντική επίδραση του φαινομένου 

της δεσμευμένης συστολής ξήρανσης. Το φαινόμενο αυτό βρέθηκε να επηρεάζει 

ιδιαίτερα σημαντικά την συμπεριφορά των στοιχείων στην περίπτωση των 

ενισχυμένων στοιχείων με πρόσθετο σκυρόδεμα.  

Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε ο πειραματικός προσδιορισμός 

τιμών ελεύθερης συστολής ξήρανσης για διάφορες κατηγορίες σκυροδέματος, 

ανάλογα με την σύνθεση τους, καθώς και για εκτοξευμένο σκυρόδεμα. Τα 

αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την συγγραφή 

προδιαγραφών σχετικά με την αναμενόμενη τιμή για την συστολή ξήρανσης ανάλογα 

με την σύνθεση του σκυροδέματος.  

Ιδιαίτερη σημασία θα είχαν και πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών σε 

ενισχυμένα στοιχεία, μορφής υποστυλωμάτων ενισχυμένων με μανδύα από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, σε μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά από την κατασκευή τους. 

Όλα τα πειραματικά αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα στην 

βιβλιογραφία, σχετικά με ενισχυμένα υποστυλώματα με μανδύα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, αφορούν δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε μικρά χρονικά διαστήματα 

μετά από την κατασκευή τους. Η διερεύνηση παραμέτρων όπως ο χρόνος της 

δοκιμής, η τιμή της συστολής ξήρανσης του νέου σκυροδέματος καθώς και η τιμή 

του αξονικού φορτίου θα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς φαίνεται ότι είναι 

κρίσιμα για την συμπεριφορά των ενισχυμένων στοιχείων.  

Επιπλέον, η χρήση μη συρρικνούμενου σκυροδέματος καθώς και σκυροδέματος 

οπλισμένου με ίνες, που εμφανίζει μικρές τιμές συστολής ξήρανσης, θα μπορούσε να 

προταθεί για την κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μια τέτοια 

εφαρμογή θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την αντοχή και την 
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<<μονολιθικότητα>> των ενισχυμένων υποστυλωμάτων απαιτείται όμως περαιτέρω 

πειραματική διερεύνηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Φωτογραφίες κατά την διάρκεια των δοκιμών θλίψης (Κεφάλαιο 2.2.2) 
Στο παράρτημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μορφή των Δοκιμίων Β, C, D, E, F και G κατά την διάρκεια της φόρτισης.  
ΔΟΚΙΜΙΑ Β ΚΑΙ Βr  
                                            Β Δοκίμιο χωρίς πλάκες                \            Βr Δοκίμιο με πλάκες 

Δύναμη 0 kN  Δύναμη 0 kN  
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Δύναμη 1300 kN  Δύναμη 1270 kN  

 
 
Δύναμη 1500 kN  

 
Δύναμη 1348 kN  
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Δύναμη 1534 kN  

 

Δύναμη 1348 kN 

 
 
Δύναμη 1884 kN  

 
 
Δύναμη 1471.9 kN 
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ΔΟΚΙΜΙΑ C ΚΑΙ Cr  
                                        C Δοκίμιο χωρίς πλάκες              \                 Cr Δοκίμιο με πλάκες 
 
 

Δύναμη 0 kN  

 

Δύναμη 0 kN  

 
Δύναμη 1000 kN  

 

Δύναμη 1000 kN  
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Μετατόπιση 4.09 mm -Δύναμη 1600 kN  

 

Μετατόπιση 4.09 mm - Δύναμη 1520 kN 

Μετατόπιση 4.25 mm -Δύναμη 1700 kN  Μετατόπιση 4.25 mm - Δύναμη 1530 kN 
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Μετατόπιση 4.52 mm -Δύναμη 1800 kN  

 

Μετατόπιση 4.52 mm - Δύναμη 1567 kN 
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ΔΟΚΙΜΙΑ D ΚΑΙ Du  
                                             D Δοκίμιο χωρίς πλάκες          \      Du Δοκίμιο με πλάκες και αποφόρτιση 

Δύναμη 0 kN  Δύναμη 0 kN  

Δύναμη 800 kN  Δύναμη 800 kN 
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Δύναμη 1800 kN  Δύναμη 1800 kN 

Δύναμη 1900 kN  Δύναμη 1900 kN 
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Δύναμη 2000 kN  Δύναμη 2000 kN  

 
Δύναμη 2200 kN  

 
Δύναμη 2200 kN  
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ΔΟΚΙΜΙΑ E ΚΑΙ Er  
                                             Ε Δοκίμιο χωρίς πλάκες            \           Εr Δοκίμιο με πλάκες 
 

Δύναμη 0 kN  Δύναμη 0 kN  

Δύναμη 600 kN Δύναμη 600 kN 
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Δύναμη 1400 kN   Δύναμη 1400 kN   

 
Δύναμη 1500 kN   Δύναμη 1500 kN  
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Δύναμη 1700 kN   Μετατόπιση 3.2 mm 

 Μετατόπιση 4 mm  Μετατόπιση 4 mm 
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ΔΟΚΙΜΙΑ F ΚΑΙ Fr  
                                           F Δοκίμιο χωρίς πλάκες             \          Fr Δοκίμιο με πλάκες 
 

Δύναμη 0 kN  Δύναμη 0 kN  

Δύναμη 900 kN   Δύναμη900 kN   
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Δύναμη 1000 kN   Δύναμη 1000 kN   

Δύναμη 1500 kN   Δύναμη 1500 kN   

 
 



 293 

Δύναμη 1900 kN   Δύναμη 1772 kN Μετατόπιση 5 mm 

Δύναμη 2000 kN   Μετατόπιση 6 mm 
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Δύναμη 2100 kN   Μετατόπιση 7 mm 
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ΔΟΚΙΜΙΑ G ΚΑΙ Gu 
 

                                        G Δοκίμιο χωρίς πλάκες                \       Gu Δοκίμιο με πλάκες και αποφόρτιση 
Δύναμη 0 kN  Δύναμη 0 kN  

Δύναμη 500 kN   

 

Δύναμη 500 kN   
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Δύναμη 1600 kN   Δύναμη 1600 kN   

Δύναμη 1700 kN   Δύναμη 1700 kN   
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Δύναμη 2000 kN   Δύναμη 2000 kN  

Δύναμη 2200 kN   Δύναμη 2200 kN  
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Δύναμη 2300 kN   Δύναμη 2300 kN  

 
 
 
 


