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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ∆ιερευνώνται τα χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας υποστυλωµάτων µε υβριδικές ενισχύσεις υφασµάτων και σχοινιών σύνθετων υλικών µε
στόχο την περαιτέρω αύξηση της σεισµικής ανανηπτικότητας εξαιτίας υπερκαταπονήσεων, σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας στο χρόνο και της
αειφορίας. Τα σχοινιά είναι από συνεχείς ίνες πολυπροπυλενίου ή βασάλτη, είναι
επαναχρησιµοποιήσιµα, ανακυκλώσιµα και µη τοξικά. Επιπλέον, ο βασάλτης
είναι φυσικό υλικό. Παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα από
υποστυλώµατα ωπλισµένου σκυροδέµατος µε ανεπαρκείς λεπτοµέρειες όπλισης
ενισχυµένων µε υβριδικές τεχνικές που οδηγούν σε άρση της πρόωρης
κατάρρευσης και σε σηµαντική αύξηση της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας
χωρίς µείωση του αναλαµβανόµενου κατακόρυφου φορτίου. Η αστοχία επέρχεται
από φαινόµενα γενικής αστάθειας σε επίπεδο δοµικού στοιχείου. Παρουσιάζεται
η προσέγγιση σχεδιασµού και ανασχεδιασµού Ελαστικής Ανακατανεµητικής
Οµοιόµορφης Περίσφιγξης (ΕΛΑΝΟΠ) σε επίπεδο δοµικού στοιχείου.
ABSTRACT : The paper deals with the resilience characteristics of columns with
hybrid sheets and ropes made of composite materials in order to further upgrade
their seismic resistant, durability and sustainability performance. The investigated
ropes are made of continuous fibers of polypropylene or basalt and they are
reusable, recyclable, non-toxic. Further, basalt is natural material. The study
presents the experimental results of RC columns with inadequate reinforcement
detailing, strengthened with hybrid techniques that prevent undesirable collapse
and increase remarkably the energy dissipation capacity while preserving the axial
load bearing capacity. The failure happens because of global member instability.
The paper presents the design and redesign approach of Elastic Redistributable
Uniform Confinement (ERUC) at structural member level.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανανηπτικότητα (resilience ή ανατακτικότητα) είναι µια διεπιστηµονική έννοια
και ορίζεται ως «η ικανότητα να προετοιµαστεί και να σχεδιαστεί η απορρόφηση,
απάντηση, ανάκαµψη από και πιο πετυχηµένα η προσαρµογή σε δυσµενή
συµβάντα» (NAC 2012). Καλύπτει διάφορους τοµείς όπως την οικολογία, την
επιστήµη των υλικών και τον περιορισµό των καταστροφών. Η παρούσα εργασία
περιορίζεται σε δυσµενείς επιπτώσεις σε κατασκευές λόγω σεισµού και πιο
συγκεκριµένα αναδεικνύει την ικανότητα σεισµικής ανανηπτικότητας
υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος (ΩΣ), ενισχυµένων µε καινοτόµες
υβριδικές τεχνικές µε έµφαση στην αποφυγή πρόωρης κατάρρευσης και στην
αειφορία. Η σεισµική ανανηπτικότητα σε επίπεδο δοµικών στοιχείων µπορεί να
συνεισφέρει σηµαντικά στην ανανηπτικότητα σε επίπεδο κατασκευών. Από
πρόσφατα πειράµατα που διεξήχθησαν στο Εργαστήριο Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος και Αντισεισµικών Κατασκευών του ∆ΠΘ προκύπτει ότι η
εξωτερική περίσφιγξη µε συνεχή οπλισµό από σχοινιά ινών σύνθετων υλικών
(composite fiber ropes, FR ή ΣΣ), εφαρµοσµένη χωρίς τη χρήση ρητινών
εµποτισµού ή επικόλλησης, αναβαθµίζει σηµαντικά την θλιπτική αντοχή (πάνω
από 6 φορές) και την πλαστιµότητα ανηγµένων παραµορφώσεων του άοπλου
σκυροδέµατος (πάνω από 15% ανηγµένη παραµόρφωση), (Rousakis 2014,
Rousakis 2016). Η κατάλληλα σχεδιασµένη περίσφιγξη µε πολύκλωνα ελαστικά
σχοινιά (ακόµη και µε ταινίες ινών από φυσικές πυράντοχες ίνες υψηλής
ανθεκτικότητας στο χρόνο όπως του βασάλτη, Rousakis 2016) αποκαλύπτει το
µοναδικό απόθεµα σεισµικής ανανηπτικότητας (seismic resilience)
υποστυλωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος (ΩΣ) στην προσπάθεια να
αποφευχθεί η καταστροφική πρόωρη κατάρρευση ανεπαρκών υφιστάµενων
κατασκευών κατά τη διάρκεια µη αναµενόµενων υπερφορτίσεων. Η βλάβη των
υποστυλωµάτων ΩΣ υποκείµενων σε αξονικό φορτίο (µονότονο ή
επαναλαµβανόµενο) είναι ελεγχόµενη, ανακατανέµεται µέσα στο υποστύλωµα
εµποδίζοντας τοπικές υπερκαταπονήσεις και οδηγεί στη βέλτιστη ικανότητα
ολικής απορρόφησης ενέργειας και ακόµη και σε επαναύξηση ικανότητας σε
αξονικό φορτίο µετά από πρόσκαιρη πτώση του (Rousakis 2014, Rousakis 2016).
Από πειράµατα σε δοκίµια κυκλικής διατοµής προέκυψε ότι η ανακατανοµή της
βλάβης επιτυγχάνεται τόσο στο σκυρόδεµα όσο και σε ενδεχόµενη υφιστάµενη
ενίσχυση µε ινωπλισµένα πολυµερή FRP. ∆ηλαδή σε σύνθετα υλικά µε ίνες
εµποτισµένες µε εποξειδικές ρητίνες (Rousakis 2014, Rousakis 2013) ή και
εµπλουτισµένες µε νανοσωλήνες άνθρακα (Rousakis et al. 2014). Από πειράµατα
σε υποστυλώµατα ΩΣ µε τετραγωνικές διατοµές προέκυψε αντίστοιχη
ανακατανοµή βλάβης στο σκυρόδεµα, τόσο για χαλαρή περίσφιγξη µε FR
(Rousakis & Tourtouras, 2014, Rousakis 2016) όσο και για προεντεταµένο FR
(Rousakis & Tourtouras, 2014). Από τις πειραµατικές παρατηρήσεις, προέκυψε
µια καινοτόµος γενικευµένη προσέγγιση σχεδιασµού για την αναβάθµιση της
εγγενούς ανανηπτικότητας (inherent resilience) δοµικών στοιχείων όπου ο
ασθενέστερος κρίκος υπόκειται σε τοπική βλάβη, ευάλωτη σε περαιτέρω
συσσώρευση (επιδείνωση βλάβης) και σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να
οδηγήσει σε σηµαντική απώλεια ανάληψης κατακόρυφου φορτίου και τελικά σε
κατάρρευση (Rousakis, 2018).
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Παράλληλα, η µελέτη των Kwon et al. (2016) έδειξε ότι η ελαστική µη
επικολληµένη
ταινία
σύνθετου
υλικού
από
Velcro
(υψηλής
παραµορφωσιµότητας), τοποθετούµενη ακόµη και σε πολύ χαµηλή ποσότητα,
επιδεικνύει µοναδικά χαρακτηριστικά περίσφιγξης περιορίζοντας τη ρηγµάτωση
του σκυροδέµατος επικάλυψης και καθυστερώντας την ανάπτυξη των βλαβών.
Όλες οι παραπάνω µελέτες συνεισφέρουν στην αναβάθµιση της ανανηπτικότητας
(resilience) υποστυλωµάτων ΩΣ µέσω ενίσχυσης µε καινοτόµες τεχνικές που
χρησιµοποιούν ακόµη και φυσικά ανακυκλώσιµα υλικά αποφεύγοντας τον
εµποτισµό µε εποξειδικές ρητίνες, σε ενισχύσεις όπου η συνάφεια µε το
περικλειόµενο υλικό δεν είναι κρίσιµη. Αυτές οι παράµετροι ενδέχεται να
µειώνουν σηµαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της επέµβασης καθώς και το
κόστος των τοποθετούµενων υλικών, συνεισφέροντας στην αειφορία της.
Επιπλέον, αποτελούν εναλλακτικές τεχνικές επεµβάσεων είτε προσεισµικές είτε
και µετασεισµικές επεµβάσεις άµεσης ενεργοποίησης (Rousakis 2018).
Εποµένως, µπορούν να αναβαθµίσουν την ανανηπτικότητα υφιστάµενων
κρίσιµων υποστυλωµάτων ΩΣ η οποία αποτελεί αντικείµενο πρόσφατων
εργασιών που διερευνούν είτε την αντικατάστασή τους σε νέες κατασκευές ή
αποτελεσµατικές προσεισµικές επεµβάσεις ή και την επιρροή των µετασεισµών
(Biondini et al. 2015, Bocchini et al. 2014, Dong & Frangopol 2015, Echevarria
et al. 2015, Fakharifar et al. 2015) ή την επιλεκτική επέµβαση σε κρίσιµα στοιχεία
οδογεφυρών για την αύξηση της ανανηπτικότητας (ή ανατακτικότητας)
νευραλγικών οδικών δικτύων (Sextos et al. 2017). Η αναβάθµιση της σεισµικής
ανανηπτικότητας σε επίπεδο κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς κατά τη
διάρκεια των 30 καταστροφικότερων σεισµών - µόνο τα τελευταία 20 χρόνια σκοτώθηκαν περισσότεροι από 900000 άνθρωποι και κατέρρευσαν ή υπέστησαν
πάρα πολύ βαριές βλάβες πάνω από 3.1 εκατοµµύρια κτίρια [10].
H παρούσα έρευνα εστιάζει στην σεισµική ανανηπτικότητα υποστυλωµάτων
ωπλισµένου σκυροδέµατος (ΩΣ) σε υφιστάµενες κατασκευές, µε υβριδική
ενίσχυση υφασµάτων ινωπλισµένου πολυµερούς (ΙΩΠ) από ίνες γυαλιού και
σύνθετων σχοινιών, σε επαναλαµβανόµενο αξονικό φορτίο. Εξετάζεται η
επιτελεστικότητα των υποστυλωµάτων να διατηρήσουν της ικανότητα ανάληψης
αξονικού φορτίου. Οι Echevarria et al. (2015) µεταξύ άλλων, αναγνωρίζουν την
σπουδαιότητα αυτού του ζητήµατος καθώς για παράδειγµα, µετά από ισχυρό
σεισµό µια γέφυρα οφείλει να είναι ακόµη σε λειτουργία ώστε να παρέχει
διέλευση σε συνεργεία διάσωσης και οχήµατα έκτακτης ανάγκης σε πληγείσες
περιοχές. Η παρούσα µελέτη θεωρεί το ενισχυµένο υποστύλωµα ΩΣ ως ένα
υποσύστηµα µε χαρακτηριστικά ανανηπτικότητας, όντας κρίσιµο δοµικό στοιχείο
µιας κατασκευής. Επεκτείνεται η προηγούµενη πειραµατική εργασία στο
Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος και Αντισεισµικών Κατασκευών του
∆ΠΘ περιλαµβάνοντας υποστυλώµατα τετραγωνικής διατοµής µε διαφορετική
αντοχή άοπλου σκυροδέµατος, ακτίνα καµπυλότητας και λεπτοµέρεια υβριδικής
ενίσχυσης µε υφάσµατα ινών γυαλιού (GFRP) και σχοινί πολυπροπυλενίου
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(PPFR). Επιπλέον, χρησιµοποιείται κατάλληλο σχοινί ινών βασάλτη (BFR) σε
υβριδική ενίσχυση µε GFRP. ∆ιερευνάται συγκριτικά η ανανηπτικότητα των
υλικών και των διατοµών των υποστυλωµάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Τα παρουσιαζόµενα πειράµατα αφορούν 4 υποστυλώµατα ΩΣ τετράγωνης
διατοµής µε 150 mm πλευρά, ακτίνα καµπυλότητας 17 mm και 750 mm ύψος.
Κατασκευάστηκαν µε έτοιµο σκυρόδεµα θλιπτικής αντοχής 19 MPa. Τα
υποστυλώµατα ΩΣ περιελάµβαναν 4 διαµήκεις ράβδους διαµέτρου 8 mm και
ποιότητας B500C (ονοµαστική τάση διαρροής fy = 500 MPa). Επιπλέον,
τοποθετήθηκαν λείοι εγκάρσιοι συνδετήρες µε διάµετρο 5.5 mm και ποιότητα
S220 (ονοµαστική τάση διαρροής 220 MPa), σε απόσταση 100 mm µεταξύ τους,
σε όλο το ύψος των υποστυλωµάτων. Εποµένως, οι διαµήκεις οπλισµοί ήταν
εξαιρετικά λυγηροί (s/ØL = 12.5) ώστε να προσοµοιώνουν ανεπαρκή
υποστυλώµατα παλαιού τύπου. Η εξωτερική περίσφιγξη περιελάµβανε
επικολληµένα υφάσµατα ινών γυαλιού µιας διεύθυνσης (Sika, SikaWrap® -430
G/25) µε µέτρο ελαστικότητας ινών 76 GPa και ανηγµένη παραµόρφωση
αστοχίας 2.8%. Επιπλέον περιελάµβανε µη επικολληµένο, µη εµποτισµένο σχοινί
σύνθετου υλικού πολυπροπυλενίου (Z-twisted PPFR, Πλαστικά Θράκης ΑΕ,
βλέπε Rousakis, 2013) καθώς και σχοινί ινών βασάλτη (braided BFR, Juan Gili
S.L.).
Το υποστύλωµα RCGL1 είχε εσωτερικό χαλύβδινο οπλισµό και εξωτερική
ενίσχυση µε 1 στρώση (L1) υαλοϋφάσµατος (G) εµποτισµένου και
επικολληµένου µε εποξειδική ρητίνη. Το δοκίµιο RCGL1PPL4 ήταν υποστύλωµα
ΩΣ µε 1 στρώση επικολληµένου υαλοϋφάσµατος και 4 ολόσωµες στρώσεις (L4)
µη επικολληµένου PPFR. Το υποστύλωµα RCGL1PPL3PRE ήταν ΩΣ µε 1
στρώση επικολληµένου GFRP και 3 πλήρεις στρώσεις (L3) µη επικολληµένου,
προεντεταµένου PPFR. Στο παραπάνω υποστύλωµα περιτυλίχθηκε πρώτα µία
ολόσωµη στρώση PPFR σπειροειδώς χειρωνακτικά. Στη συνέχεια
προσαρµόστηκαν 12 χαλύβδινοι προεντατήρες γύρω από το υποστύλωµα και
εφαρµόστηκαν άλλες 3 στρώσεις PPFR σπειροειδώς, χειρωνακτικά. Τελικά,
ακολούθησε η προένταση σε διαφορετικές φάσεις σε κάθε προεντατήρα και οι 3
στρώσεις σχοινιού ανέπτυξαν πανοµοιότυπη εφελκυστική ανηγµένη
παραµόρφωση 1.92%. Στο υποστύλωµα RCGL1BL2 εφαρµόστηκε υβριδική
ενίσχυση 1 στρώσης GFRP και 2 στρώσεων µη επικολληµένου BFR
(περισσότερες λεπτοµέρειες για το RCGL1BL2 και το RCGL1 µπορούν να
βρεθούν στην εργασία Rousakis et al. 2015).
Στο σχήµα 1α παρουσιάζεται η ενοργάνωση των υποστυλωµάτων. Όλα τα
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υποστυλώµατα υποβλήθηκαν σε πυκνούς κύκλους θλιπτικής φόρτισηςαποφόρτισης-επαναφόρτισης µε σταδιακά αυξανόµενη αξονική παραµόρφωση.

(α)

(β)

Σχήµα 1. Πειραµατική διάταξη για το RCGL1PPL4 (α). Το υποστύλωµα µετά το τέλος
του πειράµατος και την αποµάκρυνση του PPFR (β).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το υποστύλωµα RCGL1 παρουσίασε θραύση του GFRP, ακολουθούµενη από
πλήρη απώλεια του αναλαµβανόµενου αξονικού φορτίου και κατάρρευση. Όλα τα
υποστυλώµατα που περιτυλίχθηκαν µε ινοπλισµό µορφής σχοινιού παρουσίασαν
αξιοσηµείωτη αξονική βράχυνση ενώ διατηρούσαν το αξονικό θλιπτικό φορτίο.
Σε κανένα υποστύλωµα δεν αστόχησαν τα σχοινιά PPFR ή BFR παρά την
πολλαπλή χρήση τους. Οι προαναφερόµενες δοκιµές διακόπηκαν πρόωρα για
λόγους ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί ο εκτεταµένος γενικός λυγισµός των
υποστυλωµάτων (βλέπε Σχήµα 1β), είτε για περίσφιγξη µε υπερυψηλής
παραµόρφωσης αστοχίας PPFR είτε µε BFR. Μετά την αποµάκρυνση των
εξωτερικών ενισχύσεων διαπιστώθηκε εκτεταµένη αποδιοργάνωση του πυρήνα
σκυροδέµατος καθώς και λυγισµός των χαλύβδινων διαµήκων ράβδων. Το
υποστύλωµα µε προεντεταµένο PPFR παρουσίασε λιγότερη αποδιοργάνωση του
σκυροδέµατος στις περιοχές εφαρµογής της προέντασης.
Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται οι καµπύλες αξονικών τάσεων – αξονικών
ανηγµένων παραµορφώσεων όλων των υποστυλωµάτων. Το υποστύλωµα RCGL1
παρουσίασε ένα µέγιστο αναλαµβανόµενο φορτίο και στη συνέχεια σύντοµη
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ψευδοπλαστική συµπεριφορά ακολουθούµενη από φθίνουσα συµπεριφορά
τάσεων-ανηγµένων παραµορφώσεων, έως την θραύση του µανδύα GFRP. Μία
στρώση ενίσχυσης GFRP δεν ήταν αρκετά επαρκής ώστε να περιορίσει
αποτελεσµατικά τη διόγκωση του πυρήνα σκυροδέµατος, τη ρηγµάτωση και τον
πρόωρο λυγισµό των διαµήκων ράβδων ώστε να παρέχει στο υποστύλωµα
κρατυνόµενη συµπεριφορά ολοένα αυξανόµενου αναλαµβανόµενου φορτίου. Σε
περιπτώσεις που η περίσφιγξη υλοποιείται µε χαλύβδινους συνδετήρες, µετά τη
διαρροή του χάλυβα αναπτύσσονται παραµένουσες (πλαστικές) ανηγµένες
παραµορφώσεις και χαµηλότερο µετελαστικό εφελκυστικό µέτρο ελαστικότητας.
Εποµένως, η περιοριστική δράση του χάλυβα εξασθενεί. Η ανανηπτικότητα του
υποστυλώµατος RCGL1 µηδενίστηκε για θλιπτική ανηγµένη παραµόρφωση
µεγαλύτερη από 2.12% καθώς το υποστύλωµα κατέρρευσε (σχήµα 2 και σχήµα
3).

Σχήµα 2. ∆ιαγράµµατα αξονικών τάσεων – αξονικών ανηγµένων παραµορφώσεων όλων
των υποστυλωµάτων

Από την άλλη, όλα τα υποστυλώµατα µε υβριδική ενίσχυση GFRP-FR έφθασαν
αξονικές ανηγµένες παραµορφώσεις υψηλότερες από 5% χωρίς θραύση του
ινοπλισµού σχοινιού. Όλα τα υποστυλώµατα µε υβριδική περίσφιγξη GFRP και
PPFR ή GFRP και BFR διατήρησαν την ακεραιότητα του ρηγµατωµένου
πυρήνα σκυροδέµατος µετά τη θραύση του GFRP. Στο παραπάνω σηµείο,
παρουσιάστηκε προσωρινή, αµελητέα και ελεγχόµενη πτώση φορτίου,
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ακολουθούµενη στη συνέχεια από αύξηση του αναλαµβανόµενου φορτίου των
υποστυλωµάτων
RCGL1PPL4
και
RCGL1BL2.
Το
υποστύλωµα
RCGL1PPL3PRE
δεν παρουσίασε προσωρινή πτώση φορτίου. Όλα τα
υποστυλώµατα παρουσίασαν καθολικό λυγισµό, πολλαπλό τοπικό λυγισµό
ράβδων, πολλαπλή τοπική διόγκωση του πυρήνα σκυροδέµατος, πολλαπλή
θραύση του µανδύα GFRP και άθικτο το σύνθετο σχοινί ενώ διατήρησαν την
ικανότητα ανάληψης αξονικού φορτίου έως την πρόωρη διακοπή της δοκιµής
(βλέπε σχήµα 2). Εποµένως, οι τοπικές υπερκαταπονήσεις ήταν ιδιαίτερα
σηµαντικές και µεταβαλλόµενες σε σύγκριση µε τα κυλινδρικά υποστυλώµατα µε
υβριδικές ενισχύσεις των εργασιών Rousakis (2013), Rousakis et al. (2014) καθώς
η διατοµή είναι τετραγωνική και περιλαµβάνεται εσωτερικός χαλύβδινος
οπλισµός. Ωστόσο, η επαρκής περίσφιγξη µε FR µπορεί να διασφαλίσει τη
µέγιστη αξιοποίηση της δυνατότητας του σκυροδέµατος να υποστεί υψηλές
αξονικές ανηγµένες παραµορφώσεις, καθώς επιτρέπει την ανακατανοµή των
πλευρικών ανηγµένων παραµορφώσεων ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες
απαιτήσεις του υποστυλώµατος κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό σε επίπεδο διατοµής, συνεισφέρει στην αυξηµένη
ανανηπτικότητα των υποστυλωµάτων µε υβριδική ενίσχυση που υπόκεινται σε
αξονικό φορτίο. Αντίστοιχες αναφορές σε φαινόµενα ανακατανοµής βλαβών
ή/και εξαιρετικής ανταπόκρισης οπλισµών εξωτερικής ενίσχυσης σε τοπικές
υπερκαταπονήσεις
εντοπίζονται
σε
µελέτες
εξωτερικής
ενίσχυσης
υποστυλωµάτων άοπλου σκυροδέµατος (Saleem et al. 2018) ή υποστυλωµάτων
ΩΣ (Zhang et al. 2017) µε ύφασµα ινωπλισµένου πολυµερούς µε ίνες υπερυψηλής
παραµόρφωσης αστοχίας από PET, εµποτισµένες µε εποξειδική ρητίνη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η τεχνική της εξωτερικής υβριδικής ενίσχυσης µε FRP και FR αποτελεί µια
σηµαντική εναλλακτική στον αντισεισµικό ανασχεδιασµό καθώς µπορεί να
οδηγήσει εύκολα σε θλιπτικές ανηγµένες παραµορφώσεις σκυροδέµατος στην
αστοχία πολύ υψηλότερες των ανώτατων τιµών που απαιτούνται πρακτικά για τις
περισσότερες περιπτώσεις περισφιγµένων υποστυλωµάτων (ανηγµένες θλιπτικές
παραµορφώσεις σκυροδέµατος µεγαλύτερες από 0.03 θεωρούνται πρακτικά µη
αναγκαίες για τις περισσότερες περιπτώσεις). Εποµένως, ο ανασχεδιασµός δεν
εξαρτάται πλέον από αυτό το µέγεθος και υπερβαίνονται οι περιορισµοί ακριβούς
πρόβλεψής του για τον καθορισµό της αστοχίας καθώς αυτή πλέον οφείλεται σε
φαινόµενα δευτέρας τάξης (γενική αστάθεια, λυγισµός). Παράλληλα, η
ανανηπτικότητα των υποστυλωµάτων αναβαθµίζεται σηµαντικά. Η
ανανηπτικότητα του υποστυλώµατος για ανηγµένη παραµόρφωση έως και 0.05
είναι πλήρης για περιπτώσεις υβριδικής περίσφιγξης (βλέπε σχήµα 3 σε όρους
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λειτουργικότητας). ∆ηλαδή η κατάρρευση λόγω ανεπαρκούς ικανότητας σε
αξονικό φορτίο πρακτικά αποτρέπεται.
Συµπεραίνεται ότι η νέα προσέγγιση σχεδιασµού (Rousakis 2018), µπορεί να
εφαρµοστεί και σε µη κυκλικές διατοµές υποστυλωµάτων ΩΣ ήδη ενισχυµένες µε
FRP, στοχεύοντας σε αναβαθµισµένη εγγενή ανανηπτικότητα παρόµοιων
δοµικών υποσυστηµάτων µέσω της εφαρµογής FR. Υποσυστήµατα µε ασθενή
κρίκο ευάλωτο σε µοιραία συσσώρευση βλάβης (σκυρόδεµα ή FRP) µπορούν να
επιτύχουν αυξηµένη εγγενή ανανηπτικότητα µέσω της οµοιόµορφης
ανακατανοµής των βλαβών µέσα στη µάζα του πυρήνα ανάληψης του φορτίου

Σχήµα 3. ∆ιαγράµµατα λειτουργικότητας µέσα στο χρόνο ανάλογα µε το βαθµό βλάβης
στο επίπεδο θλιπτικών ανηγµένων παραµορφώσεων 2.5%, µετά από σεισµικό συµβάν

(ασθενής κρίκος) χρησιµοποιώντας κατάλληλη εξωτερική περίσφιγξη. Η
περίσφιγξη απαιτείται να είναι ελαστική ώστε να µην συσσωρεύει βλάβη και
παράλληλα υψηλής παραµόρφωσης αστοχίας και εύκαµπτη (χαµηλή ευαισθησία
σε βλάβη, δρα ως φράχτης βλάβης). Επιπλέον, δεν πρέπει να είναι επικολληµένη
ώστε να αναπτύσσει µόνο τριβή µε τον πυρήνα σκυροδέµατος ή τον µανδύα FRP
και να ανακατανέµει την ανηγµένη παραµόρφωση γύρω από και µέσα στον
πυρήνα. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική µάζα του πυρήνα υπό την
περιοριστική δράση περίσφιγξης καθώς και η ενέργεια που απορροφάται
αναµένεται να είναι η µέγιστη. Παράλληλα η δράση περίσφιγξης είναι ολοένα
αυξανόµενη για υψηλότερη αξονική θλίψη του πυρήνα, θέτοντάς τον υπό
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υψηλότερη πολυαξονική θλίψη. Η κατάλληλη δράση περίσφιγξης µπορεί να
διατηρήσει τον εγκάρσιο περιορισµό, ο οποίος διαθέτει ευαισθησία στην
αναπτυσσόµενη βλάβη στο πυρήνα. Έτσι, ακόµη και εάν το κύριο φέρων υλικό
του σκυροδέµατος ή ο εσωτερικός χάλυβας ή ο µανδύας FRP, υποστεί τοπική
έναρξη βλάβης (υποκείµενη σε ενδεχόµενη περαιτέρω συσσώρευση) η
προτεινόµενη περίσφιγξη, µέσω ανακατανοµής και ανάπτυξης τριβής, αντιδρά µε
τρόπο που διαχέει τη βλάβη στο σκυρόδεµα και το καθιστά πάλι πιο οµοιόµορφο
και πιο οµοιογενές στην απόκρισή του. Επιπλέον, επιστρατεύει περαιτέρω τον
µανδύα FRP αναπτύσσοντας πολλαπλή θραύση. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά
επιτρέπουν σηµαντικά αναβαθµισµένη ικανότητα ανάληψης αξονικού φορτίου, η
οποία είναι κρίσιµη για την αποφυγή καταστροφικής πρόωρης κατάρρευσης.
Πρόκειται για την προσέγγιση σχεδιασµού Ελαστικής Ανακατανεµητικής
Οµοιόµορφης Περίσφιγξης (ΕΛΑΝΟΠ).
Επιπλέον παρατηρείται ότι προκύπτουν πρόσθετα οφέλη λόγω της υβριδικής
ενίσχυσης καθώς ο µανδύας FRP συνεχίζει να συνεισφέρει στον εγκάρσιο
περιορισµό του πυρήνα σκυροδέµατος παρά την αρχική του θραύση (η οποία σε
διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσε σε κατάρρευση).
H τεχνική εξωτερικής εγκάρσιας ενίσχυσης (ή και εσωτερικής όπλισης σε νέα
στοιχεία πριν τη σκυροδέτηση ή και διέλευσης διαµέσου του πυρήνα του
στοιχείου σκυροδέµατος) µε ινοπλισµό σε µορφή σχοινιού, προσφέρει σηµαντικά
πλεονεκτήµατα που προκύπτουν κυρίως από την αποφυγή χρήσης ρητινών
εµποτισµού και συγκόλλησης αξιοποιώντας έτσι πλήρως τις µηχανικές και
φυσικές ιδιότητες των υλικών χωρίς τους περιορισµούς και ζητήµατα τοξικότητας
από τη χρήση ρητίνης (µεταξύ άλλων, πλήρως ανακυκλώσιµα υλικά, εύκολο να
επαναχρησιµοποιηθούν, φυσικά υλικά µε αντοχή σε πολύ υψηλές θερµοκρασίεςβασάλτης). Η αποφυγή χρήσης ρητίνης αναµένεται να µειώσει σηµαντικά το
κόστος υλικών και επιπλέον η ενεργοποίηση είναι άµεση µετά την εφαρµογή
(χωρίς χρόνο σκλήρυνσης της ρητίνης). Η καινοτόµος τεχνική ενίσχυσης λαµβάνοντας υπόψην και την ευκολία προέντασης των ινών - αποτελεί
σηµαντική εναλλακτική ειδικά για απαιτητικές ενισχύσεις όπου δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µανδύες FRP (µεγάλες διαστάσεις υποστυλωµάτων που
απαιτούν διαµπερείς τµήσεις εγκάρσιου οπλισµού ενίσχυσης, µικρές ακτίνες
καµπυλότητας ακµών λόγω µικρής επικάλυψης σκυροδέµατος, διατοµές
ορθογωνικές ή Γ, απαιτήσεις πυροπροστασίας, περιβαλλοντικές συνθήκες
εχθρικές για τη σκλήρυνση ρητινών, άµεση ενίσχυση κτιρίων µετά από σεισµικές
βλάβες για προσωρινή υποστύλωσή τους έναντι κατάρρευσης, αποφυγή αύξησης
δυσκαµψίας στοιχείων, διατµητικές ενισχύσεις δοκών και κόµβων κλπ) και
επιπλέον η καταφυγή σε µανδύες σκυροδέµατος ή άλλες τεχνικές καθιστά την
επέµβαση απαγορευτική.
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