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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στα πλαίσια του άρθρου αυτού µελετάται η ενίσχυση δοκών
ωπλισµένου σκυροδέµατος σε κάµψη µε εξωτερικά επικολλούµενα σύνθετα
υλικά. Ειδικότερα, εξετάζεται η καµπτική ενίσχυση των δοκών µε τη χρήση
σύνθετων υλικών µε τέσσερα διαφορετικά είδη ινών (ίνες από γυαλί, άνθρακα,
χάλυβα και βασάλτη εµποτισµένες οργανικές και ανόργανες µήτρες) και
εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα αυτών. Περιγράφονται εν συντοµία τα
κανονιστικά µοντέλα πρόβλεψης της συνεισφοράς των σύνθετων υλικών στη
καµπτική αντοχή των ενισχυµένων δοµικών στοιχείων τα οποία συγκρίνονται µε
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που προέκυψαν από πειραµατικές µελέτες µε τη
βοήθεια στατιστικής ανάλυσης. Συγκεκριµένα, εξετάζεται η αξιοπιστία των
υπολογιστικών µοντέλων, που αφορούν στην ενίσχυση δοκών µε ίνες άνθρακα ή
γυαλιού σε οργανική µήτρα, στην πρόβλεψη της αστοχίας δοκών µε διάφορα
σύνθετα υλικά. Τέλος, µελετώνται τα δύο σηµαντικότερα είδη αστοχίας και
προκύπτουν συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία κάθε
µοντέλου.
ABSTRACT: This article studies the performance of six international design
codes dealing with the flexural capacity of strengthened reinforced concrete (RC)
beams with externally bonded composite materials. An experimental database was
assembled using close to 300 tested strengthened RC beams with a variety of
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fibers (glass, carbon, aramid, steel, basalt) and matrices (organic and inorganic).
In order to ascertain the effectiveness of the design codes, results obtained using
the codes were compared with the corresponding experimental results. In
particular, the reliability of existing design codes is examined, in predicting the
flexural capacity of the beams based on three distinct modes of failure.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενίσχυση , η αναβάθµιση και η µετασκευή των υφιστάµενων κατασκευών είναι
µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει την τελευταία κυρίως
δεκαετία η σύγχρονη επιστήµη του πολιτικού µηχανικού. Μια από τις πιο
ελπιδοφόρες λύσεις σε αυτές τις ανάγκες είναι µια νέα τεχνική ενίσχυσης
κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος η οποία βασίζεται στην εξωτερική
επικόλληση σύνθετων υλικών, γνωστών και ως ινοπλισµένων πολυµερών (ΙΟΠ) ή
Fiber Reinforced Polymers (FRP),
σε στοιχεία (δοκοί, υποστυλώµατα,
τοιχώµατα, κόµβοι κλπ.) τα οποία, είτε έχουν υποστεί βλάβες από σεισµό, είτε
έχουν ανεπάρκεια αντοχής ή/και πλαστιµότητας. Στις πρώτες µελέτες που
διεξήχθησαν χρησιµοποιήθηκαν σύνθετα υλικά από ίνες γυαλιού και άνθρακα,
εµποτισµένες µε οργανικές µήτρες όπως διάφορα είδη ρητινών (Nanni, 1997). Τα
σύνθετα αυτά υλικά συνέβαλαν σηµαντικά στην καµπτική ενίσχυση των δοµικών
στοιχείων λόγω της υψηλής αντοχής τους σε εφελκυσµό και σε διάβρωση καθώς
και λόγω της εξαιρετικής ανθεκτικότητας σε χηµικές επιδράσεις. Επιπλέον, το
µικρό βάρος τους το οποίο ισούται µε το ¼ του βάρους του χάλυβα, η
διαθεσιµότητα σε πολύ µεγάλα µήκη καθώς και η ευκολία στην εγκατάσταση
τους και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος επέµβασης είναι µερικοί ακόµα από
τους λόγους όπου ανέδειξαν τα επικολλούµενα ινοπλισµένα πολυµερή µια
ανερχόµενη και πολλά υποσχόµενη µέθοδος ενίσχυσης των κατασκευών. Για το
λόγο αυτό, πολλοί από τους ισχύοντες κανονισµούς άρχισαν να
συµπεριλαµβάνουν την µέθοδο αυτή ενίσχυσης, υιοθετώντας υπολογιστικά
µοντέλα που βασίστηκαν σε πειραµατικές µελέτες ενίσχυσης δοκών µε
ινοπλισµένα πολυµερή από ίνες γυαλιού, άνθρακα αλλά και αραµιδίου. Με την
πάροδο του χρόνου, τα αρκετά πλεονεκτήµατα του τρόπου αυτού ενίσχυσης
συνέβαλλαν στην ανάγκη περαιτέρω εξέτασης και ανάλυσης του. Έτσι τα
τελευταία χρόνια άρχισαν να συντίθενται σύνθετα υλικά από νέα είδη ινών (όπως
ίνες χάλυβα και βασάλτη) (Papakonstantinou, 2009, Tomlinson, 2015). Επιπλέον,
λόγω της µειωµένης ανθεκτικότητας της ρητίνης σε υψηλές θερµοκρασίες, έγιναν
προσπάθειες αντικατάστασης των πολυµερικών µητρών µε υλικά βασισµένα στο
τσιµέντο. Συνεπώς πρόσφατα άρχισε να χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο
κατά τη σύνθεση των πολυµερών, η τσιµεντοειδής µήτρα εισάγοντας έτσι τα
συστήµατα Ινοπλέγµατος Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ ή TRM), τα συστήµατα
δηλαδή τσιµεντοειδούς µήτρας ενισχυµένα µε υφάσµατα ινών σε µορφή αραιού
πλέγµατος (Raoof et al., 2017).
Ωστόσο κανένας από τους ισχύοντες κανονισµούς δεν αναφέρεται σε αυτά τα νέα
είδη σύνθετων υλικών. Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν έξι διεθνείς
κανονισµοί: ο Αµερικάνικος κανονισµός (ACI 440, 2008), ο Ιαπωνικός (JSCE,

2001), ο Καναδικός (ISIS, 2002), ο Αιγυπτιακός (ECP, 2005), ο fib (v, 2001)
καθώς και η σχεδιαστική καθοδήγηση TR55 που υπάγεται στον Βρετανικό
κανονισµό (TR55, 2000). Οι κανονισµοί αυτοί όµως βασίζονται σε µοντέλα που
προέκυψαν ύστερα από πειραµατικές µελέτες καµπτικής ενίσχυσης σε δοκούς,
ενισχυµένες µε εξωτερικά επικολλούµενα σύνθετα υλικά από ίνες γυαλιού και
άνθρακα εµποτισµένες σε οργανικές µήτρες (εποξειδική ρητίνη). Επιπλέον οι
διαφορετικές ιδιότητες των νέων σύνθετων υλικών µπορεί να επηρεάσουν τον
βαθµό συµβολής τους στην ενίσχυση των κατασκευών. Επιπρόσθετα, ενώ έχουν
παρατηρηθεί τρεις ξεχωριστοί τρόποι αστοχίας, στους περισσότερους
κανονισµούς δε γίνεται διαχωρισµός. Στόχος της µελέτης αυτής ήταν να
εξεταστεί κατά πόσο οι ισχύοντες εξεταζόµενοι κανονισµοί µπορούν να
προβλέψουν την αντοχή ανάλογα µε τον τρόπο αστοχίας των ενισχυµένων δοκών
µε διάφορα σύνθετα υλικά.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των εξεταζόµενων
κανονισµών και κατ επέκταση των σχεδιαστικών µοντέλων που αυτοί υιοθετούν.
American Concrete Institute (ACI 440.2R-08)
Οι κατευθυντήριες γραµµές σχεδιασµού του Αµερικανικού Ινστιτούτου
Σκυροδέµατος 440 (ACI 440, 2008) βασίζονται στο συµβιβαστό των
παραµορφώσεων καθώς και στις εξισώσεις ισορροπίας ροπών και δυνάµεων. Ο
ACI προτείνει ότι η παραµόρφωση στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, κατά τη
στιγµή της ενίσχυσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το FRP δεν επιτρέπεται να
φέρει θλιπτικές τάσεις, σύµφωνα µε το ACI 440.2R-08. Επίσης ο ACI εισάγει δύο
παράγοντες ασφαλείας φ και 𝜓" . Ο πρώτος εξαρτάται από την παραµόρφωση του
χάλυβα στην εφελκυόµενη ζώνη κατά τη στιγµή της αστοχίας, συνεπώς εξαρτάται
από τον τύπο αστοχίας. Ειδικότερα το φ ισούται µε 0,9 για πλάστιµη µορφή
αστοχίας ενώ παίρνει την τιµή 0,65 για ψαθυρού τύπου αστοχίες. Στη µεταβατική
ζώνη µεταξύ των δύο προηγούµενων ακρών, το φ µπορεί να προσδιοριστεί από τη
γραµµική παρεµβολή. Ο δεύτερος παράγοντας 𝜓" είναι ένας συντελεστής
µείωσης της συνεισφοράς του FRP, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε την καµπτική
αντοχή που προκύπτει λόγω εξωτερικής ενίσχυσης (𝛭$" ).
Ο συντελεστής 𝜓" παίρνει την τιµή 0,85 βάσει της ανάλυσης αξιοπιστίας των
πειραµατικά βαθµονοµηµένων στατιστικών τιµών, ώστε να λαµβάνεται υπόψη
κυρίως ο λιγότερο προβλέψιµος τρόπος αστοχίας, η αστοχία δηλαδή λόγω
αποκόλλησης του σύνθετου υλικού FRP.
Για ένα δοµικό στοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος, το όποιο έχει ενισχυθεί
επιπλέον εξωτερικά οι πιθανοί τρόποι αστοχίας είναι οι εξής: (i) σύνθλιψη του
σκυροδέµατος, ύστερα από τη διαρροή του εσωτερικού χάλυβα ενίσχυσης, (ii)
ψαθυρός τρόπος αστοχίας µε θραύση του σκυροδέµατος πριν τη διαρροή του
χάλυβα, (iii) καµπτική αστοχία λόγω θραύσης του συστήµατος FRP αφού πρώτα
διαρρεύσει ο χάλυβας (επιθυµητός τρόπος αστοχίας) και (iv) αστοχία λόγω

αποκόλλησης του σύνθετου υλικού. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ACI δεν
εξετάζει την αστοχία λόγω αποκόλλησης της επικάλυψης του σκυροδέµατος
ξεχωριστά, αν και αυτός ο τρόπος αστοχίας µελετάται από αρκετούς ερευνητές.
Ο ACI εισάγει συντελεστή µείωσης της αντοχής FRP, 𝐶& , ο οποίος σχετίζεται µε
τον τύπο των ινών και το περιβάλλον που θα χρησιµοποιηθεί το FRP. Οι τιµές
αυτού του παράγοντα κυµαίνονται από 0,5 έως 0,95.
Τέλος, παρέχει την Εξίσωση 2 προκειµένου να υπολογιστεί η παραµόρφωση
σχεδιασµού του FRP:
𝜀"( = 0.41

𝑓/′
≤ 0.9𝜀"5
𝑛𝐸" 𝑡"

(2)

όπου:
εfd παραµόρφωση σχεδιασµού του FRP,
εfu παραµόρφωση του FRP κατά την αστοχία,
Ef µέτρο ελαστικότητας του FRP,
tf πυκνότητα του FRP ,
fc’ θλιπτική τάση του σκυροδέµατος
n o αριθµός στρώσεων του FRP
ISIS Canada
Ο Καναδικός κανονισµός παρέχει ένα υπολογιστικό µοντέλο για την ενίσχυση
των κατασκευών µε εξωτερικά επικολλούµενα σύνθετα υλικά. Σύµφωνα µε το
µοντέλο αυτό οι πιο συνήθεις τύποι ινών είναι οι ίνες από γυαλί και άνθρακα, ενώ
οι µήτρες είναι εποξειδικές, βινυλεστερικές ή πολυεστερικές. Η εξωτερική
δύναµη που αναπτύσσεται λόγω εφελκυσµού του FRP µπορεί να υπολογιστεί
σύµφωνα µε την Εξίσωση 3 :
𝑇";< = 𝜑";< 𝐴";< 𝐸";< 𝜀";< 𝜇𝜀 𝜀";< ≤ 𝜀";<5 (3)
όπου:
Tfrp η εσωτερική δύναµη λόγω εφελκυσµού του FRP,
φfrp συντελεστής ασφαλείας, όπου σχετίζεται µε το είδος του σύνθετου υλικου
FRP,
Afrp η επιφάνεια του συνολικού οπλισµού FRP
Ο συντελεστής ασφαλείας φfrp εξαρτάται από το είδος των ινών και της
κατασκευής. Ο Καναδικός κανονισµός κάνει µια διάκριση ανάµεσα σε γέφυρες
και κτίρια. Για κτίρια και σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα, η προτεινόµενη τιµή
είναι 0,75, ενώ για ίνες γυαλιού 0,6.

TR55
Ο TR55 προτείνει ότι οι µερικοί συντελεστές ασφαλείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στις χαρακτηριστικές µηχανικές ιδιότητες είναι συναρτήσει του
τύπου των ινών και της διαδικασίας παραγωγής/εγκατάστασης. Έτσι σύµφωνα µε
την Εξίσωση 4 είναι :

γmF = γmf × γmm

(4)

όπου το γmF εξαρτάται από τον τύπο της ίνας και γmm εξαρτάται από τη
διαδικασία παραγωγής και/ή τοποθέτησης στο χώρο. Η ακρίβεια µε την οποία οι
ιδιότητες που λαµβάνονται από δείγµατα δοκιµής αντανακλούν τις συνολικές
ιδιότητες του υλικού εξαρτάται από τη µέθοδο κατασκευής, το επίπεδο ποιοτικού
ελέγχου και εφαρµογής. Είναι σηµαντικό οι ιδιότητες υλικών που
χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό να εµφανίζονται και στην πράξη. Πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι πολλά διαθέσιµα υλικά (ίνες και µήτρες) που προσφέρονται
στην αγορά έχουν διαφορετικές ιδιότητες.
fib : The International Federation for Structural Concrete
Ο fib προτείνει τη χρήση συντελεστών ασφαλείας που σχετίζονται µε τη
γενικότερη αντοχή του σε σχέση µε το υλικό, την µέθοδο εφαρµογής και τις
διάφορες συνθήκες εργοταξίου προκειµένου να µειωθούν οι τάσεις στο FRP.
Επίσης προτείνει µια επιπλέον µείωση των επιτρεπόµενων παραµορφώσεων στο
FRP κατά την αστοχία, όταν ο σχεδιασµός διέπεται από θραύση του
σκυροδέµατος ή αποκόλληση του FRP. Σε αυτή την περίπτωση η τάση
σχεδιασµού 𝑓"( του FRP προκύπτει από την Εξίσωση 5 :
𝑓"( =

𝑓"A 𝜀"5C
(5)
𝛾" 𝜀"5D

όπου:
εfue η µέγιστη εφελκυστική ανηγµένη παραµόρφωση του FRP σε συνθήκες
εργοταξίου
εfum µέση ανηγµένη µέγιστη παραµόρφωση σε πείραµα µονοαξονικού
εφελκυσµού
ffk η µέγιστη εφελκυστική τάση του σύνθετου υλικού FRP
γf
ο συντελεστής ασφαλείας του σύνθετου υλικού FRP, ο όποιος παίρνει τιµές
από 1.35 έως 1.5 ανάλογα µε το είδος των ινών (1.35 για ίνες άνθρακα, 1.40 για
ίνες αραµιδίου και 1.5 για υαλονήµατα), οι τιµές παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1
του fib (2001).
Υπό συνήθεις συνθήκες θεωρούµε ότι o λόγος εfue/εfum είναι ίσος µε τη µονάδα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο fib αναφέρει ότι οι συντελεστές ασφαλείας 𝛾"
υπόκεινται σε περαιτέρω ανάλυση λόγω του µικρού διαθέσιµου δείγµατος από
πειραµατικές µελέτες.

Japanese Society of Civil Engineers
Ο Ιαπωνικός κανονισµός µελετά επίσης τη µέθοδο ενίσχυσης των κατασκευών µε
εξωτερικά επικολλούµενα σύνθετα υλικά. Προτείνει µια επιπλέον µείωση της
επιτρεπόµενης παραµόρφωσης του FRP κατά την αστοχία, έτσι ώστε να λάβει
υπόψη την περίπτωση αστοχίας λόγω πρόωρης αποκόλλησης. Συγκεκριµένα η
επιτρεπόµενη παραµόρφωση µειώνεται κατά 30%. Τέλος στον Ιαπωνικό
κανονισµό δεν παρατηρείται κάποια διάκριση ανάλογα το είδος του FRP.
Egyptian Code of Practice (ECP208)
Ο αιγυπτιακός κανονισµός παρέχει επίσης προτάσεις για την ενίσχυση των
κατασκευών µε FRP. Προτείνει έτσι µια επιπλέον µείωση της επιτρεπόµενης
παραµόρφωσης του FRP κατά την αστοχία, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αστοχία
λόγω πρόωρης αποκόλλησης. Αρχικά, η επιτρεπόµενη παραµόρφωση του FRP
διαιρείται µε συντελεστή ίσο µε 1.50. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται µε έναν
συντελεστή ασφαλείας, η τιµή του οποίου ποικίλει από 0.75 για ίνες γυαλιού έως
0.95 για ίνες άνθρακα. Τέλος, ο κανονισµός αυτός δεν προσφέρει επιπλέον
εναλλακτικές για τα διάφορα είδη ινών καθώς και για συστήµατα εξωτερικής
ενίσχυσης όπως τα TRM.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Στην παρούσα µελέτη, συλλέχθηκαν από τη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία
πειραµατικές έρευνες όπου πραγµατεύονταν την µονοτονική καταπόνηση δοκών
σε κάµψη τεσσάρων, τριών ή και δύο σηµείων µετά από ενίσχυση τους µε
εξωτερικά επικολλούµενα ινοπλισµένα πολυµερή. Συγκεντρώθηκαν έτσι 39
άρθρα όπου εξέταζαν συνολικά την πειραµατική συµπεριφορά 291 ενισχυµένων
δοκών. Σηµειώνεται, ότι τα µοντέλα σχεδιασµού βασίστηκαν σε αντίστοιχα
πειράµατα µονοτονικής φόρτισης και ότι θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν
δεδοµένα και από πειράµατα ανακυκλιζόµενης φόρτισης.
Στη συνέχεια καταγράφηκαν τα γεωµετρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά των
δοκών και των σύνθετων υλικών καθώς και η πειραµατικά υπολογιζόµενη
καµπτική ροπή αστοχίας και ο τρόπος αστοχίας της κάθε δοκού. Από το συνολικό
δείγµα των 291 δοκών, 47 δοκοί αστόχησαν λόγω θραύσης του σύνθετου υλικού,
146 δοκοί λόγω αποκόλλησης αυτού, 47 λόγω σύνθλιψης του σκυροδέµατος, 50
δοκοί λόγω αποκόλλησης της επικάλυψης του οπλισµένου σκυροδέµατος και
τέλος 8 δοκοί αστόχησαν διατµητικά.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι καθώς σε πολλές περιπτώσεις η αποκόλληση του
σύνθετου υλικού FRP συνδυάζεται µε παράλληλο διαχωρισµό της επικάλυψης
του οπλισµένου σκυροδέµατος από την επιφάνεια της δοκού, επτά δοκοί και κατ’

επέκταση οι υπολογιζόµενες ροπές αστοχίας τους, συµπεριλήφθησαν και στις δύο
κατηγορίες. Επιπλέον λόγω του αντικειµένου της µελέτης, η διατµητική αστοχία
των δοκών δεν εξετάστηκε.
Τα πειραµατικά αυτά δεδοµένα αποτέλεσαν τη βάση δεδοµένων, για την
στατιστική ανάλυση που ακολούθησε, η οποία και βασίστηκε στα υπολογιστικά
µοντέλα των έξι διεθνών κανονισµών που εξετάστηκαν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη, έτσι ώστε να συγκριθούν οι καµπτικές ροπές
αστοχίας των δοκών που υπολογίστηκαν βάσει των µοντέλων, µε αυτές που
προέκυψαν πειραµατικά. Συνολικά, για καθέναν από τους κανονισµούς,
σχεδιάστηκε ένα διάγραµµα πειραµατικών – θεωρητικών καµπτικών ροπών για
όλες τις δοκούς αρχικά και στη συνέχεια µε βάση τον τρόπο αστοχίας τους.
Προκειµένου να βοηθηθεί η ερµηνεία και η σύγκριση των διαγραµµάτων
υπολογίστηκε για κάθε διάγραµµα, δηλαδή για τις µεταβλητές που αυτό παριστά,
ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης Pearson (r) και ο συντελεστής συσχέτισης
Spearman (ρ). Ο συντελεστής Pearson εκφράζει τη γραµµική συσχέτιση µεταξύ
των µεταβλητών, ενώ ο συντελεστής Spearman δεν απαιτεί γραµµική συσχέτιση
αλλά αξιολογεί πόσο καλά µπορεί να περιγραφεί η σχέση µεταξύ των µεταβλητών
χρησιµοποιώντας µια µονότονη συνάρτηση. Κάθε σηµείο του διαγράµµατος
διασποράς έχει συντεταγµένες (x,y) οι οποίες παριστούν την πειραµατικά και
θεωρητικά υπολογιζόµενη καµπτική ροπή αντίστοιχα.
Για τους κανονισµούς, που κάνουν χρήση συντελεστών ασφαλείας, επιθυµούµε
τα ζεύγη τιµών να βρίσκονται κάτω από τη γραµµή τάσης y=x, όχι ωστόσο σε
µεγάλη απόσταση από αυτή, διότι οι τιµές αυτές είναι υπέρ της ασφαλείας,
διαφορετικά υπερεκτιµούν την ικανότητα ενίσχυσης των σύνθετων υλικών. Τα
ποσοστά των δοκών που αστόχησαν (ανεξαρτήτως τρόπου αστοχίας) µε
καµπτικές ροπές µεγαλύτερες από αυτές που υπολογίστηκαν από τους
κανονισµούς είναι : 90% για τον JSCE, 84% για τον ISIS, 81% για τον TR55,
80% για τον ECP, 79% για τον ACI και 65% για τον fib. Παρατηρούµε ότι αν
εξαιρέσουµε τα αποτελέσµατα του fib, οι υπόλοιποι κανονισµοί εµφανίζουν µια
αρκετά καλή πρόβλεψη. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι τα µοντέλα που
υιοθετεί ο fib προέκυψαν από µικρότερη βάση δεδοµένων από αυτή που
χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη, καθώς την περίοδο εκείνη τα
πειραµατικά δεδοµένα ήταν πολύ λιγότερα από τα σηµερινά.
Θραύση Ινοπλισµένων Πολυµερών
Στο Σχήµα 1 παρουσιάζονται διαγράµµατα συσχέτισης πειραµατικών έναντι
θεωρητικών τιµών για δοκούς που αστόχησαν λόγω θραύσης του ινοπλισµένου
πολυµερούς. Από το διάγραµµα φαίνεται ότι για δοκούς που παρουσίασαν
µέγιστη αντοχή κάτω των 100kN οι προβλέψεις των κανονισµών είναι πολύ

καλές εξαιρουµένου του fib. Για δοκούς που παρουσίασαν αυξηµένες αντοχές
µόνο οι ACI και JSCE έδωσαν πλήρως ασφαλείς προβλέψεις.
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Σχήµα 1. Πειραµατικές – θεωρητικές τιµές καµπτικών ροπών για δοκούς που αστόχησαν λόγω
θραύσης του FRP.

Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά ασφαλούς πρόβλεψης κάθε
εξεταζόµενου κανονισµού στην περίπτωση αστοχίας που βασίζεται στη θραύση
των ΙΟΠ. Ο Αµερικάνικος και ο Ιαπωνικός κανονισµός παρουσιάζουν τα
µεγαλύτερα ποσοστά.
Θραύση ΙΟΠ
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Σχήµα 2. Ποσοστά ασφαλούς πρόβλεψης κάθε κανονισµού στην περίπτωση θραύσης
του ΙΟΠ

Αποκόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών
Στο Σχήµα 3, παρουσιάζονται τα διαγράµµατα πειραµατικών-προβλεπόµενων
καµπτικών ροπών για τις δοκούς που αστόχησαν λόγω αποκόλλησης του
σύνθετου υλικού. Με τον τρόπο αυτό αστοχίας, αστόχησε το µεγαλύτερο
ποσοστό των εξεταζόµενων δοκών (άνω του 50%). Παρατηρήθηκε ότι παρόλο
που τα µοντέλα των κανονισµών δηµιουργήθηκαν για να προβλέπουν τον τρόπο
αστοχίας δοκών ενισχυµένων µε CFRP/GFRP, τα αποτελέσµατα είναι αρκετά
ικανοποιητικά και για τις υπόλοιπες δοκούς του εξεταζόµενου δείγµατος. Η
σχετική δυσκολία πρόβλεψης της αποκόλλησης φαίνεται στα διαγράµµατα του
Σχήµατος 3. Οι συντελεστές συσχέτισης είναι συγκριτικά µικρότεροι σε σχέση µε
την περίπτωση θραύσης των ΙΟΠ και η διασπορά των αποτελεσµάτων
µεγαλύτερη. Οι τιµές του συντελεστή Pearson είναι µεγαλύτερες του 0.85 για
όλους τους κανονισµούς, εκτός του fib. Από τη µορφή των διαγραµµάτων
φαίνεται ότι ο Ιαπωνικός κανονισµός παρουσιάζει και πολύ µικρότερη
διακύµανση σε σχέση µε τη διαγώνιο, πράγµα που επιβεβαιώνεται και από τον
πολύ ψηλό συντελεστή Pearson που έφτασε το 0.93. Παρόµοια διαγράµµατα
σχεδιάστηκαν και για τα υπόλοιπα είδη αστοχίας αλλά δεν παρουσιάζονται λόγω
µη επαρκούς χώρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση αστοχίας λόγω
σύνθλιψης του σκυροδέµατος όπου όλοι οι κανονισµοί µε εξαίρεση τον fib –που
εµφανίζει ωστόσο ποσοστό 87%- προβλέπουν µέσω των υπολογιστικών τους
µοντέλων αστοχία των δοκών µε πλήρη ασφάλεια και ιδιαίτερα υψηλούς
συντελεστές Pearson και Spearman.
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Σχήµα 3. Πειραµατικές – θεωρητικές τιµές καµπτικών ροπών για τις δοκούς που
αστόχησαν λόγω αποκόλλησης του σύνθετου υλικού.

Στο Σχήµα 4, παρουσιάζονται τα ποσοστά ασφαλούς πρόβλεψης που προέκυψαν
για αστοχίες που οφείλονται στην αποκόλληση των ΙΟΠ για όλους του
εξεταζόµενους κανονισµούς. Συγκεκριµένα παρουσιάζεται σε µορφή
ιστογράµµατος, το ποσοστό ασφαλείας, δηλαδή το ποσοστό των δοκών που
αστόχησαν µε φορτίο µεγαλύτερο του φορτίου σχεδιασµού. Είναι φανερό ότι ο
Ιαπωνικός κανονισµός προβλέπει µε αρκετή ασφάλεια την αποκόλληση των ΙΟΠ
παρότι δε γίνεται διαχωρισµός στους υπολογισµούς βάσει των υλικών ενίσχυσης.
Οι υπόλοιποι κανονισµοί παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 80%. Επισηµαίνεται
ότι η αποκόλληση είναι η συνηθέστερη µορφή αστοχίας στην περίπτωση µη
αγκυρωµένων ΙΟΠ, και ιδιαίτερα όταν υπερενισχύονται τα δοµικά στοιχεία.
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Σχήµα 4. Ποσοστά ασφαλούς πρόβλεψης κάθε κανονισµού στην περίπτωση
αποκόλλησης του ΙΟΠ

Διατµητική αστοχία σκυροδέµατος – αποκόλληση της επικάλυψης
Στην περίπτωση της διατµητικής αστοχίας του σκυροδέµατος στην περιοχή της
επικάλυψης του οπλισµού (γνωστή και ως αποκόλληση της επικάλυψης ή cover
delamination) που σε πολλές περιπτώσεις µοιάζει µε την αποκόλληση του ΙΟΠ,
τα αποτελέσµατα ήταν αντίστοιχα µε αυτά της αποκόλλησης του ΙΟΠ, µε τον
Ιαπωνικό κανονισµό να υπερέχει των υπολοίπων από πλευράς ασφαλείας. Οι
συντελεστές γραµµικής συσχέτισης Pearson υπολογίστηκαν ως 0.87 για τον
Ιαπωνικό, 0.84 για το fib, ενώ κυµάνθηκε άνω του 0.94 και για τους υπόλοιπους
κανονισµούς. Η διασπορά όµως των αποτελεσµάτων ήταν τέτοια που οι µόνοι
κανονισµοί που έδωσαν ποσοστά ασφαλούς πρόβλεψης άνω του 80% ήταν ο
Ιαπωνικός και ο Καναδικός. Τα συνολικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Συντελεστής συσχέτισης και ποσοστά ασφαλούς πρόβλεψης στην περίπτωση
αποκόλλησης της επικάλυψης
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση την στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσµατα αυτής, συµπεραίνουµε
ότι όλοι οι εξεταζόµενοι κανονισµοί (µε εξαίρεση τον fib) µπορούν να
προβλέψουν µε αρκετή επιτυχία και σχετική ασφάλεια την αστοχία δοκών
ενισχυµένων εξωτερικά µε επικολλούµενα σύνθετα υλικά, ανεξάρτητα από τη
σύνθεση αυτών. Πολλά από τα µοντέλα δεν κάνουν διαχωρισµό τρόπου αστοχίας
και αυτό οδηγεί σε λανθασµένους υπολογισµούς. Τέλος, το µοντέλο σχεδιασµού
που παρουσίασε καλύτερα αποτελέσµατα, τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και
γραµµικής συσχέτισης, ήταν αυτό του Ιαπωνικού κανονισµού.
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