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ΠΕΡΘΛΗΦΗ: Ωο γλσζηό, νη ζπλέπεηεο ηεο δηάβξσζεο ηνπ ζηδεξννπιηζκνύ ησλ
θαηαζθεπώλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ζπληζηνύλ παξάγνληα ππνβάζκηζεο ηεο
ζεηζκηθήο απόθξηζεο ησλ δνκώλ. Σηελ παξνύζα εξγαζία, πξαγκαηνπνηήζεθε
πξνζνκνίσζε ηεο ζεηζκηθήοκεραληθήο δνθηκήο δύνππνζηπισκάησλ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, ππό ζηαζεξό ζιηπηηθό θνξηίν. Πξηλ ηηο κεραληθέο δνθηκέο, ζε έλα εθ
ησλ ππνζηπισκάησλ επηβιήζεθε επηηαρπκέλε δηάβξσζε ζην θαηώηεξν άθξν ηνπ (ζε
ύςνο 60cm από ηε βάζε).Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο,
παξνπζηάζηεθαλ, αλαιύζεθαλ θαη ζπγθξίζεθαλ νη θακπύιεο πζηέξεζεο ησλ δύν
ππνζηπισκάησλ (ζε όξνπο αληνρήο – κεηαθηλήζεσλ – δαπαλώκελεο ελέξγεηαο). Σηελ
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην γεγνλόο όηη ε βιάβε
δηάβξσζεο θάζε κηαο εθάζηεο ξάβδνπ ζηδεξννπιηζκνύ, θαηαγξάθεθε αληζνβαξήο.
ABSTRACT:
As it is widely known, corrosion constitutes a major deterioration factor for structures
which are located on coastal areas. Corrosion has a great impact on both durability
and seismic performance of reinforced concrete structures. In the present study an
effort was made to simulate the seismic mechanical test, under constant compressive
loads of two identical reinforced concrete columns. Prior to the mechanical testing
initiation, accelerated corrosion was applied to the protruding area (at a height of 60
cm from the base) of one of the two columns.At the end of the experimental
procedure, the hysteresis curves of the two samples (in terms of strengthdisplacement – energy)were presented and analyzed. Analyzing the results, more
attention was paid to the fact that the corrosion damage recorded on the steel bars
examined, was lopsided.

ΕΘΑΓΧΓΗ
Παξόηη νη ζπλέπεηεο ηεο βιάβεο δηάβξσζεο ηνπ ζηδεξννπιηζκνύ ησλ θαηαζθεπώλ
είλαη γλσζηή (πηώζε ησλ κεραληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο ζπλάθεηαο), ελ
ηνύηνηο εαπόθξηζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζηελ ελ ιόγσ ζεκαηηθή ππήξμε
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ηδηαίηεξα θαζπζηεξεκέλε θαη ζπλδέεηαη κε ηηο θαηαγξαθέο θαηλνκέλσλ γήξαλζεο
πθηζηακέλσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Ο βαζκόο ηεο δηάβξσζεο ηνπ
ζηδεξννπιηζκνύ θαη ε ζπλεπαθόινπζε κείσζε ηεο αληνρήο ηνπ ζε ζεηζκηθά θνξηία,
ηόζν ηνπ πιηθνύ ηνπ ράιπβα όζν θαη ίδηνπ ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο, επηβάιεη ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνκέλνπζαο κεραληθήο επάξθεηαο ηνπ
θαη ηνλ νξηζκό θαηάιιεισλ (ζπκβαηώλ) ηερληθώλ απνθαηάζηαζεο ή θαη ελίζρπζεο.
Παξόια απηά, νη πνιηηηθνί κεραληθνί θαίλεηαη λα έρνπλ κηα δηθαηνινγεκέλε
δπζθνιία αμηνιόγεζεο ηεο ζεηζκηθήο επάξθεηαοησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπώλ. Καη
ηνύην θαζώο ην θαηλόκελν ηεο γήξαλζεο ησλ θαηαζθεπώλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε
βιάβε δηάβξσζεο πνπ είλαη πνιύπινθν λα απνηηκεζεί (ζην ίδην ην πιηθό θπξίσο όκσο
ζην δνκηθό ζηνηρείν ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο). Αλ θαη ε βιάβε δηάβξσζεο
ιόγσ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ απνηειεί θαηλόκελν πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, εληνύηνηο, δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ
θαλνληζκώλ (Επξσθώδηθα 2 (EC2) θαη Καλνληζκό Επεκβάζεσλ). Επνκέλσο, νη
κεραληθνί πνπ αζρνινύληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπώλ
(πξνζεηζκηθά είηε κεηαζεηζκηθά), δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα εξγαιεία γηα ηελ
πξόβιεςε ηεο απνκέλνπζαο αληνρήο ηεο θαηαζθεπήο κέζσ θαηαζηαηηθώλ λόκσλ.
Παξόια απηά, νη ιόγνη ηεο αδπλακίαο (ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξόλ) θσδηθνπνίεζεο
ηεο βιάβεο δηάβξσζεο ζηνπο θαλνληζκνύο, παξακέλνπλ απνιύησο δηθαηνινγεκέλνη.
Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηό όηη ε βιάβε δηάβξσζεο ηνπ ζηδεξννπιηζκνύ ησλ
ππνζηπισκάησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπώλ, πνηθίιεη από πιεπξά ζε πιεπξά θαη από
ξάβδν ζε ξάβδν θάζε δνκηθνύ ζηνηρείνπ. Σπλεπώο εύινγα εηζάγεηαη πξνο ζπδήηεζε ε
πνιππινθόηεηα αλάιπζεο θαη ν πξνβιεκαηηζκόο όζνλ αθνξά ζηε ζεηζκηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ δνκηθώλ απηώλ ζηνηρείσλ.
Είλαη γλσζηό όηη ε αληζνβαξήο βιάβε δηάβξσζεο ησλ ζηδεξννπιηζκώλ, ζπλδέεηαη κε
αλάινγε ηνπηθή βιάβε ηεο επηθάιπςεο(ζθπξνδέκαηνο), γεγνλόο πνπ πξνζδηνξίδεη ελ
ηέιεη θαη ηελ αζζελέζηεξε πεξηνρή ηνπ εθάζηνηε
δνκηθνύ ζηνηρείνπ (π.ρ
ππνζηπιώκαηνο). Η αύμεζε δε ηεο δηαθνξάο βιάβεο δηάβξσζεο ζηηο ξάβδνπο
ζηδεξννπιηζκνύ ηνπ ηδίνπ ππνζηπιώκαηνο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ κεραληθή ηνπ
απόδνζε θάησ από ηζρπξά ζεηζκηθά ζπκβάληα. Ελ θαηαθιείδη, ν βαζκόο
δηαθνξνπνίεζεο ηεο κεραληθήο απόδνζεο θάζε πιεπξάο ππνζηπιώκαηνο, γίλεηαη
εληνλόηεξνο κε ην επίπεδν ηεο δηάβξσζεο ηνπ ζηδεξννπιηζκνύ ζε θάζε πιεπξά ηνπ.
Πξόζθαηε ζρεηηθή εξγαζία Guo A.X.et al (2015) αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο
δηάβξσζεο ζηελ πιαζηηθή άξζξσζε ππνζηπισκάησλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα,
όπνπ είραλ επηβιεζεί ζπλζήθεο ηζρπξνύ παξάθηηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επέθεξαλ
δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ δηάβξσζε ζηνλ ζηδεξννπιηζκό. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο
απηήο, έδεημαλ όηη ε κεραληθή ππνβάζκηζε ζηελ πεξηνρή ηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο
ηνπο ζηε βάζε ησλ ππνζηπισκάησλ, είρε σο ζπλέπεηα ε πιεπξηθή κεηαηόπηζε
(αλάληε) ησλ δηαβξσκέλσλ ππνζηπισκάησλ λα απμεζεί ζεκαληηθά, γεγνλόο πνπ
ζπλδέζεθε κε ηελ ππνβαζκηζκέλε ζεηζκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
Πνιιέο πεξηνρέο ηνπ Ειιαδηθνύ ρώξνπ ζπλδπάδνπλ έληνλε ζεηζκηθόηεηα θαη
ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο
ζπληζηνύλ θαηαζθεπέο κε θνηλά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο: έιιεηςε πξόβιεςεο
πξνδηαγξαθώλ αλαθνξηθά κε ηελ αληνρή ησλ πιηθώλζηηο ζπλζήθεο πεξηβαιινληηθήο
έθζεζεο – επίπεδν έθζεζεο ηύπνπ XS1 θαηά EN206 – ρακειή πνηόηεηα
ζθπξνδέκαηνο, ρξήζε ζθπξνδέκαηνο κε κεγαιύηεξε αλαινγία λεξνύ πξνο ηζηκέλην,
δνκηθά ζηνηρεία κε κηθξέο επηθαιύςεηο ηνπ ζηδεξννπιηζκνύ. Ελ θαηαθιείδη, νη
θαηαζθεπέο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ έρνπλ σο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηε ζεηζκηθή
επαηζζεζία, θαζώο κειεηήζεθαλ θπξίσο γηα ηα θαηαθόξπθα θνξηία θαη
δεπηεξεπόλησο γηα ηα νξηδόληηα, ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ιάκβαλαλ ππόςε
ηνλ θίλδπλν έλαληη ζεηζκνύ, ζε αληίζεζε κε ηε θηινζνθία ησλ πξόζθαησλ
θαλνληζκώλ.

Με βάζε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, ζηελ παξνύζα πεηξακαηηθή κειέηε, απνηηκήζεθε ε
ζεηζκηθή απόδνζε δύν ππνζηπισκάησλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ζε έλα εθ ησλ
νπνίσλ πξνεγνπκέλσο είρε επηβιεζεί επηηαρπκέλε δηάβξσζε. Αλαιύζεθαλ νη
θακπύιεο πζηέξεζεο ηνπο, ν δείθηεο πιαζηηκόηεηαο θαη ν ηζνδύλακνο δείθηεο
απόζβεζεο κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο αληζνβαξνύο βιάβεο δηάβξσζεο ηνπ
ζηδεξννπιηζκνύ ηνπ ππνζηπιώκαηνο.

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Σηε παξνύζα εξγαζία, θαηαζθεπάζηεθαλ δύν ππνζηπιώκαηα από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα θαη κειεηήζεθε ε απόθξηζή ηνπο ππό ζεηζκηθά θνξηία, πξηλ θαη κεηά ηελ
επηβνιή ηεο δηάβξσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ειεύζεξν άλσ άθξν ησλ
ππνζηπισκάησλεπηβιήζεθαλ επαλαιεπηηθέο θνξηίζεηο κε ζηαζεξά απμεηηθή
νξηδόληηα κεηαηόπηζε,ππό ζηαζεξό αμνληθό θνξηίν 350 kN. Τα ππνζηπιώκαηα ήηαλ
κνξθήο θαηαθόξπθνπ πξνβόινπ ύςνπο 1,60m, ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 300mm x
300mm ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C20/25 κε 4 γσληαθέο ξάβδνπο Φ16 θαη
ζπλδεηήξεο Φ8/250mm B500c, πάρνπο επηθάιπςεο 25mm.
Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνηίκεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο ησλ
ππνζηπισκάησλ πξηλ θαη κεηά ηε δηάβξσζε, ε βάζε ηνπ ελόο ππνζηπιώκαηνο (επί
ύςνπο 60cm) ππνβιήζεθε ζε ειεθηξνδηάβξσζε παξνπζία δηαιύκαηνο 5% NaCl.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή απώιεηαο κάδαο, κε βάζε ηνλ Νόκν Faraday
(1), ζε θάζε εγθηβσηηζκέλε ξάβδν επηβιήζεθε έληαζε ξεύκαηνο ίζε πξνο 0.3Α γηακία
ρξνληθή δηάξθεηα 60 εκεξώλ.
ι Δ
όπνπ
,
είλαη ε απώιεηα κάδαο, ε ζηαζεξά δηάβξσζεο ίζε πξνο
2, είλαη ε ζηαζεξά Faraday ίζε πξνο 96.485c/mol, A ζπκβνιίδεη ην ξεύκα θαη Μ
είλαη ε κνξηαθή κάδα ηεο ξάβδνπ ράιπβα ε νπνία ηζνύηαη κε 55.8mol.
Μεηά ηηο κεραληθέο δνθηκέο, αθνινύζεζαλ κεηξήζεηο ηεο απώιεηαο κάδαο ησλ
ξάβδσλ νπιηζκνύ, πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθαζνξηζκέλεο έθζεζεο ζε
δηάβξσζε. Τν πνζνζηό απώιεηαο κάδαο
ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ εμίζσζε (2),
ζύκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ θάζε ξάβδν ζηε βάζε ηνπ δηαβξσκέλνπ
ππνζηπιώκαηνο.

Δ

Μ

Μ
Μ

όπνπ
είλαη ε πνζνζηηαία απώιεηα κάδαο θαη
είλαη νη κάδεο πξηλ θαη κεηά
ηε δηάβξσζε. Παξόηη νη ζπλέπεηεο ηεο βιάβεο δηάβξσζεο εθθξαζκέλεο ζε όξνπο
απώιεηαο κάδαο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ είραλ πξνθαζνξηζηεί (βάζεη ηνπ Ν. Faraday)
ελ ηνύηνηο θαηέγξαςαλ πνζνζηηαίεο απώιεηεο κάδαο κεηαμύ ησλ ηηκώλ 14% έσο θαη
21%, νη νπνίεοκεηαθξάδνληαη ζε ηνπηθή κείσζε ηεο δηακέηξνπ ηνπο θαη πνιινύο
βεινληζκνύο.
Τα δύν ππνζηπιώκαηα (ηόζν ην ππνζηύισκα αλαθνξάο όζν θαη ην δηαβξσκέλν)
ππνβιήζεθαλ ζε κεραληθέο δνθηκέο κε ζηαδηαθά απμαλόκελεο κεηαηνπίζεηο (drifts), 3
επαλαιήςεσλ έθαζηε θαη ηαπηόρξνλε εθαξκνγή ζηαζεξνύ αμνληθνύ θνξηίνπ
350kN.Τν εύξνο θαη ε αθνινπζία κεηαθηλήζεσλ (drifts) επηβιήζεθαλ σο αθνινύζσο:
0,2%, 0,8%, 1%, 1,25%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3,5% θαη 5%

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΚΑΘ ΤΖΗΣΗΗ
Είλαη γλσζηό όηη, ηόζν ζηα ππνζηπιώκαηα πθηζηακέλσλ θαηαζθεπώλ όζν θαη ζε
αληίζηνηρα πεηξακαηηθά, όπνπ ε ππνβάζκηζε πξνθαιείηαη κε κεζόδνπο επηηαρπκέλεο
δηάβξσζεο, ζπαλίσο κεηξήζεθε ηζνδύλακε βιάβε ζηνλ ζηδεξννπιηζκό. Επνκέλσο,
όηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο πθηζηάκελσλ ππνζηπισκάησλ έλαληη ζεηζκνύ
πξνθύπηεη κε αλάιπζε ηεο δαπαλώκελεο ελέξγεηαο ππνινγίδνληαο θαη ηνπο δύν
θιάδνπο θόξηηζεο (εθειθπόκελν θαη ζιηβόκελν θιάδν), ηόηε ε επάξθεηά ηνπο κπνξεί
λα ππεξεθηηκεζεί. Είλαη γεγνλόο εμάιινπ, όηη ε πεξηνρή ηνπ ππνζηπιώκαηνο κε ηε
κεγαιύηεξε βιάβε δηάβξσζεο ράιπβα, αλακέλεηαη λα αζηνρήζεηπξώηε. Λόγσ ινηπόλ
ηεο δηαθνξεηηθήο κεραληθήο απόθξηζεο ζε εθειθπζκό θαη ζιίςε ηνπ ππνζηπιώκαηνο,
ζε πνιιέο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο επάξθεηαο ππνζηπισκάησλ,
θαζηεξώζεθε απνδεθηή επάξθεηα ππνζηπιώκαηνο, όηαλ δύλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζε
θνξηίζεηο νξηαθήο θόξηηζεο κέρξη ην 85% ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ.
Τα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηόζν ηνπ ππνζηπιώκαηνο αλαθνξάο όζν θαη ηνπ
δηαβξσκέλνπ ππνζηπιώκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηα σήματα1 θαη 2αληίζηνηρα.
Αλαιύνληαο ηελ κεραληθή απόθξηζε ησλ δύν ππνζηπισκάησλ πξνθύπηεη όηη ήηαλ
πεξίπνπ γξακκηθή κέρξη ην drift1%, αλ θαη νη πξώηεο κηθξνξεγκαηώζεηο
θαηαγξάθεθαλ κόιηο από ηα πξώηα drifts ζηηο ζέζεηο πνπ βξίζθνληαλ νη ζπλδεηήξεο.
Ακθόηεξα ηα ππνζηπιώκαηα θαηέγξαςαλ δηαθνξεηηθέο απνδόζεηο κεγίζηεο
αλαιακβαλόκελεο δύλακεοζηνλ εθειθπζηηθό θιάδν θαη ζηνλ ζιηβόκελν θιάδν (όπσο
απηό παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα). Η κεραληθή απόδνζε ηνπ δηαβξσκέλνπ
ππνζηπιώκαηνο εκθαλίζηεθε ηδηαίηεξα απνκεησκέλε έλαληη ηνπ ππνζηπιώκαηνο
αλαθνξάο, ηόζν σο πξνο ηε δπλαηόηεηα παξακόξθσζήο ηνπ όζν θαη ζε όξνπο
κέγηζηνπ αλαιακβαλόκελνπ θνξηίνπ.

σήμα1. Απόθξηζε ηνπ ππνζηπιώκαηνο αλαθνξάο.

σήμα2. Απόθξηζε ηνπ δηαβξσκέλνπ ππνζηπιώκαηνο.
Με βάζε δε ην γεγνλόο ηεο δηαθνξεηηθήο απόδνζεο ησλ δύν ππνζηπισκάησλ,ηόζν
ζηνλ εθειθπόκελν όζν θαη ζην ζιηβόκελν θιάδν, εμεηάζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ηα
απνηειέζκαηα ζπκπεξηθνξάο ηόζν ησλ ζπλερόκελσλ πιήξσλ θακππιώλ πζηέξεζεο
(ακθίπιεπξε θόξηηζε) όζνλ θαη ησλ κε πιήξσλ θακππιώλ πζηέξεζεο (κόλν ζηνλ
εθειθπζηηθό θιάδν – ζηελ αξρηθή κνλόπιεπξε θόξηηζε). Μεηά ηε δηάβξσζε ηνπ
ππνζηπιώκαηνο θαη κε αύμεζε ηεο επηβνιήο ησλ νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ, ηα δύν
θξηηήξηα έδεημαλ δηαθνξνπνίεζε, θαζώο ην θξηηήξην ηεο ακθίπιεπξεο αζηνρίαο
θέξεηαη λα ππεξεθηηκά ηελ δπλαηόηεηα παξακόξθσζεο ηνπ ππνζηπιώκαηνο.
Λόγσ ηεο έληνλεο κε γξακκηθόηεηαο ησλ πεηξακαηηθώλ θακππιώλ πζηέξεζεο,ν
εληνπηζκόο ηνπ νξίνπ δηαξξνήο παξακέλεη δπζδηάθξηηνο. Πξνο ηνύην,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε (3) ε νπνία πξνηείλεηαη θαη από ηνπο εξεπλεηέο Y.F. Wu
et al (2010) θαη Y.W. Zhou et al (2010), ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε εύξεζε ηνπ
ηζνδύλακνπ νξίνπ δηαξξνήο πξνθύπηεη από ηα αθξόηαηα ηνπ πζηεξεηηθνύ θύθινπ πνπ
απεηθνλίδεηαη δηγξακκηθά. Σηελ παξνύζα κειέηεηόζν ην όξην δηαξξνήο όζν θαη ε
αληίζηνηρε κεηαηόπηζε Δyηνπ ππνζηπιώκαηνο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ
(απινπνίεζε) ελεξγεηαθή ηζνδπλακία ππνεπηθαλεηώλ όπσο δείρλεηαη ζην σήμα 3,
όπνπν ειαζηηθόο θιάδνο θόξηηζεο ηεο δηγξακκηθήο θακπύιεο ηέκλεη ηελ πξαγκαηηθή
θακπύιε απόδνζεο.
Δ

(Δ

Α

)

Σηε ζρέζε απηή, νη παξάγνληεο Fmax θαη Δmax αληηζηνηρνύλ ζην κέγηζην θνξηίν θαη
ζηελ αληίζηνηρε κεηαηόπηζε ηνπ ππνζηπιώκαηνο, θαη ν παξάγνληαο Α ηαπηίδεηαη κε
ηελ επηθάλεηα πνπ πεξηθιείεηαη από ηα ζεκεία K,Λ, Μ θαη Ν ηνπ σήματορ 3.

σήμα 3. Μέζνδνο δηγξακκηθήο απεηθόληζεο ηεο θακπύιεο ηθαλόηεηαο (Η
ζθνπξόρξσκε θακπύιε πζηέξεζεο αθνξά ζην drift πνπ παξνπζηάζηεθε ε κέγηζηε
κεηαθίλεζε Δu θαη ε αλνηρηόρξσκε θακπύιε αθνξά ζην drift πνπ παξνπζηάζηεθε ε
κέγηζηε δύλακε Fmax).
Όπσο είλαη γλσζηό, ην κέγεζνο ηεο βιάβεο πνπ πξόθεηηαη λα ππνζηεί κία θαηαζθεπή
ζην ζεηζκό, εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηα παξακόξθσζήο ηεο ζηελ πιαζηηθή πεξηνρή
θαη εμαξηάηαη από ην κέηξν ηεο κέγηζηεο αλειαζηηθήο κεηαηόπηζεο Δmax (Σρ. 3) πνπ
ζα αλαπηπρζεί ζε ζρέζε κε ηε κεηαηόπηζε δηαξξνήο δy. Πνζνηηθά όκσο απηό,
κεηξάηαη κε ηνδείθηε πιαζηηκόηεηαο κ, πνπ απνηειεί ζεκαληηθό δείθηε
πνζνηηθνπνίεζεο ηεο ζεηζκηθήοαπόδνζεοηεο θαηαζθεπήο, νξίδεηαη δε από ηελ
εμίζσζε (4):
κ
Σηελ εμίζσζε (4), Δmax είλαη ε κέγηζηε κεηαθίλεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη Δy ε
αληίζηνηρε κεηαθίλεζε δηαξξνήο πνπ πξνθύπηεη από ην δηγξακκηθό δηάγξακκα
ζπκπεξηθνξάο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο, ηα θέξνληα ζηνηρεία κηαο θαηαζθεπήο
δελ θαηαπνλνύληαη όια κε ηνλ ίδην ηξόπν. Σπλεπώο, ε πιαζηηκόηεηα πνπ
αλαπηύζζεηαη μερσξηζηά ζε θάζε δνκηθό ζηνηρείν είλαη ε ηνπηθή πιαζηηκόηεηακε
βάζε ηελ νπνία αλαιύεηαη ε ζεηζκηθή ηνπ απόδνζε θαη νξίδεηαη σο ν ιόγνο Δu / Δy,
όπνπ Δuε κέγηζηε ζρεηηθή κεηαθίλεζε ηεο θνξπθήο ηνπ ππνζηπιώκαηνο σο πξνο ηε
βάζε ηνπ θαη Δy ε αληίζηνηρε κεηαηόπηζε δηαξξνήο, αληίζηνηρα.
Τα απνηειέζκαηα ηεο απόθξηζεο ησλ δύν ππνζηπισκάησλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ
Πίνακα 1. Σε όξνπο δπλάκεσλ ζην ππνζηύισκα αλαθνξάο, ε κέγηζηε
αλαιακβαλόκελε κεηώζεθε από 66,00kN ζε 46,00kN, πνζνζηό κείσζεο 30,00% ζηνλ
εθειθπζηηθό θιάδν κεκνλσκέλα (γηα κνλόπιεπξε θόξηηζε). Αληίζηνηρε εηθόλα
παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ζιηβόκελν θιάδν (ακθίπιεπξε θόξηηζε), όπνπ ε κέγηζηε ηηκή
από 62,00kN κεηώζεθε ζε 47,00kN πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό κείσζεο ηεο ηάμεο
ηνπ 24,20%. Με ηελ επηβνιή δηάβξσζεο ζην ππνζηύισκα παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο
κέγηζηεο νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο, από 28,48mm ζε 15,22mm ζηνπο εθειθπζηηθνύο
θιάδνπο (ζηε κνλόπιεπξε θόξηηζε), πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό κείσζεο 46,50%
θαη από 23,99mm ζε 18,68mm ζηνπο ζιηβόκελνπο θιάδνπο (ζηελ ακθίπιεπξε

θόξηηζε) πνζνζηηαίαο κείσζεο 22,10%. Από ηα απνηειέζκαηα απηά, δηαπηζηώλεηαη
όηη ην πνζνζηό κείσζεο ησλ επηδόζεσλ κε βάζε ηνπο ζιηβόκελνπο θιάδνπο (ζηηο
ακθίπιεπξεο θνξηίζεηο) είλαη ππνδηπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνύ κείσζεο κε
βάζε ηηο επηδόζεηο ζηνπο εθειθπόκελνπο θιάδνπο (ζηηο κνλόπιεπξεο θνξηίζεηο).
Πίνακαρ 1. Σηνηρεία ζεηζκηθήο απόθξηζεο ησλ δύν ππνζηπισκάησλ.

Τποστύλωμα
αναυοπάρ

Διαβπωμένο
ςποστύλωμα

κπιτήπιο
αστοσίαρ

Fmax
(kN)

Δmax
(mm)

Fu
(kN)

Δu(mm)

Fy(mm)

Δy
(mm)

Μ

κνλόπιεπξεο
θνξηίζεηο

66,00

28,48

40,74

80,00

58,21

18,88

4,24

ακθίπιεπξεο
θνξηίζεηο

62,00

23,99

36,29

79,80

55,76

16,46

4,85

κνλόπιεπξεο
θνξηίζεηο

46,00

15,22

14,31

40,00

40,93

7,08

5,65

ακθίπιεπξεο
θνξηίζεηο

47,00

18,68

17,82

39,23

38,91

7,57

5,18

Σην ππνζηύισκα αλαθνξάο,ν δείθηεο πιαζηηκόηεηαο (Δu / Δy) πνπ ππνινγίδεηαη κε
βάζε ην θξηηήξην αζηνρίαο ππό ακθίπιεπξε θόξηηζε είλαη κεγαιύηεξνο από ην δείθηε
πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ην θξηηήξην αζηνρίαο ππό κνλόπιεπξε θόξηηζε. Η αληίζεηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαβξσκέλνπ ππνζηπιώκαηνο, θαλεξώλεη όηη ε αληζνθαηαλνκή ηεο
βιάβεο δηάβξσζεο ζην ζηδεξννπιηζκό πεξηπιέθεη ηελ αμηόπηζηε πξόβιεςε
ζπκπεξηθνξάο (σήμα 4). Η ζεηζκηθή απόθξηζε ησλ δύν ππνζηπισκάησλ ζε όξνπο
κέγηζηεο αλαιακβαλόκελεο δύλακεο γηα κνλόπιεπξεο θαη ακθίπιεπξεο θνξηίζεηο
παξνπζηάδεηαη ζην σήμα 5. Αληίζηνηρα, ζην σήμα 6 παξνπζηάδνληαη
ηζηνγξάκκαηα ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο ησλ δύν ππνζηπισκάησλ ζε όξνπο κέγηζηεο
κεηαθίλεζεο (ζηε δηαξξνή, ζηε κέγηζηε δύλακε θαη ζηελ αζηνρία) γηα κνλόπιεπξεο
θαη ακθίπιεπξεο θνξηίζεηο.
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σήμα 4. Δηάγξακκα κεηαβνιήο ηνπ δείθηε πιαζηηκόηεηαο ησλ δύν ππνζηπισκάησλ
ζε ζρέζε κε ηα δύν θξηηήξηα αζηνρίαο.

σήμα 5. Ιζηνγξάκκαηα ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο ησλ δύν ππνζηπισκάησλ ζε όξνπο
κέγηζηεο αλαιακβαλόκελεο δύλακεο γηα κνλόπιεπξεο θαη ακθίπιεπξεο θνξηίζεηο.

σήμα 6. Ιζηνγξάκκαηα ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο ησλ δύν ππνζηπισκάησλ ζε όξνπο
κέγηζηεο κεηαθίλεζεο γηα κνλόπιεπξεο θαη ακθίπιεπξεο θνξηίζεηο.
Σεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο
απνηειεί θαη ν δείθηεο απόζβεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί, ε απόζβεζε ηεο
ζεηζκηθήο ελέξγεηαο,πξαγκαηνπνηήζεθε κέηξεζε έθαζηεο επηθάλεηαο πζηέξεζεο,
όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην σήμα 7.Ο ηζνδύλακνο δείθηεο απόζβεζεο νξίζηεθε
από ηελ εμίζσζε (5) :
ηζνδύλακνοδείθηεοαπόζβεζεο

π

Σηελ εμίζσζε (5), ν παξάγνληαο UABCDA είλαη ε ζπλνιηθή ελέξγεηα, θαη UKBCK,
UKDEK νη ειαζηηθέο ελέξγεηεο ζε εθειθπζκό θαη ζιίςε, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ
αζύκκεηξε ζπκπεξηθνξά ησλ θύθισλ πζηέξεζεο. Σην σήμα 7α απεηθνλίδεηαη ε
ζπλνιηθή ελέξγεηα θαη νη ειαζηηθέο ελέξγεηεο ελόο ηππηθνύ πζηεξεηηθνύ θύθινπ
θόξηηζεο. Σην σήμα 7β δείρλεηαη κεκνλσκέλε θακπύιε πζηέξεζεο από ην πείξακα
γηα drift 2%.
Τν σήμα 8β δείρλεη ηνλ ηζνδύλακν δείθηε απόζβεζεο ηνπ ππνζηπιώκαηνο πξηλ θαη
κεηά ην θξηηήξην αζηνρίαο, ππό κνλόπιεπξε θόξηηζε. Θεσξώληαο νπζηαζηηθή έλαξμε
κεηξήζεσλ ηεο δαπαλώκελεο ελέξγεηαο κεηά ην 0,8% drift ή 16mm ζε όξνπο
κεηαθηλήζεσλ, κπνξεί λα πξνθύπηεη όηη ε δηάβξσζε, πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο
δπλαηόηεηαο ηνπ δηαβξσκέλνπ ππνζηπιώκαηνο λα απνξξνθήζεη ζεηζκηθή ελέξγεηα.
Σε θάζε επίπεδν θόξηηζεο, ε απόζβεζε ηεο εηζαγόκελεο ζεηζκηθήο ελέξγεηαο θαζώο
θαη ε ζπλνιηθή ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ηεο, ιόγσ ηεο δηάβξσζεο ππνβαζκίζηεθαλ
ηδηαίηεξα. Από ηα δηαγξάκκαηα ησλ σημάτων 8α θαη 8β πξνθύπηεη όηη κεηαμύ ηνπ
δείθηε πιαζηηκόηεηαο (κ) θαη ηνπ ηζνδύλακνπ δείθηε απόζβεζεο (Jhys) παξαηεξείηαη
αλάινγε ζπκπεξηθνξά.

(β)

(α)

υποςτφλωμα αναφοράσ
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Δείκτησ πλαςτιμότητασ μ

σήμα 7. Κακπύιεο πζηέξεζεο (α) Τππηθή θακπύιε πζηέξεζεο (β) Κακπύιε
πζηέξεζεο από ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα drift 2%.
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σήμα8. Σπζρέηηζε ηνπ δείθηε πιαζηηκόηεηαο (α) θαη ηζνδύλακνπ δείθηε απόζβεζεο
(β)κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ ειεύζεξνπ άθξνπ ηνπ ππνζηπιώκαηνο αλαθνξάο θαη ηνπ
δηαβξσκέλνπ ππνζηπιώκαηνο.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο απόθξηζεο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δηαβξσκέλνπ
ππνζηπιώκαηνο (ΟΣ), πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή κειέηε απ’ όπνπ πξνέθπςαλ
ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα:


Η επηβνιή βιάβεο δηάβξσζεο ζην ππνζηύισκα αλαθνξάο, είρε σο
απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή κείσζε ησλ ελεξγεηαθώλ ηνπ απνζεκάησλ. Η
ζεηζκηθή απόδνζε ηνπ δηαβξσκέλνπ ππνζηπιώκαηνο απνκεηώζεθε
ζεκαληηθά, παξόηη ε πιαζηηκόηεηα ηνπ θαηλνκεληθά παξνπζηάζηεθε
απμεκέλε.



Η αληζνβαξήο βιάβε δηάβξσζεο ηνπ ζηδεξννπιηζκνύ είρε σο ζπλέπεηα
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζεηζκηθή απόθξηζε ηνπ ππνζηπιώκαηνο από
ηηο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο θνξάο θνξηίζεηο ηνπ, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηελ
εμέηαζε δύν δηαθνξεηηθώλ θξηηεξίσλ αζηνρίαο.



Με αύμεζε (ηεο θόξηηζεο) ησλ νξηδνληίσλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ ειεύζεξνπ
άθξνπ ηνπ δηαβξσκέλνπ ππνζηπιώκαηνο, ηα θξηηήξηα αζηνρίαο (ζηνλ
εθειθπόκελν ή ζηνλ ζιηβόκελν θιάδν) παξνπζίαζαλ αμηνπξόζεθηε δηαθνξά
θαη εηδηθόηεξα ην θξηηήξην ηεο αζηνρίαο κε βάζε ηελ ακθίπιεπξε θόξηηζε
(ζιηβόκελν θιάδν), ππεξεθηίκεζε ηελ δπλαηόηεηα παξακόξθσζεο ηνπ
ππνζηπιώκαηνο.
Σπγθξίλνληαο ηε κεηαβνιή ησλ δεηθηώλ πιαζηηκόηεηαο θαη ηζνδύλακεο
απόζβεζεο, πξνθύπηεη όηη θαηαγξάθνπλ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά.
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