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Οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, αποτελούν την πλειονότητα του
κτιριακού αποθέματος σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, στις κατασκευές της
περιοχής της Μεσογείου όπως και εν γένει στις παραθαλάσσιες περιοχές η
διάβρωση του χάλυβα οπλισμού συνιστά σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης
της επιτελεστικότητας των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η
περιβαλλοντική διαβρωτική δράση επι των υποστυλωμάτων των κατασκευών
οπλισμένου σκυροδέματος σε συνδυασμό με την χρόνια συσσώρευση βλάβης
τους λόγω σεισμικών συμβάντων, μπορεί να πλήξει την αξιοπιστία της
δομικής τους ακεραιότητας .

Τα παραπάνω δείχνουν την σημασία του θέματος και την ανάγκη περαιτέρω
μελέτης των συνεπειών της διάβρωσης του σιδηροοπλισμού στην δυναμική
απόκριση των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

1. Το Τεχνολογικό Πρόβλημα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και προσομοίωση της
σεισμικής απόκρισης δύο υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος (πριν
και μετά την Διάβρωση), λαμβάνοντας υπ οψη τη βλάβη διάβρωσης του
σιδηροπλισμο. Συγκεκριμένα, μελετάται ένα τυπικό υποστύλωμα
σχεδιασμένο με παλαιούς κώδικες (προηγούμενων δεκαετιών). Για τις
ανάγκες της προσομοίωσης, λήφθηκαν υπόψη πειραματικά δεδομένα της
υστερητικής απόκρισης υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος πριν και
μετά από διάβρωση, από τη δημοσιευθείσα πειραματική εργασία του
Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών «Seismic assessment of RC
column under seismic loads». Η παρούσα εργασία διερευνά τη σεισμική
απόκριση υποστυλωμάτων, καθώς αυτά συνιστούν κρίσιμα στοιχεία
ευστάθειας των κατασκευών αφού μεταφέρουν στην βάση τόσο τα μόνιμα
όσον και τα εκάστοτε τυχηματικά φορτία. Η κατασκευή των μοντέλων
υλοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα Opensees.

2. Σκοπός εργασίας

Υψος 1600mm
Τετραγωνικής διατομής 300Χ300 με κύριο οπλισμό 4 γωνιακές ράβδους Φ16
Εγκάρσιος οπλισμός Φ8/250
Κατηγορία σκυροδέματος C20/25
Πάχος επικάλυψης 25mm
Χάλυβας Β500C για διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό
Αξονικό Μόνιμο φορτίο 350κΝ
Επιβαλλόμενα Drifts μέχρι 5%
Ποσοστιαία απώλεια μάζας 14%-21%

3. Χαρακτηριστικά του προς ΜοντελοποίησηΥποστυλώματος

4. Παράμετροι μοντελοποίησης 

6. Συμπεράσματα

Σχήμα 1.Ιστορικό ανακυκλήσεων για κάθε επιβαλλόμενο Drift

5. Αποτελέσματα Μοντέλου

Σχήμα 3.Αποκριση μη διαβρωμένου και διαβρωμένου υποστυλώματος

Σχήμα 2.Μοντελοποίηση με βάση την δυναμική απόκριση χάλυβα

 Η διάβρωση συνιστά σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης της φέρουσας ικανότητας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.
 Η σημαντική διαφοροποίηση της βλάβης εξ αιτίας της σημειακής διάβρωσης που προκλήθηκε στον εγκιβωτισμένο (στο σκυρόδεμα) χάλυβα, καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βλάβης

(πυκνότητα και βάθος βελονισμών) συνιστούν κρίσιμα θέματα στην μηχανική απόκριση του διαβρωμένου υποστυλώματος. Συνεπώς, η ομοιόμορφη θεώρηση της βλάβης διάβρωσης και η
επακόλουθη ισοδύναμη πτώση των μηχανικών ιδιοτήτων του χάλυβα, αδυνατούν να καθορίσουν την πραγματική απόκριση του διαβρωμένου υποστυλώματος.

 Κατά την μοντελοποίηση του διαβρωμένου χάλυβα οπλισμού, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη τοπικής βλάβης (έντονων βελονισμών) αφού η ακραία απομείωση της
διατομής μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας για την αστοχία.

 Στο υποστύλωμα αναφοράς (χωρίς διάβρωση), η μοντελοποίηση του χάλυβα οπλισμού με βάση τη καμπύλη δυναμικής φόρτισης κρίνεται ορθή καθώς εξάγει αξιόπιστα αποτελέσματα
λαμβάνοντας υπόψη την μείωση των ενεργειακών αποθεμάτων και την ύπαρξη λυγισμικών φαινομένων στις ράβδους. Αντίθετα, η μοντελοποίση του διαβρωμένου χάλυβα οπλισμού απαιτεί
περαιτέρω μελέτη της μηχανικής του απόκρισης, μέσω πειραμάτων, όπου θα εξαχθούν κατάλληλα νομογραφήματα για τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης της συμπεριφοράς του
διαβρωμένου υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση (ιστορικό ανακυκλήσεων για σειρά επιβαλλόμενων Drifts).


