Διεπιφάνειες Ωπλισμένου Σκυροδέματος
υπό Ανακυκλιζόμενες Δράσεις
Ε.Βιντζηλαίου και Β.Παλιεράκη
Εργαστήριο Ω.Σ/ΕΜΠ

Η σπουδαιότητα των διεπιφανειών μεταξύ παλαιού και νέου
σκυροδέματος για την αποδοτικότητα πολλών τεχνικών (προ- ή
μετα-σεισμικής) ενίσχυσης δομημάτων Ω.Σ.
Ενίσχυση γέφυρας

Οπλισμός
διεπιφάνειας

Πλάκα Ω.Σ.

Εμφατνούμενο τοίχωμα
και ενδεχόμενη ενίσχυση
σύνδεσης με πλάκα Ω.Σ.
Μανδύες
υποστυλωμάτων

Δράση βλήτρου

Μηχανισμός σφιγκτήρα

Τριβή λόγω εξωτερικής θλίψης

Παρά ταύτα, …
Ως προς τον σχεδιασμό των επεμβάσεων, το
κείμενο
αναφέρει
ότι
«πρέπει
να
προβλέπονται επαρκή βλήτρα μεταξύ του
νέου και του παλαιού σκυροδέματος, ώστε να
εξασφαλίζεται μονολιθική συμπεριφορά του
στοιχείου». Δεν περιλαμβάνονται οδηγίες
για τον υπολογισμό των απαιτούμενων
συνδέσμων.

FEMA547

Η μέθοδος σχεδιασμού των διεπιφανειών κατά τον
ACI 318 (2014) (α) λαμβάνει υπ’ όψη μόνον την
λειτουργία σφιγκτήρα (αμελεί την δράση βλήτρου),
(β) προϋποθέτει μεγάλη τραχύτητα της
διεπιφάνειας (6,35mm) και (γ) προϋποθέτει
αγκύρωση του οπλισμού εκατέρωθεν της
διεπιφάνειας τόση, ώστε ο οπλισμός να διαρρέει.
Προφανώς, δεν καλύπτεται η περίπτωση
διεπιφανειών σε επισκευαζόμενα ή ενισχυόμενα
στοιχεία.

Ευρωκώδικας 8-Μέρος 3
§8.6.2.2 (αναφερόμενη σε μανδύες υποστυλωμάτων και τοιχίων):
Μία από τις προσεγγιστικές απλοποιητικές παραδοχές για τον σχεδιασμό
είναι και η ακόλουθη: «Το στοιχείο που ενισχύεται μέσω μανδύα Ω.Σ.
συμπεριφέρεται μονολιθικά, με την εξασφάλιση πλήρους συνέχειας μεταξύ
παλαιού και νέου σκυροδέματος»
Ούτε ο ΕΚ8-3 περιλαμβάνει μέθοδο σχεδιασμού των διεπιφανειών από τις
οποίες απαιτείται να εξασφαλίζουν την μονολιθικότητα των στοιχείων, και
μάλιστα, υπό συνθήκες ανακυκλιζόμενων δράσεων.

?

Θεωρείται σταθερή συμβολή του οπλισμού
(ανεξαρτήτως τραχύτητας-τη εξαιρέσει λείων
διεπιφανειών-και ανεξαρτήτως βάθους
έμπηξης) ίση με το 50% του μέγιστου.
Πώς γίνεται η μέτρηση της τραχύτητας;

ΕΚ2. Γίνεται ρητή αναφορά
στον MC2010, χωρίς αυτός να
ακολουθείται πλήρως. Δεν
προβλέπονται τροποποιήσεις
για την περίπτωση των
σεισμικών δράσεων

Τα χαρακτηριστικά των διεπιφανειών μεταξύ παλαιού και νέου
σκυροδέματος
Ο οπλισμός είναι μετατοποθετούμενος στο υφιστάμενο
σκυρόδεμα (σύνδεση μέσω κατάλληλου υλικού ή χρήση
ειδικών αγκυρίων).
Το βάθος έμπηξης (είτε στο παλαιό, είτε στο νέο
σκυρόδεμα) υπαγορεύεται από την γεωμετρία του
στοιχείου και από το είδος της επέμβασης. Συνήθης η
περιορισμένη ενεργοποίηση του οπλισμού.
Διεπιφάνειες τεχνητώς τραχείες. Συνήθως, δυσχερής η
τράχυνση μεγάλων διεπιφανειών. Επομένως, μικρότερη
συμβολή τριβής, έναντι φυσικών ρωγμών.
Συχνά, περιορισμένες διαστάσεις διατομών. Υπαγορεύουν την διάμετρο και την
διάταξη των συνδέσμων, ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες αστοχίες
(απόσχιση σκυροδέματος).

fib MC2010 (και Σχέδιο MC2020)
τ Rdi = cr ⋅ f ck1/ 3 + µ ⋅ σ n + k1 ⋅ ρ ⋅ f yd ( µ ⋅ sin a + cos a ) + k2 ⋅ ρ ⋅ f yd ⋅ f cd ≤ β c ⋅ v ⋅ f cd
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Βάση δεδομένων ΕΩΣ/ΕΜΠ: Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα 800
περίπου δοκιμών σε διεπιφάνειες μεταξύ παλαιού και νέου
σκυροδέματος. Οι δοκιμές καλύπτουν ευρύ φάσμα τιμών των
παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν την συμπεριφορά.
Από αυτές τις δοκιμές, οι 240 περίπου έχουν εκτελεσθεί υπό
ανακυκλιζόμενες δράσεις. Το 1/3 από αυτές, έχουν εκτελεσθεί στο
ΕΩΣ/ΕΜΠ.
Εμβαδόν διεπιφάνειας: 0,032-0,200m2
Ποσοστό οπλισμού: 0,24-2,00%
Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος: 8,90-112MPa
Όριο διαρροής χάλυβα: 339-989MPa
Ποικιλία ιστοριών φορτίσεως.

τu,calc,fib/τu,exp =0,734
coef. var.=58,7%

Διατμητική αντοχή διεπιφάνειας: Σύγκριση μεταξύ
προβλεπόμενων από τον MC2010 και πειραματικών τιμών.
Ανακυκλιζόμενες δοκιμές.

Τροποποιημένη σχέση (πρόταση προς ενσωμάτωση στον MC2020)

τ Rdi = µ ⋅ σ n + k1 ⋅ ρ ⋅ σ s ⋅ (µ ⋅ sin a + cos a) + k2 ⋅ ρ ⋅ f yd ⋅ fcd ≤ βc ⋅ v ⋅ fcd
Οι τροποποιήσεις αφορούν:
(α) Την απάλειψη του όρου της «εμπλοκής των αδρανών»
(β) Την συνάρτηση του συντελεστή τριβής με το μέγεθος της θλιπτικής τάσης η οποία
δρα στην διεπιφάνεια,
(γ) Τον υπολογισμό της δυνάμενης να επιστρατευθεί εφελκυστικής τάσης στον οπλισμό
(λόγω μηχανισμού σφιγκτήρα), συναρτήσει του διατιθέμενου μήκους έμπηξης των
συνδέσμων και,
(δ) Τις τιμές των συντελεστών συμβολής των δυο βασικών μηχανισμών, ώστε να
λαμβάνεται υπ’ όψη η επιρροή της ανακύκλισης. Τέλος,
(ε) Ορίζεται ελάχιστο μήκος έμπηξης του οπλισμού στο υφιστάμενο σκυρόδεμα, ώστε να
αποφεύγονται ψαθυρές μορφές αστοχίας.
Στο σύνολο των δοκιμίων, στα οποία το
βάθος έμπηξης των ράβδων ήταν ίσο με
6d, καθώς και σε ικανό πλήθος
δοκιμίων, όπου το βάθος έμπηξης ήταν
8d, παρατηρήθηκε ΠΡΟΩΡΗ και
ΨΑΘΥΡΗ αστοχία σκυροδέματος.
Επομένως, ορίζεται ελάχιστο βάθος
έμπηξης ίσο με 10d.

τ Rdi = µ ⋅ σ n + k1 ⋅ ρ ⋅ σ s ⋅ (µ ⋅ sin a + cos a) + k2 ⋅ ρ ⋅ f yd ⋅ fcd ≤ βc ⋅ v ⋅ fcd


f cd

µ = 0.33 ⋅ 
 (σ c + σ n ) 
3

2

H εξάρτηση του συντελεστή τριβής από το μέγεθος
της ορθής θλιπτικής τάσης

Γίνεται ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων, ώστε να εντοπισθούν οι συνήθως
πραγματοποιούμενες τιμές της σ. Στόχος, η απλούστευση της σχέσης υπολογισμού του «μ»

τ Rdi = µ ⋅ σ n + k1 ⋅ µ ⋅ ρ ⋅ σ s + k2 ⋅ ρ ⋅ f yd ⋅ f cd ≤ βc ⋅ v ⋅ f cd
σc =

lemb f yd As
Ac 0.80lb

= ρ ⋅σ s
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τu,calc,modif/τu,exp =0,63
coef. var.=36,2%

τu,calc,modif/τu,exp =0,97
coef. var.=35,5%
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Εφαρμογή τροποποιημένης σχέσης.
Υπολογισμός της μέγιστης αντίστασης του
πρώτου κύκλου φόρτισης.
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τu,calc,modif/τu,exp =0,845

τexp,3rd cycle (N/mm2)

τexp,3rd cycle (N/mm2)

: Οι προηγούμενες τιμές x 0,50

coef. var.=48,4%

Μειωμένη αντίσταση τρίτου κύκλου

τu,calc,modif/τu,exp =0,55
coef. var.=48,6%

Το θέμα της (τεχνητής) τραχύτητας
Στον MC2010 (όπως και στο σχέδιο του MC2020) προβλέπεται μέτρηση της
τραχύτητας με την μέθοδο της άμμου.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί
μόνον σε πρακτικώς οριζόντιες
(άνω) επιφάνειες
Εξ άλλου, φαίνεται ότι η εφαρμογή
αμμοβολής ή υδροβολής είναι
μάλλον σπάνια…

Το θέμα της στάθμης επιτελεστικότητας
Μέσω των σχέσεων που εξετάσθηκαν, υπολογίζεται η μέγιστη διατμητική
αντίσταση μιας διεπιφάνειας ή (με άλλα λόγια) δίνεται η δυνατότητα να
υπολογισθεί το πλήθος των συνδέσμων που απαιτούνται κατά μήκος μιας λείας ή
τραχειάς διεπιφάνειας, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής μεταφορά μιας
δεδομένης τέμνουσας δύναμης.
Όμως, για την επιστράτευση της διατμητικής αντίστασης είναι απαραίτητη η
πραγματοποίηση σχετικής ολίσθησης κατά μήκος της διεπιφάνειας. Το μέγεθος
της ανεκτής σχετικής ολίσθησης είναι συνάρτηση της στάθμης επιτελεστικότητας
η οποία υιοθετείται για τον ανασχεδιασμό του δομήματος. Επομένως, το πλήθος
των απαιτούμενων αγκυρίων θα εξαρτάται από το μέγεθος της ανεκτής
ολίσθησης.
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Re-21/E/12/0.1
Για υψηλή στάθμη επιτελεστικότητας, ΔΕΝ
είναι δυνατή η αξιοποίηση της μέγιστης
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