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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός πειραμα-
τικού προγράμματος, στο οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται 
μανδύες από μεταλλικά υφάσματα ή χαλυβδοϋφάσματα για τη σεισμι-
κή αναβάθμιση πρισματικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
παλαιάς τεχνολογίας. Το πειραματικό πρόγραμμα αποτελούνταν από 
σειρά δοκιμίων υποστυλωμάτων τετραγωνικής διατομής σε κλίμακα 
1:2 ÷ 1:3, τα οποία δοκιμάστηκαν ως πρόβολοι υπό συνδυασμό 
αξονικού φορτίου και ανακυκλιζόμενης καμπτο-διατμητικής έντα-
σης που προσομοίωνε την επίδραση σεισμικών φορτίων. Λόγω της 
ανεπαρκούς αρχικής διάταξης οπλισμών τα δοκίμια είχαν αναπτύξει 
υπό την επιβολή του ανακυκλιζόμενου καμπτοδιατμητικού φορτίου 
διάφορες ανεπιθύμητες μορφές αστοχίας, όπως διατμητική αστο-
χία του κορμού, λυγισμό των θλιβόμενων ράβδων ή αστοχία στις 
περιοχές των ματίσεων του διαμήκους οπλισμού. Στο πλαίσιο της 
προκείμενης έρευνας και για λόγους σύγκρισης, τα δοκίμια επισκευ-
άστηκαν εναλλακτικά είτε με μανδύες από μεταλλικά υφάσματα είτε 
με μανδύες από σύνθετα υλικά και υπεβλήθησαν εκ νέου  στο ίδιο 
ιστορικό φόρτισης. Τα αποτελέσματα αυτού του πιλοτικού πειραματι-
κού προγράμματος δείχνουν ότι οι μανδύες από μεταλλικά υφάσματα 
υπερέχουν έναντι των συνθέτων μανδυών γυαλιού ή άνθρακα, αυ-
ξάνοντας σημαντικά την αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης των 
επισκευασμένων στοιχείων. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι σεισμοί που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον 
ελλαδικό χώρο, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν 
επανειλημμένα καταδείξει την ελλιπή αντισεισμική συμπε-
ριφορά στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διατάξεις 
οπλισμών παλαιάς τεχνολογίας. Η σεισμική αναβάθμιση 
των υπαρχόντων κτιρίων είναι η μόνη βιώσιμη λύση, προ-
κειμένου να αυξηθεί το επίπεδο της παρεχόμενης αντισει-
σμικής προστασίας. Η εξέλιξη στην τεχνολογία των υλικών 
έχει συνεισφέρει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. 
Οι μανδύες από σύνθετα υλικά είναι αρκετά διαδεδομένοι 
ως ταχεία και αποτελεσματική μέθοδος για την επισκευή / 
ενίσχυση στοιχείων παλαιού τύπου. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται μια νέα εκδοχή στον τομέα των μανδυών 
(wraps), σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνται μεταλ-

λικά ινο-υφάσματα αντί για τα ήδη γνωστά σύνθετα ινοπλι-
σμένα υφάσματα, τα οποία αποτελούνται από μεταλλικές 
ίνες υψηλής αντοχής. Τα χαλυβδοϋφάσματα ή μεταλλικά 
ινο-υφάσματα εμφανίστηκαν πρόσφατα ως μια νέα κατηγο-
ρία υλικών που προσφέρονται για την επισκευή / ενίσχυση 
στοιχείων Ο.Σ. 

Η τεκμηρίωσή τους στη βιβλιογραφία αναφέρεται στη 
χρήση τους ως εξωτερικά επικολλούμενος οπλισμός για  την 
αύξηση είτε της καμπτικής είτε της διατμητικής αντοχής 
στοιχείων Ο.Σ. (Casadei et al. [1], Figeys et al. [2], Kim 
et al. [3], Lu et al. [4], Prota et al. [5], [6], Mitolidis et al. 
[7]). Χρησιμοποιούνται, δηλαδή, στις ίδιες εφαρμογές όπως 
τα μεταλλικά ελάσματα ή τα ελάσματα από άνθρακα. Το 
σύνθετο σύστημα αποτελείται από το χαλυβδοΰφασμα 
εμποτισμένο σε ρητίνη (γνωστό ως SRP - Steel Reinforced 
Polymer) και εφαρμόζεται στην κατάλληλα επεξεργασμένη 
εξωτερική επιφάνεια του στοιχείου. Εναλλακτικά, η χρήση 
ρευστοκονιάματος (SRG - Steel Reinforced Grout) αντί 
ρητίνης αυξάνει την αντίσταση του σύνθετου συστήματος 
σε περίπτωση έκθεσης σε φωτιά και μειώνει το κόστος της 
λύσης (Prota et al. [6]).    

Στην προτεινόμενη μέθοδο επισκευής / ενίσχυσης τα 
μεταλλικά υφάσματα συνδυαζόμενα με κονίαμα το οποίο 
χρησιμεύει ως συνδετικό υλικό, δημιουργούν ένα νέο 
σύνθετο σύστημα, το οποίο είναι απλό και γρήγορο στην 
εφαρμογή του. Η τεχνολογία της προτεινόμενης μεθόδου 
και η διαδικασία εφαρμογής της παρουσιάζονται στις 
επόμενες ενότητες στο πλαίσιο τεκμηρίωσης σχετικής 
πειραματικής έρευνας που διεξήχθη στο Εργαστήριο Οπλι-
σμένου Σκυροδέματος του ΔΠΘ, προκειμένου να ελεγχθεί 
η αποτελεσματικότητα των μεταλλικών υφασμάτων για 
χρήση σε συστήματα μανδυών. Πέντε επισκευασμένα με 
μανδύες δοκίμια μορφής υποστυλώματος σε κλίμακα 1:
2 ÷ 1:3 δοκιμάστηκαν υπό συνδυασμό αξονικού φορτί-
ου και εναλλασσόμενης καμπτοδιατμητικής φόρτισης, η 
οποία προσομοίαζε την επίδραση σεισμικής διέγερσης σε 
κατακόρυφα στοιχεία πολυώροφης πλαισιακής κατασκευ-
ής. Πριν από τη φάση της επισκευής που αποτελεί αντι-
κείμενο της παρούσας εργασίας, τα δοκίμια είχαν αρχικά 

Σεισμική Αναβάθμιση Στοιχείων Ο.Σ. Παλαιού Τύπου 
με τη Χρήση Μανδυών από Μεταλλικά Υφάσματα

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Λέκτορας

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ

Υποβλήθηκε: 23.2.2010 Έγινε δεκτή: 15.10.2010



88 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG,  No 3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 89

υποβληθεί σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση μέχρις αστοχίας 
(Syntzirma and Pantazopoulou [8]) συσσωρεύοντας εκτε-
ταμένη βλάβη. Τα δοκίμια ήταν αντιπροσωπευτικά δείγ-
ματα σχεδιασμού σύμφωνα με παλαιότερους κανονισμούς 
(DIN 1045 [9]) και θεωρούνται ανεπαρκή σύμφωνα με τις 
σύγχρονες προδιαγραφές (ανεπαρκείς αγκυρώσεις εγκάρ-
σιου και διαμήκους οπλισμού, αραιοί συνδετήρες, λείες 
ράβδοι και ματίσεις στην περιοχή της πλαστικής άρθρω-
σης.) Οι μανδύες με μεταλλικά υφάσματα εφαρμόστηκαν 
στα τρία από τα πέντε δοκίμια, ενώ οι σύνθετοι μανδύες 
από γυαλί και άνθρακα εφαρμόστηκαν στα άλλα δύο για 
λόγους σύγκρισης. Η διαδικασία της επισκευής, καθώς και 
η συμπεριφορά των δοκιμίων περιγράφονται λεπτομερώς 
στην εργασία. Τα πειραματικά αποτελέσματα καταδεικνύ-
ουν την αποτελεσματικότητα των μανδυών από μεταλλικά 
υφάσματα έναντι εδραιωμένων ή πιο οικείων μεθόδων, 
όπως είναι οι μανδύες από ινοπλισμένα πολυμερή. 

2 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

b = πλάτος της διατομής (κάθετα στο επίπεδο δράσης 
της διατμητικής δύναμης),

c = επικάλυψη του σκυροδέματος, 
Db = διάμετρος του διαμήκους οπλισμού,          
Ef  = μέτρο ελαστικότητας του σύνθετου υφάσματος,
ffu = εφελκυστική αντοχή του σύνθετου υφάσματος,
ft

/
 = εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος,

fy = τάση διαρροής του χάλυβα,
h  = ύψος της διατομής,  
kf

anch
 = δείκτης αποτελεσματικότητας σύνθετου μανδύα 

για ενίσχυση περιοχής ματίσεων / αγκυρώσεων,
kf

conf = δείκτης αποτελεσματικότητας σύνθετου μανδύα 
για αύξηση πλαστιμότητας,

Lb  = μήκος της μάτισης,
lp  = μήκος της πλαστικής άρθρωσης, 
Ls  = διατμητικό άνοιγμα,
Μflex = καμπτική αντοχή διατομής,
n  = αριθμός τελικών στρώσεων,
Nb = αριθμός των ράβδων (ή ζευγών ματιζόμενων 

ράβδων) που εγκιβωτίζονται από την εγκάρσια 
πίεση περίσφιγξης,

tf = πάχος του μανδύα,
Vc = αντοχή κορμού σκυροδέματος σε διάτμηση, 
Vflex = ικανοτική τέμνουσα,
Vshear = διατμητική αντοχή, 
Vw

f = τέμνουσα στοιχείου απαραίτητη για την εξάντλη-
ση της αντοχής της περισφιγμένης ζώνης, σε κάμ-
ψη

εccu = παραμόρφωση αστοχίας σκυροδέματος σε θλίψη,
εf

eff  = ενεργός εφελκυστική παραμόρφωση του σύνθε-
του μανδύα, 

εfu = μέγιστη παραμόρφωση σύνθετου υφάσματος, 
εhc = εγκάρσια εφελκυστική παραμόρφωση μανδύα 

κατά την πραγματοποίηση της αντοχής συνάφει-
ας σε μήκος μάτισης,

εsy = παραμόρφωση διαρροής του χάλυβα,
μ = συντελεστής τριβής στην επιφάνεια σκυροδέμα-

τος-χάλυβα, ο οποίος λαμβάνεται ως 0.9, 
μΔ = πλαστιμότητα μετατοπίσεων,
μεc = πλαστιμότητα παραμορφώσεων,
μφ = πλαστιμότητα καμπυλοτήτων,
ρfv = ογκομετρικό ποσοστό του εγκάρσιου οπλισμού 

του μανδύα,
σlat

c, σlat
f = ακτινική πίεση που ασκείται στην παράπλευρη 

επιφάνεια της ράβδου και του σύνθετου υφάσμα-
τος, αντίστοιχα,

σlat
conf  = πλευρική παθητική περίσφιξη.

3  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1 Πειραματική διάταξη, γεωμετρία δοκιμίων, 
παράμετροι μελέτης

Το πειραματικό πρόγραμμα αποτελούνταν από πέ-
ντε συνολικά διατάξεις, στις οποίες τα δοκίμια μελέτης 
φορτίστηκαν σε ανακυκλιζόμενη ένταση πριν και μετά 
την επισκευή με μανδύες. Στη διάταξη φόρτισης το υπό 
μελέτη δοκίμιο ήταν συνδεδεμένο (πλάτη με πλάτη) με 
βοηθητικό δοκίμιο στήριξης ίδιας εξωτερικά γεωμετρί-
ας, συμπεριλαμβανομένου και του θεμελίου, αλλά πολύ 
ισχυρότερου από το δοκίμιο μελέτης (Σχ. 1). Το δοκίμιο 
στήριξης επαναχρησιμοποιήθηκε σε κάθε νέο πείραμα και 
υπέστη αμελητέα βλάβη καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκι-
μών. Το σύστημα των δύο δοκιμίων (δοκίμιο μελέτης και 
βοηθητικό δοκίμιο) λειτουργούσε ως αμφιέρειστη δοκός 
με συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσο του ανοίγματός της 
(δηλαδή στο σημείο ένωσης των δύο θεμελίων), ώστε να 
είναι στατικά προσδιορίσιμη η ένταση στο υπό μελέτη 
δοκίμιο. Όλες οι πειραματικές διατάξεις είχαν αρθρώσεις 
στα άκρα τους. Το εγκάρσιο φορτίο ασκούνταν στο σημείο 
σύνδεσης των θεμελίων – στο μέσο του ανοίγματος του 
συστήματος των δυο δοκιμίων – με έλεγχο των μετατοπί-
σεων βάσει προκαθορισμένου ιστορικού εναλλασσόμενων 
μετακινήσεων. 

Το αξονικό φορτίο ασκούνταν απευθείας επάνω στα 
μεταλλικά καπέλα μέσω μιας αρθρωτής στήριξης. Αρχικά 
το αξονικό φορτίο εφαρμόστηκε ολόκληρο και στη συνέ-
χεια διατηρήθηκε σταθερό, ενώ το σύστημα μετακινούνταν 
στην εγκάρσια διεύθυνση. Σημειώνεται ότι δεν επιλέχθηκε 
μονολιθική σύνδεση μεταξύ του δοκιμίου μελέτης και του 
βοηθητικού δοκιμίου προκειμένου να επιτευχθεί ρεαλιστι-
κή προσομοίωση των συνθηκών αγκύρωσης στο δοκίμιο 
μελέτης. Οι σχετικές μετακινήσεις μετρήθηκαν και για το 
δοκίμιο μελέτης και για το βοηθητικό δοκίμιο από συγκε-
κριμένες θέσεις αναφοράς, κάνοντας χρήση βελομέτρων 
(LVDTs).  
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Σχήμα 1: Πειραματική διάταξη.
Figure 1:  Test setup

Τα δοκίμια προβόλου τετραγωνικής διατομής είναι αντι-
προσωπευτικά ενός τυπικού υποστυλώματος, πολυώροφου 
πλαισίου που εκτείνεται από το μέσο ύψος του ορόφου 
μέχρι τη σύνδεση δοκού υποστυλώματος. Τα δοκίμια σχε-
διάστηκαν χωρίς αντισεισμικές λεπτομέρειες όπλισης και 
ήταν αντιπροσωπευτικά δείγματα σχεδιασμού στη Νότια 
Ευρώπη τη δεκαετία του ’70. Η γεωμετρία και οι λεπτομέ-
ρειες όπλισης ενός τυπικού δοκιμίου μελέτης, καθώς και του 
βοηθητικού, απεικονίζονται στο Σχήμα 2. Η διατομή είναι 
τετραγωνική διαστάσεων 200 mm και διατμητικού ανοίγμα-
τος, Ls, 900 mm. Ο διαμήκης οπλισμός αποτελούνταν από 
8Ø12 μοιρασμένα στην περίμετρο της διατομής, ποιότητας 
χάλυβα S500, με επικάλυψη περίπου 20 mm. Η ονομαστι-
κή θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος ήταν fck=20MPa. 
Ο εγκάρσιος οπλισμός αποτελούνταν από λείες ράβδους 
διαμέτρου Ø6 και ποιότητας χάλυβα S220. Τα άκρα των 
συνδετήρων ήταν κλεισμένα με απλή παράθεση (ανοικτοί 
συνδετήρες). Οι λεπτομέρειες όπλισης των δοκιμίων απει-
κονίζονται στο Σχήμα 2. 
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Σχήμα 2. Πειραματική διάταξη: γεωμετρία και λεπτομέρειες όπλισης 
(διαστάσεις σε mm).

Figure 2. Test assembly: geometry and reinforcement details (di-
mensions in mm).

Η ονομασία των δοκιμίων έγινε με βάση τη στοχευόμενη 
μορφή αστοχίας (F για καμπτική αστοχία, L για αστοχία μα-
τίσεων; το μήκος της μάτισης που δίδεται ως πολλαπλάσιο 
της διαμέτρου του διαμήκους οπλισμού, Db – για παράδειγ-
μα 36Db), N είναι το επιβαλλόμενο αξονικό φορτίο (σε τάξη 

μεγέθους 6 τόνων, το Ν ήταν 8% του φορτίου αντοχής σε 
θλίψη Agfc

/. Σημειώνεται ότι η επιλογή μικρού αξονικού φορ-
τίου καθορίστηκε από τις δυνατότητες του εργαστηριακού 
εξοπλισμού κατά τον χρόνο διεξαγωγής των πειραμάτων. 
Σε περίπτωση εφαρμογής μεγαλύτερου αξονικού φορτίου η 
αρχική αντοχή σε διάτμηση αναμένεται αυξημένη και γενικά 
η καταπόνηση των αγκυρώσεων / ματίσεων σε εξόλκευση 
χαμηλότερη με μεγαλύτερο, όμως, κίνδυνο λυγισμού των 
διαμηκών ράβδων. Επίσης, η απομείωση αντοχής λόγω του 
φαινομένου Ρ-Δ θα ήταν μεγαλύτερη – σε γραμμική σχέση 
με το μέγεθος του αξονικού φορτίου.) Ο δείκτης a ή b σημει-
ώνει τον τύπο του ιστορικού φόρτισης που ασκείται. Η από-
σταση του εγκάρσιου οπλισμού διαφοροποιούνταν από 50 
mm σε 70 mm. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται η γεωμετρία 
και οι λεπτομέρειες όπλισης των πειραματικών δοκιμίων. 

Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε δυο εναλλακτικούς τύπους 
ιστορικών φόρτισης με βάση τις μετακινήσεις, “a” και “b”. 
Και στα δυο ιστορικά φόρτισης το μέγεθος της επιβαλλό-
μενης μετατόπισης εκφράζεται ως ποσοστό της θεωρητικής 
μετακίνησης διαρροής στην κορυφή του προβόλου, Δy (=14 
mm). Εφαρμόστηκαν τρεις κύκλοι σε κάθε επίπεδο μετατό-
πισης και στις δύο κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα για το ιστορικό 
μετατοπίσεων τύπου “a”, η αύξηση της μετατόπισης ανά κύ-
κλο γινόταν ως εξής: 0.25Δy, 0.50Δy, 0.75Δy, 1.00Δy, 1.50Δy, 
2.00Δy, 2.50Δy, συνεχίζοντας μέχρι το 4.0Δy. Σε ό,τι αφορά 
στο ιστορικό τύπου “b”, το οποίο προσομοίαζε κοντινούς 
σεισμούς (near field earthquakes), η μετατόπιση αυξανόταν 
σημαντικά από κύκλο σε κύκλο με ένα ξαφνικό μεγάλο παλ-
μό στον κύκλο με 2Δy  (0.50Δy, 1.00Δy, 2.00Δy - ένας κύκλος, 
5.00Δy). Οι ίδιο τύποι ιστορικών φόρτισης χρησιμοποιήθη-
καν για τη δοκιμή τόσο των αρχικών, όσο και των επισκευ-
ασμένων δοκιμίων. Η αντοχή των μετατοπίσεων συνδέθηκε 
με μια πτώση της τάξης του 20% στη μέγιστη τιμή της περι-
βάλλουσας αντοχής (η περιβάλλουσα σχηματίζεται από την 
ένωση των κορυφών των υστερητικών κύκλων.)  

Κύριος στόχος του πειραματικού προγράμματος ήταν 
η αποτίμηση της δυνατότητας χρήσης μανδυών από με-
ταλλικά υφάσματα (μεταλλικές ίνες υψηλής αντοχής) 
ως εναλλακτικό σύστημα ενίσχυσης μέσω περίσφιγξης 
σε σχέση με τους μανδύες από ινοπλισμένα πολυμερή. 
Ένας επιπλέον στόχος ήταν η διερεύνηση της επιρροής 
του τύπου του εφαρμοζόμενου ιστορικού φόρτισης στην 
απόκριση των επισκευασμένων / ενισχυμένων δοκιμίων. 
Έτσι, τα δοκίμια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες βάσει της 
παραμέτρου διερεύνησης. Η πρώτη ομάδα δοκιμίων απο-
τελούνταν από δοκίμια με ματίσεις, που δοκιμάστηκαν όλα 
με το ιστορικό φόρτισης “b”, κατά το οποίο η παράμετρος 
διερεύνησης ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας 
τριών εναλλακτικών μεθόδων ενίσχυσης (Πίνακας 1): 
σύνθετοι μανδύες από γυαλί, από άνθρακα και μανδύες 
από μεταλλικά υφάσματα (RgLN36Db_b, RcLN36Db_b, 
RmLN36Db_b). Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από τα 
δοκίμια FN_a and FN_b των οποίων ο σχεδιασμός στόχευε 
σε ελεγχόμενη καμπτική συμπεριφορά. Τα δυο αυτά δοκί-
μια επισκευάστηκαν με μανδύες από μεταλλικά υφάσματα 
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και δοκιμάστηκαν στα ιστορικά μετατοπίσεων “a” και “b”, 
προκειμένου να διερευνηθεί η απόκριση του καινοτόμου 
αυτού συστήματος ενίσχυσης σε διαφορετικά ιστορικά 
μετατοπίσεων (Πίνακας 1). 

Όπως αναφέρθηκε, πριν την επισκευή/ενίσχυση τα δοκί-
μια είχαν υποβληθεί σε συνδυασμένο αξονικο θλιπτικό φορ-
τίο και ανακυκλιζόμενο ιστορικό εγκάρσιων μετακινήσεων, 
που προσομοίωνε σεισμική φόρτιση μέχρις αστοχίας.  Η ίδια 
διαδικασία φόρτισης χρησιμοποιήθηκε και για τη μετά την 
επισκευή/ενίσχυση φάση του πειράματος. 

3.2. Υλικά

Στη διαδικασία της επισκευής / ενίσχυσης χρησιμοποι-
ήθηκαν σύνθετα υφάσματα από ίνες γυαλιού και άνθρακα 
μιας κατεύθυνσης. Οι ιδιότητες των ινοπλισμένων πολυμε-
ρών και ρητινών δίδονται στους Πίνακες 2 και 3, αντίστοι-
χα. Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι μεταλλικών ινών υψηλής 
αντοχής, οι οποίες περιβάλλονται από επίστρωση  χαλκού 
(AO-brass, Adhesion Optimized). Η επίστρωση παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στην πράξη ως προς την ανθεκτικότητα των 
χαλύβδινων ινών έναντι διάβρωσης  και προσδίδει επιπλέον 
χαρακτηριστικά επιτελεστικότητας στο υλικό του μανδύα. 
Για παράδειγμα, η επίστρωση από ψευδάργυρο παρέχει 
αντίσταση στη διάβρωση, υψηλή πρόσφυση και έχει την 
όψη ανοξείδωτου χάλυβα. Στην προκείμενη μελέτη, επιλέ-
χθηκαν χαλυβδοϋφάσματα με επίστρωση χαλκού, διότι ήταν 
τα μόνα διαθέσιμα κατά την έναρξη της έρευνας. Ο τύπος 
καλωδίου χορδής (wire cord) 12X κατασκευάζεται τυλίγο-
ντας 12 καλώδια δύο διαφορετικών διαμέτρων μεταξύ τους 
και τυλίγοντας ένα ακόμη καλώδιο εξωτερικά της δέσμης 
(Σχ. 3α). Ο τύπος καλωδίου χορδής 3X2 κατασκευάζεται 
με περιέλιξη 5 καλωδίων μεταξύ τους – 3 ευθύγραμμες 
ίνες τυλιγμένες υπό γωνία  με 2 ίνες (Σχ. 3β). Η πυκνότητα 
των καλωδίων 3X2 και 12X είναι 9.06 ίνες ανά εκατοστό 
(χαρακτηρίζεται υψηλής πυκνότητας). Τα γεωμετρικά και 
τα μηχανικά χαρακτηριστικά ενός καλωδίου συνοψίζονται 
στον Πίνακα 4 και για τους δύο τύπους. 

Πίνακας 2. Ονομαστικές ιδιότητες σύνθετων υφασμάτων. 
Table 2. Nominal material properties of FRP plies.

��������� tf
 (mm) 

���������
(g/m2)

ffu
(MPa)

Ef
(MPa) �fu

����� 0.36 2560 2300 76000 0.028 

�������� 0.11 1800 3900 230000 0.015 

Πίνακας 3. Ιδιότητες ρητινών για την εφαρμογή σε μανδύες από 
σύνθετα υλικά. 

Table 3. Properties of epoxy matrix usedfor application of the FRP 
wraps.

��������� �����������������* (MPa) 

�����
�������������

(MPa) 

����������, % 
(�����������
�������)

������ 1 45 3000 1.5 

������ 2 
(������) 30 4500 0.9 

Πίνακας 4. Μηχανικές ιδιότητες καλωδίου.
Table 4. Mechanical properties of single roving (cord).

��������� ���������
(mm) 

���������
��������

(mm) 

ffu
(MPa) 

�fu
(mm/mm) 

12X ���� 0.22, 
����� 0.20 0.889 2014 0.019 

3X2 0.35 0.889 2479 0.021 

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά τσιμεντοκονιάματος.
Table 5. Mechanical chracteristics of cementicious grout.

���������
��������
������
(MPa) 

��������
������* (MPa) 

������
��������� ��
������ (MPa)

������� 1 
(������) 6.5 55 20 

������� 2 
(������ �

������������)
7.0 60 20 

Πίνακας 1. Γεωμετρία και λεπτομέρειες όπλισης δοκιμίων.
Table 1. Geometry and reinforcement details of the test units.

���������� ������� ������������� �������

����� ���������
��������*

�����
�������

������� ������
(P/Agf/

c)
��������
�������� ����� ����������

��������

����
������
(mm) 

�������
��������

������� ������
(P/Agf/

c)
��������
��������

L36Db_a§ Ø6/70 36Db - a Rg_LN36Db_b ����� 400 3 0.08 b 

L36Db_b§ Ø6/70 36Db - b Rc_LN36Db_b �������� 400 3 0.08 b 

LN36Db_a Ø6/70  36Db 0.08 a Rm_LN36Db_b 12X 400 1 0.08 b 

FN_a Ø6/50 - 0.08 a Rm_FN_a 3X2 600 1 0.08 a 

FN_b Ø6/50 - 0.08 b Rm_FN_b 3X2 600 1 0.08 b 

Δοκιμή χωρίς παρουσία αξονικού φορτίου (Syntzirma and Pantazopoulou, [8]), *Ανοικτοί συνδετήρες
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Τα κονιάματα με βάση το τσιμέντο είχαν διπλή χρηστι-
κότητα στη διαδικασία της επισκευής / ενίσχυσης (Πίνακας 
5). Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν ως έγχυτο κονίαμα προκειμέ-
νου να αποκατασταθούν οι περιοχές του στοιχείου όπου το 
σκυρόδεμα είχε αποδιοργανωθεί λόγω ρηγμάτωσης, αλλά, 
επίσης, και ως μητρικό υλικό για την επιφανειακή εφαρμογή 
του μανδύα από μεταλλικό ύφασμα.  

4

(�)

(�)
����� 3. ��������� ������� (�) 12�, (�) 3�2.
Figure 3. Steel cords (�) 12X, (�) 3X2.

������� 2. ����������� ��������� �������� ���������.
Table 2. Nominal material properties of FRP plies. 

��������� tf
 (mm) 

���������
(g/m2)

ffu
(MPa) 

Ef
(MPa) �fu

����� 0.36 2560 2300 76000 0.028 

�������� 0.11 1800 3900 230000 0.015 

������� 3. ��������� ������� ��� ��� �������� �� �������
��� ������� �����.

Table 3. Properties of epoxy matrix used for application of the
FRP wraps. 

��������� �����������������* (MPa) 

�����
�������������

(MPa) 

����������, % 
(�����������
�������)

������ 1 45 3000 1.5 

������ 2 
(������) 30 4500 0.9 

������� 4. ��������� ��������� ��������.
Table 4. Mechanical properties of single roving (cord). 

��������� ���������
(mm) 

���������
��������

(mm) 

ffu
(MPa) 

�fu
(mm/mm) 

12X ���� 0.22, 
����� 0.20 0.889 2014 0.019 

3X2 0.35 0.889 2479 0.021 

������� 5. �������������� ������������������.
Table 5. Mechanical chracteristics of cementicious grout. 

���������
��������
������
(MPa) 

��������
������* (MPa) 

������
��������� ��
������ (MPa)

������� 1 
(������) 6.5 55 20 

������� 2 
(������ �

������������)
7.0 60 20 

�a� ��� �b�, ����������� �� ����������� � �������� ��� ���������� ����� ���������� ��������� �� �����������
�������� ������������ (������� 1).  
���� ����������, ���� ��� ��������/�������� �� ������� ����� ��������� �� ����������� ������� �������� ������

��� �������������� �������� ��������� ������������, ��� ����������� �������� ������� ������ ��������. � ����
���������� �������� ��������������� ��� ��� �� ���� ��� ��������/�������� ���� ��� ����������.

3.2. �����

��� ���������� ��� ��������� / ��������� ���������������� ������� �������� ��� ���� ������� ��� ������� ����
�����������. �� ��������� ��� ������������ ��������� ��� ������� �������� ����� ������� 2 ��� 3, ����������.
���������������� ��� ����� ���������� ���� ������ �������, �� ������ ������������� ��� ��������� ������ (AO-
brass, Adhesion Optimized). � ��������� ������ ����������� ���� ���� ����� �� ���� ��� ������������� ���
���������� ���� ������ ��������� ��� ��������� �������� �������������� ����������������� ��� ����� ��� ������. ���
����������, � ��������� ��� ���������� ������� ��������� ��� ��������, ����� �������� ��� ���� ��� ���
����������� ������. ���� ���������� ������, ����������� ��������������� �� ��������� ������, ����� ���� �� ����
��������� ���� ��� ������ ��� �������. � ����� �������� ������ (wire cord) 12X �������������� ���������� 12 
������� ��� ������������ ��������� ������ ���� ��� ���������� ���

����� ������� ��������� ��� ������ (��. 3�). � �����
�������� ������ 3X2 �������������� �� ��������� 5 
�������� ������ ���� � 3 ����������� ���� ���������� ���
����� �� 2 ���� (��. 3�). � ��������� ��� �������� 3X2 ���
12X ����� 9.06 ���� ��� �������� (�������������� ������
����������). �� ���������� ��� �� �������� ��������������
���� �������� ������������ ���� ������ 4 ��� ��� ���� ���
������.
�� ��������� �� ���� �� �������� ����� �����

������������ ��� ���������� ��� ��������� / ���������
(������� 5). ����, ���������������� �� ������ �������
����������� �� �������������� �� �������� ��� ���������
���� �� ��������� ���� �������������� ���� ����������,
����, ������, ��� �� ������� ����� ��� ��� �����������
�������� ��� ������ ��� ��������� ������.

4. ���������� ��������� / 
����������

4.1.����������� ������� ��������

� ���������� ��� ��������� / ��������� ��������� ���
����������� ��� ������� ��������, �� ����� ������������
����� �������� ���� ��� �� ������ ��� ��������� / ���������.
�� ������� L36Db_a ��� L36Db_b ������������ ����� ���
�������� �������� ��������� �������. ������� ��� ��������
��� ����������� ��� ����������� ������ ���� �����
��������� ���� ������� ������� ��� ���������
������������� �� ��� �������������� �������������
������������ ��=2.0 (��. 4). �� ������� L36Db_b
���������� 3 ������� �� ������������ ��=2.0, ��� ��
������� L36Db_b ���������� 1 ����� �� ������������
��=5.0. � ������ �������� ��� �������� LN36Db_a ����
������ ������������ ��� ����� ��� ������������ ��� ����
������� �� ��������. � ������� ���� ���������� ���� �������
��� �������� �������. ���� �� �������� ��� ������� ������
�������� (����� ��� ������������ ��=1.5) �������������
��������� ������ �� ��� ����������� ����� �� ������������
���� ��� ��� ��������� ��� ������������� ��� ����
�������� �� �� �������. �� ���������� ��� �������� ��
������������ � ����� ������������� ���� ������� ���

Σχήμα 3. Μεταλλικά καλώδια (α) 12Χ, (β) 3Χ2.
Figure 3. Steel cords (α) 12X, (β) 3X2. 

4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ / 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

4.1 Συμπεριφορά αρχικών δοκιμίων

Ο σχεδιασμός της επισκευής / ενίσχυσης βασίστηκε 
στη συμπεριφορά των αρχικών δοκιμίων, τα οποία δοκιμά-
στηκαν μέχρι αστοχίας πριν από το στάδιο της επισκευής / 
ενίσχυσης. Τα δοκίμια L36Db_a και L36Db_b δοκιμάστηκαν 
χωρίς την παρουσία αξονικού θλιπτικού φορτίου. Αστοχία 
των ματίσεων που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες ρωγμές 
κατά μήκος παράθεσης στην κρίσιμη περιοχή του στοιχείου 
παρατηρήθηκαν με την πραγματοποίηση πλαστιμότητας 
μετατοπίσεων μΔ=2.0 (Σχ. 4). Το δοκίμιο L36Db_b συμπλή-
ρωσε 3 κύκλους σε πλαστιμότητα μΔ=2.0, ενώ το δοκίμιο 
L36Db_b συμπλήρωσε 1 κύκλο σε πλαστιμότητα μΔ=5.0. Ο 
τρόπος αστοχίας του δοκιμίου LN36Db_a ήταν αρκετά δια-
φορετικός από αυτόν που παρατηρήθηκε στα άλλα δοκίμια 
με ματίσεις.  Η διαφορά αυτή αποδίδεται στην επιρροή του 
αξονικού φορτίου. Κατά τη διάρκεια των αρχικών κύκλων 
από την περίμετρο του υποστυλώματος στη θέση σύνδεσης 
με το θεμέλιο. Με αυξανόμενη την απαίτηση σε πλαστιμό-
τητα φόρτισης (μέχρι και πλαστιμότητα μΔ=1.5) παρατη-
ρήθηκαν καμπτικές ρωγμές με μια επικρατούσα ρωγμή να 
σχηματίζεται γύρω η βλάβη συγκεντρώθηκε στην περιοχή 
της πλαστικής άρθρωσης. Με το πέρας του πειράματος (έ-
χοντας συμπληρώσει 3 κύκλους σε πλαστιμότητα μΔ=2.5) οι 
διαμήκεις ράβδοι της κάτω σειράς λύγισαν μέσα στο πρώτο 
διάστημα των συνδετήρων (Σχ. 4).

Το δοκίμιο FN_a αρχικά εμφάνισε καμπτική συμπερι-
φορά μέχρι τον πρώτο κύκλο σε πλαστιμότητα μΔ=1.5. Σε 
μετέπειτα κύκλους η συμπεριφορά ελεγχόταν κυρίως  από 
διάτμηση με την εμφάνιση διαγώνιων ρωγμών και συγκέ-
ντρωση βλάβης στην πλαστική περιοχή. Στο τέλος του πρώ-
του κύκλου σε πλαστιμότητα μΔ=2.5, η ονομαστική αντοχή 
σε παραμόρφωση του δοκιμίου είχε εξαντληθεί (σημειώθη-

κε 20% πτώση αντοχής σε σχέση με τη μέγιστη τιμή της πε-
ριβάλλουσας). Σ’ αυτό το σημείο το πείραμα τερματίστηκε, 
έτσι, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή (Σχ. 5). 

Σχήμα 4. Υποστυλώματα με ματίσεις στο στάδιο της αστοχίας.
Figure 4. Lap-spliced columns at failure.

  

Στην περίπτωση του δοκιμίου FN_b η συμπεριφορά ήταν 
καμπτική μέχρι τον πρώτο κύκλο σε μΔ = 1.0. Στους επόμε-
νους κύκλους η διάτμηση κυριάρχησε στη συμπεριφορά του 
δοκιμίου (διαγώνιες ρωγμές και θρυμματισμός σκυροδέμα-
τος). Η αστοχία πραγματοποιήθηκε στο τέλος του πρώτου 
κύκλου σε πλαστιμότητα μΔ =5.0 (Σχ. 5).

Σχήμα 5. Δοκίμια FN_a και FN_b στο στάδιο της αστοχίας.
Figure 5. Specimens FN_a and FN_b at failure. 

4.2 Υπολογισμός απαιτούμενων στρώσεων για μανδύες 
από ινοπλισμένα πολυμερή

Ο σχεδιασμός της επισκευής / ενίσχυσης στην περίπτωση 
των δοκιμίων L36Db_a και L36Db_b στόχευε στη διόρθωση 
της βλάβης στην περιοχή της μάτισης. Tο δοκίμιο L36Db_a 



92 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG,  No 3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 93

επισκευάστηκε χρησιμοποιώντας σύνθετους μανδύες από 
ύφασμα γυαλιού μιας κατεύθυνσης και αναφέρεται εφεξής 
ως RgLN36Db_b (R υποδηλώνει επισκευή, g: ύφασμα από 
γυαλί, _b αναφέρεται στο ιστορικό φόρτισης που επιβλή-
θηκε στο επισκευασμένο δοκίμιο). Το δοκίμιο L36Db_b 
επισκευάστηκε με σύνθετους μανδύες από ύφασμα άνθρακα 
και για τη μετά την επισκευή φάση των δοκιμών αναφέρεται 
ως RcLN36Db_b (c: άνθρακας). Οι μανδύες εφαρμόστη-
καν εξωτερικά, ώστε οι ίνες να είναι κάθετες στην περι-
οχή παράθεσης των διαμηκών ράβδων σε μήκος 400 mm 
από τη στήριξη. Ο αριθμός των στρώσεων ινοπλισμένων 
πολυμερών καθορίστηκε βάσει σχετικής μεθοδολογίας δι-
αστασιολόγησης (Tastani and Pantazopoulou [10]) για την 
επισκευή / ενίσχυση αγκυρώσεων / ματίσεων στο οπλισμένο 
σκυρόδεμα με τη χρήση εξωτερικά επικολλούμενων μανδυ-
ών από σύνθετα ινοπλισμένα πολυμερή. Σημειώνεται ότι 
ελλείψει ανάλογης μεθοδολογίας διαστασιολόγησης μαν-
δυών από μεταλλικά ινοπλέγματα και μάλιστα με ανόργανη 
μήτρα, η επισκευή με τα νέα αυτά υλικά έγινε εμπειρικά, 
χρησιμοποιώντας τους μανδύες σε μήκος που κάλυπτε την 
αποδιοργανωμένη περιοχή των προς επισκευή στοιχείων. Η 
αξονική δυσκαμψία του τροποποιημένου χαλυβδοϋφάσμα-
τος 12Χ ήταν Kf

12X=12158 N/mm και του τροποποιημένου 
χαλυβδοϋφάσματος 3Χ2 ήταν Kf

3Χ2=13542 N/mm. Τα υφά-
σματα άνθρακα και γυαλιού είχαν σχεδόν διπλάσια αξονική 
δυσκαμψία (Kf

c=25300 N/mm και Kf
g=27360 N/mm, αντί-

στοιχα) από το τροποποιημένο ύφασμα τύπου 12Χ και 3Χ2 
(Kf

c/Kf
12X=2.0, Kf

c/Kf
3X2=1.9, Kf

g/Kf
12X=2.2, Kf

g/Kf
3X2=2.0). 

Η παραπάνω σύγκριση γίνεται βέβαια με την επιφύλαξη 
ότι το μητρικό υλικό είναι εντελώς διαφορετικό στα δύο 
συστήματα (ρητίνη έναντι κονιάματος). Σε κάθε περίπτωση 
η δυσκαμψία του μεταλλικού μανδύα ρυθμίζεται από την 
πυκνότητα των ινών που προκύπτει μετά την αφαίρεση ινών 
από την πλέξη.  

Χάριν παραδείγματος δίδεται κάτωθι η διαδικασία υπο-
λογισμού των απαιτούμενων στρώσεων για την επισκευή 
στην περιοχή της μάτισης στην περίπτωση του δοκιμίου 
RgLN36Db_b (glass-FRP wrapping). Στους υπολογισμούς 
έχει αγνοηθεί η τυχόν περίσφιγξη που παρέχεται από τους 
υφιστάμενους συνδετήρες, λόγω της σημαντικής βλάβης 
που αυτοί είχαν υποστεί κατά την πρώτη φάση του πειραμα-
τικού προγράμματος (είχαν παραμορφωθεί λόγω λυγισμού 
των διαμηκών οπλισμών). 

Κεντρική ιδέα της μεθοδολογίας υπολογισμού αποτελεί 
η επιδίωξη να καταστεί μετά την επισκευή κι ενίσχυση ο κα-
μπτικός μηχανισμός συμπεριφοράς ο ασθενέστερος και άρα 
ο κυρίαρχος. Για τον σκοπό αυτό υπολογίζεται η ικανοτική 
τέμνουσα Vflex (εξαρτάται μόνο από το διαμήκη οπλισμό και 
το αξονικό φορτίο) και στη συνέχεια η ποσότητα αυτή τίθε-
ται ως κάτω όριο για την απαιτούμενη αντοχή του στοιχείου 
σε διάτμηση καθώς και για τον προσδιορισμό της απαιτού-
μενης αντοχής των αγκυρώσεων και ματίσεων. Στην προκεί-
μενη περίπτωση για να μπορέσει η μάτιση να αναπτύξει σε 
μήκος μάτισης Lb=36·Db=430 mm την ονομαστική δύναμη 
σχεδιασμού (διαρροής) των οπλισμών (Db=12mm, fy=500 

MPa), απαιτείται ομοιόμορφη τάση συνάφειας fb
dem ίση με: 
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Στην περίπτωση εγκιβωτισμού της μάτισης με μανδύα 
η τάση συνάφειας υπολογίζεται μέσω μοντέλου τριβής από 
το μέγεθος της εγκάρσιας πίεσης περίσφιγξης, που ασκείται 
στο εν-δυνάμει επίπεδο αποσχίσεως των ματιζόμενων ρά-
βδων, ως εξής:
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όπου μ=0.9, Nb=3 (είναι ο αριθμός των ράβδων (ή των ζευ-
γών των ματισμένων ράβδων) που πλευρικά στηρίζονται 
λόγω της εγκάρσιας πίεσης), σlat

c=cft
/ η συμβολή της επι-

κάλυψης του σκυροδέματος πάχους c=15 mm, στην αντοχή 
σε συνάφεια, όπου ft

/
 =1.5 MPa η εφελκυστική αντοχή του 

σκυροδέματος της επικάλυψης (Tastani and Pantazopoulou 
[10]). Στη συνέχεια υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός 
στρώσεων μανδύα, n, από τη σχέση:  
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όπου εhc=0.0024 η ενεργή παραμόρφωση του μανδύα στην 
επιφάνεια του στοιχείου όταν η μάτιση αναπτύσσει την 
αντοχή της σε συνάφεια, kf

 =1, tf=0.36 mm, Ef =76000 MPa 
και b=200 mm.

Οι στρώσεις, που τελικά τοποθετήθηκαν στα δοκίμια 
με ματίσεις (RgLN36Db_b, RcLN36Db_b), ήταν ο μέγιστος 
απαιτούμενος αριθμός για διασφάλιση των δοκιμίων έναντι 
αστοχίας σε διάτμηση, στις ματίσεις, έναντι πρώιμου λυγι-
σμού των διαμηκών οπλισμών αλλά και για την εξασφάλιση 
ελάχιστης πλαστιμότητας μετακινήσεων ίσης με 2.5, καθώς 
και για περίσφιγξη της θλιβόμενης ζώνης.   Στον Πίνακα 
6. δίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων στρώσεων μανδύα 
για κάθε ένα από τα παραπάνω σενάρια, χρησιμοποιώντας 
τις σχέσεις από την εργασία αναφοράς των Tastani and 
Pantazopoulou [10]. 

Έτσι, στην περίπτωση του δοκιμίου RgLN36Db_b, μια 
στρώση υφάσματος γυαλιού επαρκεί για την αποφυγή δια-
τμητικής αστοχίας και λυγισμού (για  πλαστιμότητα μετα-
τοπίσεων μΔ=2.5), ενώ απαιτούνται 2 στρώσεις για εξασφά-
λιση πλαστιμότητας μΔ =2.5 και για την αποφυγή αστοχίας 
των ματίσεων. Σημειώνεται ότι η επιλογή των 3 στρώσεων 



92 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG,  No 3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 93

υφάσματος γυαλιού για το συγκεκριμένο δοκίμιο έγινε για 
λόγους σύγκρισης με το δοκίμιο RcLN36Db_b, παρότι από 
τους υπολογισμούς προκύπτουν 2 στρώσεις (Πίνακας 6). 
Η τελευταία στήλη του Πίνακα 6 παρουσιάζει τις τελικές 
στρώσεις, που τοποθετούνται με βάση την εκτιμώμενη πλέ-
ον κρίσιμη μορφή αστοχίας, που εντοπίζεται στην περιοχή 
της μάτισης. 

4.3 Επίπτωση του αριθμού των τοποθετούμενων 
στρώσεων

Η τοποθέτηση των τριών στρώσεων υφάσματος γυαλιού 
και άνθρακα στα δοκίμια RgLN36Db_b και RcLN36Db_b 
είχε ως αποτέλεσμα την εκ νέου ιεράρχηση των μορφών 
αστοχίας με στόχο την καμπτική αστοχία (Πίνακας 7). 

Διάτμηση: Η διατμητική αντοχή των δοκιμίων (Vshear) 
που συνίσταται από την αντοχή του σκυροδέματος σε δι-
άτμηση (Vc) και τη συνεισφορά του μανδύα από σύνθετα 
υλικά (Vw

f) αυξήθηκε σημαντικά, οδηγώντας σε καμπτική 
αστοχία (Vflex<Vshear) (Πίνακας 7). Με δεδομένο τον αριθμό 
των τελικών στρώσεων, n,  υπολογίζεται η απαιτούμενη 
συμβολή Vw

f του μανδύα στη διατμητική αντοχή και άρα ο 
απαιτούμενος αριθμός στρώσεων μανδύα:   

hEntK2V eff
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f
w ��  (4.4)

Περίσφιξη - Αύξηση πλαστιμότητας: Γνωρίζοντας τον 
αριθμό των στρώσεων, n, υπολογίζεται το ογκομετρικό πο-
σοστό του εγκάρσιου οπλισμού του μανδύα, ρfv:
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Στη συνέχεια με βάση την εξίσωση (4.5β) υπολογίζεται 
η παρεχόμενη πλευρική παθητική περίσφιξη, σlat

conf που αντι-
στοιχεί σε πλαστιμότητα μετατοπίσεων, μΔ.

eff
ff

conf
f

fvconf
lat Ek2

1
�

�
� �

, 

� �1.0f/4.123.1 /
c

conf
lat ��� ���  (4.5β)

Περίσφιξη – Καθυστέρηση λυγισμού ράβδων οπλι-
σμού: Με βάση την εξίσωση (4.5α) υπολογίζεται το ογκο-
μετρικό ποσοστό του εγκάρσιου οπλισμού του μανδύα, ρfv, 
για αριθμό στρώσεων n. 

Η παθητική τάση που αναπτύσσεται στο εγκιβωτισμένο 
σκυρόδεμα, σlat

conf, εκτιμάται με βάση την πλαστιμότητα 
καμπυλοτήτων, μφ, που είναι συνάρτηση της πλαστιμότητας 
μετατοπίσεων, μΔ :
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Πίνακας 6.`Απαιτούμενες στρώσεις για την εξασφάλιση των πιθανών μορφών αστοχίας.
Table 6. Required layers for mitigating the alternative failure modes.
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RgLN36Db_b ����� 1 ���. 2 ���. 1 ���. 2 ���. 3 ���.*

RcLN36Db_b �������� 1 ���. 3 ���. 2 ���. 2 ���. 3 ���.
*���� ��������� RgLN36Db_b ������������� 3 �������� ��� ������ ��������� �� �� ������� RcLN36Db_b
������ ��� ���� ������������ ���������� 2 ��������.

Πίνακας 7. Επίπτωση του αριθμού των στρώσεων στα μηχανικά χαρακτηριστικά της διατομής.
Table 7. Consequences of the number of layers on the mechanical characteristics of the cross-section.
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RgLN36Db_b 3x����� 41 460 470 4.6 7.3 0.0514/20.6 6.2 7.3 9.6 7.5 134.6 

RcLN36Db_b 3x�������� 41 228 238 2.3 3.6 0.0236/9.4 3.2 3.7 4.1 7.0 124.1 
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5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

5.1 Προετοιμασία δοκιμίων

Μετά την πρώτη φάση της φόρτισης τα χαλαρά θραύ-
σματα σκυροδέματος απομακρύνθηκαν με το χέρι, χρησι-
μοποιώντας καλέμι και σφυρί. Στην περίπτωση των δοκι-
μίων  L36Db_b, L36Db_a και LN36Db_a, ο πυρήνας του 
σκυροδέματος διατηρήθηκε, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. 
Αντίθετα, στην περίπτωση των δοκιμίων FN_a και FN_b, 
το σκυρόδεμα είχε ρηγματωθεί και αποδιοργανωθεί πλή-
ρως στην περιοχή που εντοπίστηκε η βλάβη, εξαιτίας των 
εκτεταμένων ρωγμών και γι’ αυτό τον λόγο απομακρύν-
θηκε πλήρως (Σχ. 7). Η επιτυχία της φάσης αυτής ήταν 
καθοριστική για τα επόμενα βήματα της επισκευής και 
απαιτήθηκε προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης 
σε υγιή τμήματα σκυροδέματος και στον διαμήκη οπλισμό, 
καθώς και επιμονή για συστηματική διείσδυση στο πολύ-
πλοκο σύστημα ρωγμών.

Στην επόμενη φάση κατασκευάστηκαν καλούπια, στα 
οποία τοποθετήθηκε κονίαμα χυτού τύπου για την κάλυψη 
των κενών που είχαν δημιουργηθεί από την απομάκρυνση 
του ρηγματωμένου σκυροδέματος (Πίνακας 5). Μετά τη 
σκυροδέτηση του επισκευαστικού κονιάματος τα δοκίμια 
παρέμειναν στα καλούπια για 48 ώρες. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η πρώιμη αστοχία των μανδυών ινοπλισμένου 
πολυμερούς, εξαιτίας της συγκέντρωσης τάσεων στις γωνίες 
του δοκιμίου, οι γωνίες στρογγυλεύτηκαν, χρησιμοποιώντας 
έναν ηλεκτρικό τροχό, όπως υποδεικνύεται να γίνεται στην 
πράξη [11]. Η ακτίνα καμπυλότητας ήταν της τάξης των 25 
mm. Πριν από την εφαρμογή των μανδυών ινοπλισμένων 
πολυμερών οι επιφάνειες των επισκευασμένων δοκιμίων 
καθαρίστηκαν σχολαστικά με πεπιεσμένο αέρα.

Σχήμα 6: Δοκίμια με ματίσεις μετά την αφαίρεση των ψαθυρών τμη-
μάτων σκυροδέματος.

Figure 6. Specimens with lap-splices after removing the loose con-
crete fragments.

5.2 Μανδύες από σύνθετα υλικά

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή 
των μανδυών ινοπλισμένων πολυμερών ήταν σύμφωνες με 
τις οδηγίες των κατασκευαστών. Η υγρή εφαρμογή χρη-
σιμοποιήθηκε για την περίπτωση των σύνθετων μανδυών 

από γυαλί. Η επιφάνεια του σκυροδέματος σφραγίστηκε, 
χρησιμοποιώντας αστάρι (ρητίνη 2) και οι ίνες γυαλιού 
εμποτίστηκαν με εποξειδική ρητίνη (ρητίνη 1) (Πίνακας 3). 
Μετά τη διαδικασία του εμποτισμού το ύφασμα τυλίχθηκε 
απευθείας στο δοκίμιο σκυροδέματος. Τοποθετήθηκαν 
επιπλέον στρώσεις, ενώ η ρητίνη ήταν ακόμη κολλώδης. 
Η ξηρή μέθοδος εφαρμογής επιλέχθηκε για την περίπτωση 
των υφασμάτων από άνθρακα. 

Η εποξειδική ρητίνη 2 εφαρμόστηκε στο υπόστρωμα για 
προεπάλειψη (αστάρωμα) και το ύφασμα τυλίχθηκε γύρω 
από το δοκίμιο, χρησιμοποιώντας ρολό, προκειμένου να 
διαποτιστεί το ύφασμα και να απεγκλωβιστούν οι ενδεχόμε-
νες φυσαλίδες αέρα. Στο δοκίμιο τοποθετήθηκαν επιπλέον 
στρώσεις από ύφασμα άνθρακα, εφαρμόζοντας πρώτα επο-
ξειδική ρητίνη. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εξασφάλιση 
ομοιόμορφου εμποτισμού των ινών με τη ρητίνη, ώστε να 
εξουδετερωθούν τα κενά αέρος χωρίς να δημιουργηθούν 
πτυχώσεις και τοποθέτηση των ινών σε λανθασμένη κατεύ-
θυνση. Το ύφασμα (και του γυαλιού και του άνθρακα) ήταν 
συνεχόμενο (τρεις στρώσεις = 2.4 m) και η τρίτη στρώση 
αγκυρώθηκε σε μήκος ίσο με μια πλευρά της διατομής (υ-
περκάλυψη μιας πλευράς).

Σχήμα 7: Δοκίμια FN_a και FN_b μετά την απομάκρυνση του ρηγ-
ματωμένου σκυροδέματος.

Figure 7: Specimens FN_a and FN_b after removal of damaged and 
fragmented concrete.

(�)(�) (�)

Σχήμα 8: Μεταλλικό ύφασμα τύπου 12Χ (α) σε αρχική κατάσταση, 
(β) μετά την τροποποίηση και (γ) μανδύας.

Figure 8: Metallic fabric 12X (α) at initial condition, (β) after modi-
fication and (γ) jacket.
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Σχήμα 9: Βήματα της μεθόδου εφαρμογής.
Figure 9: Steps of the method of application.

5.3 Μανδύες από μεταλλικά υφάσματα

Στη δημιουργία του νέου αυτού τύπου μανδύα στόχος 
ήταν η χρήση υλικών που είναι εύκολα προσβάσιμα στο 
εμπόριο, ενώ διατηρούν την απλότητα και τον εύκολο χειρι-
σμό των μανδυών από σύνθετα υφάσματα. Προκειμένου να 
βελτιωθεί ο εμποτισμός των μεταλλικών ινών στην υπόψη 
μήτρα η δομή του αρχικού μεταλλικού υφάσματος τροπο-
ποιήθηκε, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, ώστε να μειωθεί η 
πυκνότητα των μεταλλικών ινών. Ένας επιπλέον στόχος 
ήταν να μειωθεί η αξονική δυσκαμψία του μεταλλικού υφά-
σματος στο επίπεδο τιμών δυσκαμψίας του φύλλου άνθρα-
κα. Η τροποποιημένη πυκνότητα των καλωδίων τύπου 3Χ2 
και 12Χ ήταν 1.85 καλώδια ανά εκατοστό, δηλαδή χαμηλή 
προς μέτρια πυκνότητα. Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών 
καλωδίων (μέγεθος βροχίδας) ήταν 5 mm. Τα καλώδια και 
το πλαστικό δίχτυ που τα συγκρατούσε σχημάτιζαν έναν 
κάνναβο με τετραγωνικά κενά, ο οποίος θεωρήθηκε ικα-
νοποιητικός για την αβίαστη ροή του τσιμεντοκονιάματος 
μέσω του μανδύα από μεταλλικό ύφασμα. Αυτό ήταν μια 
σημαντική απαίτηση για την επιτυχία της μεθόδου, εφόσον 
τα κονιάματα είναι περισσότερο ρεοπλαστικά απ’ ότι οι ρη-
τίνες, ενώ η μικρή αντίσταση των ρητινών στη φωτιά και 
σε άλλους απειλητικούς παράγοντες καθιστά την αντικατά-
στασή τους με συνήθη τσιμεντοκονιάματα επιθυμητό στόχο. 
Οι περιττές χορδές αφαιρέθηκαν χειρωνακτικά με προσοχή, 
ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο δίχτυ που ουσιαστικά 
συγκρατούσε τις μεταλλικές χορδές στη θέση τους. Πριν 
από την τοποθέτηση το μεταλλικό ύφασμα κυρτώθηκε με 
σχετική ευκολία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8γ, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η εφαρμογή του μανδύα. Η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την τοποθέτηση των μανδυών από μεταλ-
λικό ύφασμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 9. 

1Ο Bήμα: Τα δοκίμια μετά την πλήρωση των κενών (τα 
οποία είχαν δημιουργηθεί  λόγω καθαίρεσης θραυσμάτων 
σκυροδέματος που δημιουργήθηκαν κατά την επιβολή της 
προγενέστερης φόρτισης) με επισκευαστικό κονίαμα και 
την αφαίρεση των καλουπιών ήταν στην κατάσταση που 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 9α. Προκειμένου να είναι δυνα-

τή η τοποθέτηση του επισκευαστικού κονιάματος, το οποίο 
λειτουργεί ως μήτρα για το σύνθετο σύστημα μανδύα στο 
υφιστάμενο στοιχείο (υπόστρωμα), η επιφάνεια διαβρέχτη-
κε με νερό. 

2Ο Bήμα: Τοποθετήθηκε ένα επισκευαστικό κονίαμα 
υψηλής αντοχής, ειδικό για χειρωνακτική διαμόρφωση (Πί-
νακας 5) απευθείας επάνω στο υπόστρωμα, δηλαδή στην πα-
ράπλευρη επιφάνεια του υποστυλώματος. Στην κάθε πλευρά 
του δοκιμίου το κονίαμα διαμορφώθηκε σε ομοιόμορφη 
λεπτή στρώση, χρησιμοποιώντας μυστρί. Το μεταλλικό ύφα-
σμα ή χαλυβδοΰφασμα μετά την τροποποίηση που υπέστη 
στη δομή του, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 8γ, τοποθετή-
θηκε επάνω στη λεπτή στρώση συνδετικού κονιάματος. Η 
τοποθέτηση του μεταλλικού υφάσματος έγινε χειρωνακτικά 
ασκώντας πίεση με  τη βοήθεια ρολού βαφής μέχρις ότου το 
κονίαμα διείσδυε μέσα από τα κενά των ινών του υφάσματος 
(Σχ. 9β). Η τελευταία στρώση αγκυρώθηκε με παράθεση σε 
μήκος ίσο με μια πλευρά της διατομής (υπερκάλυψη μιας 
πλευράς).  

3Ο Bήμα: Η κατασκευή του μανδύα ολοκληρώθηκε με 
μια τελική στρώση κονιάματος που τοποθετήθηκε επάνω 
από την εκτεθειμένη επιφάνεια του μεταλλικού υφάσματος 
(Σχ. 9γ). Η επίπτωση στη γεωμετρία των διαστάσεων του 
δοκιμίου λόγω του μανδύα από μεταλλικό ύφασμα ήταν 
πολύ μικρή. Το συνολικό πάχος του μεταλλικού μανδύα μαζί 
με την επικάλυψη ήταν 10 mm, έτσι, ώστε η τελική διατομή 
μετά την επισκευή ήταν τετραγωνική με πλευρά 220 mm. 

6 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Τα κυριότερα αποτελέσματα του πειραματικού προγράμ-
ματος συνοψίζονται στην παρούσα ενότητα, που περιέχει 
παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο αστοχίας και την τυπο-
λογία της βλάβης σε συνάρτηση με τον τύπο του μανδύα. 

RgLN36Db_b: Στα αρχικά στάδια φόρτισης (μΔ=0.5) 
σχηματίστηκαν ρωγμές στη σύνδεση μεταξύ του επισκευ-
ασμένου δοκιμίου και του θεμελίου, οι οποίες συνεχίζο-
νταν στην περίμετρο της διατομής του προβόλου. Στους 
επόμενους κύκλους μετατοπίσεων η βλάβη εντοπίστηκε σ’ 
αυτή την περιοχή με αυξανόμενη μετατόπιση. Καμιά βλάβη 
δεν παρατηρήθηκε στο ινοπλισμένο ύφασμα γυαλιού. Για 
την ακρίβεια, ο μανδύας από ίνες γυαλιού περιόρισε τη 
δημιουργία διαγώνιων ρωγμών στην περιοχή του μανδύα, 
έτσι ώστε να μην είναι δυνατός ο σχηματισμός πλαστικής 
άρθρωσης, ενώ ο μηχανισμός που υπερίσχυσε ήταν η εξόλ-
κευση των ράβδων. Το πείραμα ολοκληρώθηκε στον δεύ-
τερο κύκλο πλαστιμότητας μΔ=5.0, εφόσον παρατηρήθηκε 
πτώση αντοχής κατά 20% (Σχ. 10α). Το διάγραμμα δύναμης 
- μετατόπισης για το σύστημα των δύο (επισκευασμένου και 
βοηθητικού) δοκιμίων φαίνεται στο Σχήμα 12α. Το μέγιστο 
φορτίο και για τις δύο διευθύνσεις σημειώθηκε στον κύκλο 
πλαστιμότητας μΔ = 2.0. Η συμπεριφορά του συστήματος με 
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το επισκευασμένο δοκίμιο συγκρίνεται με αυτή του αρχικού, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 12β. Η περιέλιξη με το ινοπλισμέ-
νο ύφασμα γυαλιού αύξησε σημαντικά την αντοχή και την 
ικανότητα παραμόρφωσης ολόκληρου του συστήματος. 

RcLN36Db_b: Το δοκίμιο RcLN36Db_b συμπεριφέρ-
θηκε παρόμοια με το δοκίμιο RgLN36Db_b. Παρατηρήθη-
καν ίδιου τύπου ρωγμές που άρχισαν να δημιουργούνται από 
τον πρώτο κύκλο πλαστιμότητας μΔ = 1.0. Όπως και στην 
περίπτωση του υφάσματος από ίνες γυαλιού, το ύφασμα από 
ίνες άνθρακα περιόρισε τη δημιουργία πλαστικής άρθρωσης 
και παρατηρήθηκε ολίσθηση του διαμήκους οπλισμού. Το 
πείραμα ολοκληρώθηκε στο δεύτερο κύκλο για μΔ=5.0 (Σχ. 
10β). Το διάγραμμα δύναμης - μετατόπισης για το σύστημα 
των δύο (επισκευασμένου και βοηθητικού) δοκιμίων φαίνε-
ται στο Σχήμα 12γ. Το μέγιστο φορτίο και για τις δύο διευ-
θύνσεις σημειώθηκε στον κύκλο πλαστιμότητας μΔ=2.0. Η 
συμπεριφορά του συστήματος με το επισκευασμένο δοκίμιο 
συγκρίνεται με το αρχικό στο Σχήμα 12δ. Η περιέλιξη με το 
ύφασμα από άνθρακα βελτίωσε σημαντικά τη συμπεριφορά 
του επισκευασμένου στοιχείου σε σχέση με την αρχική. 
Όπως και στην περίπτωση του μανδύα από ίνες γυαλιού, ο 
περιορισμός της ανελαστικής παραμόρφωσης στην κρίσιμη 
περιοχή (όπου φυσιολογικά θα αναμενόταν η δημιουργία 
πλαστικής άρθρωσης) οδηγεί σε συγκέντρωση όλης της 
ανελαστικής παραμόρφωσης στην παρειά της στήριξης, αυ-
ξάνοντας έτσι την απαίτηση και το επίπεδο της βλάβης στην 
αγκύρωση των κυρίων ράβδων μέσα στη θεμελίωση. 

RmLN36Db_b: Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου 
σε πλαστιμότητα μετακινήσεων μΔ=1.0 δημιουργήθηκαν 
καμπτοδιατμητικές ρωγμές κατά μήκος του RmLN36Db_b. 
Επιπλέον ρωγμές δημιουργήθηκαν κατά μήκος της επικάλυ-
ψης του σκυροδέματος και στη σύνδεση του προβόλου με το 
θεμέλιο σε πλαστιμότητα μΔ=2.0. Σ’ αυτό το επίπεδο παρα-
μόρφωσης, το σύστημα του επισκευασμένου και του βοηθη-
τικού δοκιμίου έφτασαν στα όρια της αντοχής τους (δηλ. στο 
μέγιστο φορτίο). Οι υπάρχουσες ρωγμές διευρύνθηκαν ακό-
μη περισσότερο και έλαβε χώρα λυγισμός της κάτω στρώ-
σης των ράβδων στον πρώτο κύκλο πλαστιμότητας  μΔ=5.0. 
Με αναστροφή της φόρτισης σημειώθηκε θραύση της κάτω 
γωνιακής ράβδου (Σχ. 11β). Στο Σχήμα 11α φαίνεται το δο-
κίμιο στην κατάσταση αστοχίας (2ος κύκλος σε μΔ=5.0), ενώ 
στο Σχήμα 11β φαίνεται η περιοχή που έχει υποστεί βλάβη 
μετά την απομάκρυνση του θρυμματισμένου σκυροδέμα-
τος. Παρότι δεν ελήφθησαν ειδικά μέτρα για βελτίωση της 
σύνδεσης της εξωτερικής στρώσης του κονιάματος (η οποία 
λειτούργησε ως μήτρα για τους μανδύες από μεταλλικά υφά-
σματα) με το δοκίμιο, δεν παρατηρήθηκε σχετική ολίσθηση 
στη διεπιφάνεια. Με τους τύπους αστοχίας που φαίνονται 
στα Σχήματα 12ε και 12στ υπογραμμίζεται η αποτελεσματι-
κότητα αυτού του νέου σύνθετου συστήματος (μανδύες από 
μεταλλικά υφάσματα) στη σεισμική αναβάθμιση δοκιμίων 
παλαιού τύπου, αλλά και η διαφορά της συμπεριφοράς του 
επισκευασμένου στοιχείου από τη συμπεριφορά αυτών που 
εγκιβωτίσθηκαν σε μανδύες σύνθετων υλικών (στην περί-
πτωση του μανδύα με μεταλλικό ύφασμα αναπτύχθηκε περι-

οχή πλαστικής άρθρωσης με κατανεμημένη πλαστικότητα).
RmFN_a: Η πρώτη ρωγμή σχηματίστηκε στη παρειά 

της σύνδεσης του δοκιμίου RmFN_a με το θεμέλιο κατά τη 
διάρκεια του πρώτου κύκλου σε πλαστιμότητα μΔ=0.5. Όταν 
η πλαστιμότητα έφτασε την τιμή μΔ=1.0, καμπτικές ρωγμές 
δημιουργήθηκαν στις παράπλευρες επιφάνειες του δοκιμίου. 
Νέες ρωγμές σχηματίστηκαν, καθώς η μετατόπιση μεγάλωνε 
μέχρι τον δεύτερο κύκλο πλαστιμότητας μΔ=2.5. Απ’ αυτό το 
σημείο και μετά, οι ρωγμές σταθεροποιήθηκαν και η βλάβη 
συγκεντρώθηκε στη ρωγμή που είχε αρχικά δημιουργηθεί 
στη σύνδεση με το θεμέλιο. Το πείραμα σταμάτησε μετά την 
ολοκλήρωση και του τρίτου κύκλου πλαστιμότητας  μΔ=4.0. 
Δεν δημιουργήθηκε εκτεταμένη πλαστική άρθρωση, ενώ η 
ολίσθηση των ράβδων επικράτησε ως μηχανισμός αστοχί-
ας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι χάρη στη σημαντική 
αύξηση της αντοχής του δοκιμίου λόγω της ύπαρξης του 
μανδύα από μεταλλικό ύφασμα, ξεπεράστηκε το άνω όριο 
σε φορτίο της διαθέσιμης υδραυλικής πρέσας κατά τη φόρ-
τιση με κατεύθυνση προς τα άνω, περιορίζοντας, έτσι, την 
εγκάρσια μετακίνηση που μπορούσε επιπλέον να επιβληθεί 
προς την κατεύθυνση αυτή (Σχ. 12ε). Γενικά, ο μανδύας από 
μεταλλικό ύφασμα ενίσχυσε σημαντικά τη συμπεριφορά του 
συστήματος, προσδίδοντας επιπλέον αντοχή και επιτρέπο-
ντας στο επισκευασμένο στοιχείο να διατηρήσει την αντοχή 
του για μια μεγάλη περιοχή μετακινήσεων (δηλ. αύξησε την 
ικανότητα παραμόρφωσης). 

( (

Σχήμα 10: Δοκίμια (α) RgLN36Db_b, (β) RcLN36Db_b στην αστο-
χία.

Figure 10: Specimens (α) RgLN36Db_b, (β) RcLN36Db_b at fail-
ure. 

( (

Σχήμα 11: Δοκίμιο RmLN36Db_b (α) στην αστοχία, (β) λεπτομέ-
ρεια της περιοχής που έχει υποστεί βλάβη.

Figure 11: Specimen RmLN36Db_b (α) at failure, (β) detail of the 
damaged area.

RmFN_b: Καμπτικές ρωγμές σχηματίστηκαν μέχρι τον 
πρώτο κύκλο για μΔ=1.0. Σε πλαστιμότητα μΔ=2.0 μερικές 
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ρωγμές σχηματίστηκαν κατά μήκος της επικάλυψης του 
σκυροδέματος. Η βλάβη εντοπίστηκε σε μια περιοχή που 
οριοθετήθηκε από μια βαθιά καμπτική ρωγμή που σχημα-
τίστηκε στο δεύτερο διάστημα των συνδετήρων και από 
μια ρωγμή στην παρειά της σύνδεσης του προβόλου με το 
θεμέλιο. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύκλου σε πλαστι-
μότητα μΔ=5.0, το μεταλλικό ύφασμα που βρισκόταν στην 
περιοχή στην οποία εντοπίστηκε η βλάβη διερράγη (Σχ. 
13β). Η συμπεριφορά του επισκευασμένου δοκιμίου βελτιώ-
θηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ιδιότητες αλλά και 
σε σύγκριση με την αντοχή και ικανότητα παραμόρφωσης 
των δοκιμίων που επισκευάστηκαν με μανδύες από σύνθετα 
υλικά (Σχ. 14γ, δ). Για ακόμη μια φορά μια και μόνο στρώση 
μανδύα από μεταλλικό ύφασμα αποδείχτηκε αρκετή για να 
βελτιώσει την αντοχή και την ικανότητα παραμόρφωσης του 
αρχικού δοκιμίου. 

Σχήμα 12: Διάγραμμα φορτίου - μετατόπισης για το σύστημα των 
δοκιμίων Rc-, Rg-, RmLN36Db_b.

Figure 12: Load - displacement diagrams for the system of speci-
mens Rc-, Rg-, RmLN36Db_b.

Η συμπεριφορά των τριών δοκιμίων με τις ματίσεις 
(Rg-, Rc-, RmLN36Db_b) που υποβλήθηκαν στο ιστορικό b 
συγκρίνεται στο Σχήμα 15α. Ο μανδύας από μεταλλικό ύφα-
σμα επέδειξε εξαιρετική συμπεριφορά συγκρινόμενος με 
μανδύες από σύνθετα υφάσματα γυαλιού και άνθρακα. Μία 
μόνο στρώση από το σύνθετο σύστημα (που αποτελούνταν 
από μήτρα κονιάματος και υψηλής αντοχής καλώδια χάλυ-
βα) ήταν επαρκής για να βελτιωθεί η αντοχή και η ικανότητα 
παραμόρφωσης του υπάρχοντος δοκιμίου σε επίπεδα ίδια με 

αυτά των δοκιμίων που είχαν επισκευαστεί με τρεις στρώ-
σεις από μανδύες σύνθετων υλικών γυαλιού ή άνθρακα. Οι 
υστερητικές καμπύλες αντίστασης των δύο πανομοιότυπων 
δοκιμίων που επισκευάστηκαν με μανδύες από μεταλλικό 
ύφασμα (RmFN_a and RmFN_b), αλλά υποβλήθηκαν στα 
διαφορετικά ιστορικά φόρτισης, “a” και “b”, συγκρίνεται 
στο Σχήμα 15β. Το ιστορικό φόρτισης ”b” προκάλεσε πιο 
εκτεταμένες βλάβες και αποδείχτηκε με βάση και τα εξαγό-
μενα αποτελέσματα δυσμενέστερο σε σχέση με το ιστορικό 
φόρτισης “a”. 

7 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πειραματικό πρόγραμμα αφορούσε σε πέντε δοκίμια 
υποστυλωμάτων κλίμακας 1:2 ÷ 1:3, τα οποία δοκιμά-
στηκαν σε ανακυκλιζόμενη καμπτοδιατμητική ένταση με 
αξονικό φορτίο. Τα υποστυλώματα, τα οποία είχαν κατα-
σκευαστεί σύμφωνα με προγενέστερους κανονισμούς και 
ως εκ τούτου διέθεταν διατάξεις όπλισης παλαιάς τεχνο-
λογίας, είχαν υποστεί αρχική βλάβη κατόπιν φόρτισης υπό 
ανακυκλιζόμενη ένταση  και στη συνέχεια επισκευάστηκαν 
στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  Για τις ανάγκες της 
επισκευής χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένα   υλικά σε μορφή 
μανδύα. Εφαρμόστηκε μια καινοτόμος μέθοδος επισκευής 
/ ενίσχυσης, χρησιμοποιώντας μανδύες από μεταλλικά 
υφάσματα και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με δοκιμές 
σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος εγκιβωτισμένων σε 
μανδύες από ίνες σύνθετων υλικών (γυαλιού και άνθρα-
κα). Οι μανδύες από μεταλλικά υφάσματα αποτελούνται 
από υψηλής αντοχής χαλύβδινες χορδές και σ’ αυτήν την 
έρευνα χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με μήτρα από 
συμβατικά επισκευαστικά κονιάματα. Τα πειραματικά 
αποτελέσματα τεκμηριώνουν τις βελτιωμένες δυνατότη-
τες αυτού του πρωτοποριακού σύνθετου συστήματος ως 
μια νέα εναλλακτική λύση για την επισκευή/ενίσχυση 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία συνδυάζει 
τα πλεονεκτήματα των σύνθετων ινοπλισμένων υλικών 
(χαμηλό βάρος, πολύ μικρό πάχος στρώσης, ευκολία το-
ποθέτησης, μεγάλη αντοχή και αύξηση της πλαστιμότητας 
του εγκιβωτισμένου σκυροδέματος), με την αξιοπιστία του 
χάλυβα και την προστατευτική δράση του κονιάματος (σε 
σύγκριση με τις ρητίνες).

Σχήμα 13: Δοκίμια (α) RmFN_a, (β) RmFN_b στην αστοχία.
Figure 13: Specimens (α) RmFN_a, (β) RmFN_b at failure.
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Σχήμα 14: Διάγραμμα φορτίου - μετατόπισης για το σύστημα των 
δοκιμίων RmFN_a και RmFN_b.

Figure 14: Load - displacement diagrams for the system of speci-
mens RmFN_a and RmFN_b.

Η συμπεριφορά των επισκευασμένων δοκιμίων τροπο-
ποιήθηκε σημαντικά, μεταβάλλοντας τον τρόπο αστοχίας 
που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο στάδιο των δοκιμών με 
σαφή αύξηση της αντοχής και της ικανότητας παραμόρ-
φωσης.  Η σύγκριση με τους μανδύες από ίνες σύνθετων 
υλικών (γυαλιού ή άνθρακα) υπογραμμίζουν τις βελτιωμέ-
νες δυνατότητες των μανδυών από μεταλλικά υφάσματα. 
Η σύγκριση γίνεται με αναφορά στην ανθεκτικότητα του 
συστήματος έναντι περιβαλλοντικών δράσεων και στην 
αποτελεσματικότητά του για αύξηση αντοχής και πλαστιμό-
τητας και επίτευξη κατανεμημένης βλάβης με δεδομένη την 
ισοδυναμία των μεταλλικών και συνθέτων υλικών ως προς 
την ευκολία τοποθέτησης.    

Σχήμα 15: Διάγραμμα φορτίου - μετατόπισης για το σύστημα των 
δοκιμίων (α) Rc-, Rg-, RmLN36Db_b, (β) RmFN_a και 
RmFN_b.

Figure 15: Load - displacement diagrams for the system of speci-
mens (α) Rc-, Rg-, RmLN36Db_b, (β) RmFN_a and 
RmFN_b.

Η εξαιρετική μηχανική συμπεριφορά των μεταλλικών 
υφασμάτων συνδυαζόμενη με τα πολλά πλεονεκτήματα 
των σύνθετων μανδυών (εύκολος χειρισμός, καμιά αλλαγή 

στις διαστάσεις των στοιχείων) και τις εγγενείς ιδιότητες 
του χάλυβα (αντίσταση σε φωτιά) υπογραμμίζουν τις 
δυνατότητες αυτού του νέου υλικού στον τομέα των επι-
σκευών / ενισχύσεων του οπλισμένου σκυροδέματος ως 
μια εναλλακτική πρόταση της εφαρμογής μανδυών. Τέλος, 
τα πειραματικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τον κρίσιμο 
ρόλο που έχει το ιστορικό φόρτισης στην επικρατούσα 
μορφή αστοχίας, την ικανότητα παραμόρφωσης και το 
φορτίο αντοχής. 

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το πειραματικό πρόγραμμα διεξήχθη στο Εργαστήριο 
Οπλισμένου Σκυροδέματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προ-
γράμματος “ΑΡΙΣΤΙΩΝ”. Τα σύνθετα υλικά και τα μεταλλι-
κά υφάσματα ήταν δωρεά της εταιρίας SIKA Hellas, ενώ τα 
κονιάματα ήταν δωρεά της εταιρίας MacBeton Hellas. Ευ-
χαριστούμε ιδιαιτέρως τους φοιτητές Αναστασία Αλληλόμη, 
Παναγιώτη Βαλανίδη και Γιώργο Χαλκίτη, καθώς και τους 
Πολιτικούς Μηχανικούς (MSc) Ροδούλα Γεωργαλά, Σοφία 
Πίτατζη και Δημήτρη Τύρη για τη βοήθεια τους στην πραγ-
ματοποίηση των εργαστηριακών δοκιμών.
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Abstract
This paper presents the results of an experimental investigation, 
where for the first time metallic fabrics (MF) have been used 
as jackets for seismic upgrading of reinforced concrete column 
specimens with substandard details. The experimental program 
comprised a number of square cross section cantilever specimens 
built at a scale 1:2 ÷ 1:3, which were tested under combined 
axial load and reversed cyclic lateral displacements simulating 
earthquake effects. Due to lack of adequate seismic detailing the 
specimens were susceptible to various modes of failure such as 
shear failure, reinforcement buckling or failure in the lap splice 
region. Within the framework of the present experimental research 
and for comparison reasons, specimens were retrofitted by both 
metallic fabric (MF) and composite jackets and subjected to the 
same loading history as their original counterparts. The results of 
this pilot experimental study demonstrate the higher efficacy of the 
metallic jackets as compared with composite jackets, in terms of 
strength increase and enhancement of deformation capacity.

1. INTRODUCTION

Earthquakes worldwide have repeatedly demonstrated 
the poor seismic performance of old, substandard reinforced 
concrete construction. Retrofitting is the only viable 
option in order to upgrade the level of seismic protection 
provided by the existing building stock. The evolution of 
material technology has contributed towards this direction. 
Nowadays, Fiber Reinforced Polymer (FRP) jacketing is used 
extensively worldwide as a fast and efficient retrofit option 
by jacketing of substandard reinforced concrete members. A 
new intervention method is introduced in this paper where 
instead of FRP fabrics, metallic fabrics (MF) that consist of 
high strength steel cords are utilized in conjunction with an 
inorganic (cementitious) matrix. The high strength steel cord 
is a new category of materials launched recently for repair / 
strengthening of reinforced concrete (RC) members. Todate, 
they have been used as externally bonded reinforcement for 
flexural or shear strengthening of RC members in the same 

manner as CFRP laminates (Casadei et al. [1], Figeys et al. 
[2], Kim et al. [3], Lu et al. [4], Prota et al. [5], [6], Mitolidis 
et al. [7]).  The composite system comprises high strength 
steel cord fabrics impregnated into resin (known as SRP - 
Steel Reinforced Polymer) applied to an adequately prepared 
substrate. The use of grout (SRG - Steel Reinforced Grout) 
instead of resin increases the resistance of the composite 
system in case of fire exposure and reduces the cost of the 
retrofit solution (Prota et al. [6]).  

In the proposed intervention method the metallic 
fabrics combined with cementitious grout that serves 
as the connecting matrix, create a new composite 
system that is simple and fast in jacketing applications. 
The paper presents the technological and practical 
application details as developed within the framework 
of experimental research conducted in the Laboratory 
of Reinforced Concrete at Democritus University in 
order to assess the efficiency of metallic fabrics (MF) as 
jacketing devices for reinforced concrete. To this purpose, 
five half-scale reinforced concrete columns were tested 
under combined axial load and a reversed cyclic lateral 
displacement history simulating earthquake effects. Prior 
to retrofitting, which is the subject of the present paper, 
specimens had been damaged to failure under combined 
axial compression and reversed cyclic shear - flexure 
(Syntzirma and Pantazopoulou [8]). Specimens were 
representative of older construction practices (DIN 1045 
[9]) featuring brittle reinforcing details (inadequately 
anchored, sparse stirrups, smooth main bars, and lightly 
confined lap-splices in the plastic hinge region.) The 
metallic fabric jackets were applied to three of the 
available specimens, whereas glass (G)- and carbon (C)-
FRP jackets were applied respectively to the other two 
specimens for comparison. Test results demonstrate by 
comparison the effectiveness of the proposed intervention 
procedure as compared to established methods such as the 
G- and C-FRP jacketing. 
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2 EXPERIMENTAL PROGRAM

2.1 Test setup, specimen geometry, test parameters

The experimental program included five test assemblies 
each of which comprised one specimen tied back to back with 
a dummy column of identical external geometry including 
the footing stub, which was however much stronger than the 
test specimen (Fig. 1). This support specimen was reused 
to conduct all the tests and underwent negligible damage 
throughout the experimental program. The system of the two 
specimens (test and support) resembles a simply supported 
beam with a stub in the center. All assemblies were tested 
with simple hinge supports at their ends. Transverse load was 
applied through the middle stub under displacement control 
using a predefined history of displacement reversals. Axial 
load was applied directly on the metal cap through a pinned 
support; in these cases the axial load was applied to its full 
magnitude first and was subsequently maintained at that 
level while the system was cycled in the transverse direction. 
The reason why there was no monolithic connection between 
the test column and the support column was so as to achieve 
realistic bond conditions and anchorage of the longitudinal 
bars in the test column. The relative displacements were 
measured for both the test and the support specimen from 
fixed reference points using Linear Variable Displacement 
Transducers (LVDTs).  

The square cross section cantilever specimens are rep-
resentative of a typical building column extending from 
column mid–height between floors to the beam-column 
connection at a scale of 1:2. The specimens were designed 
without seismic detailing, representative of typical construc-
tion in Southern Europe in the 1970’s. The geometry and 
reinforcement detailing of a typical column and support col-
umn are illustrated in Figure 2. The cross-sectional dimen-
sion was 200 mm square and the length of the shear span, Ls, 
was 900 mm. The longitudinal reinforcement consisted of 
8Ø12, S500 bars distributed uniformly around the perimeter 
of the cross-section, with a clear cover of approximately 20 
mm. The nominal concrete compressive strength was fck=20 
MPa. Transverse reinforcement comprised smooth steel, 
rectangular shaped stirrups of nominal diameter Ø6, S220. 
Stirrup ends were simply lapped at the corner.  Reinforce-
ment details of specimens are depicted in Figure 2. Speci-
men identification codes denote the intended mode of failure 
(F for flexural mode, L for Lap-splice failure; in the latter 
the numeral 36Db represents the length of the splice given 
in multiples of the main bar diameter, Db), N indicates that 
axial load has been applied (when this was the case, N was 
8% of the column squashing load Agfc

/, in the range of 6 tons. 
It is noted that the low value of axial load was determined 
by limitations imposed by the laboratory equipment. In case 
of higher axial load application the initial shear strength 
would be increased and generally the pullout effect on an-
chorages / lap-splices would be reduced, increasing though 

the possibility for buckling of longitudinal reinforcement.  
Moreover, the strength reduction due to the presence of Ρ-
Δ effects would be higher – in linear relationship with the 
applied axial load.). Index a or b marks the loading history 
type considered.  Spacing of the transverse reinforcement 
was differentiated from 50 mm to 70 mm. A summary of the 
properties of the test units is presented in Table 1. 

The specimens were subjected to two alternative types of 
displacement histories, “a” and “b”. In both histories the dis-
placement amplitude was given as fraction of the estimated 
tip yield displacement of the specimens, Δy(=14 mm). Three-
cycle increments were applied at each displacement level in 
both directions. In particular for displacement history “a”, 
the increase of displacement from cycle to cycle was 0.25Δy, 
0.50Δy, 0.75Δy, 1.00Δy, 1.50Δy, 2.00Δy, 2.50Δy, continuing 
up to 4.0Δy. In displacement history “b” which resembled 
near field earthquake effects displacement was increased 
significantly from cycle to cycle with a sudden large pulse 
following the 2Δy cycle (0.50Δy, 1.00Δy, 2.00Δy-one cycle, 
5.00Δy). The same types of displacement histories were used 
to test specimens both before and after retrofit. Displacement 
capacity was associated with a 20% drop of strength in the 
post-peak branch of the envelope curve drawn by connecting 
the peak points of the experimental hysteresis loops.  

The main objective of this experimental study was to 
assess the potential of using metallic fabric (high strength 
steel cords) jackets as an alternative strengthening system to 
FRP jackets (glass or carbon). A secondary objective was to 
investigate the influence of the type of applied displacement 
history on the response of the retrofitted specimens. In light 
of the above, specimens were divided into two groups based 
on the parameter under investigation. The first group com-
prised lap-spliced specimens all tested with displacement 
history “b” where the parameter under investigation was the 
comparative effectiveness of the three alternative methods 
of jacketing; glass-, carbon-FRP jackets vs metallic fabric 
jackets (RgLN36Db_b, RcLN36Db_b, RmLN36Db_b). The 
second group comprises specimens FN_a and FN_b both de-
signed to fail in flexure. These two specimens were.retrofitted 
with metallic fabric jackets, were subjected to displacement 
histories “a” and “b”, in order to investigate the response of 
this innovative composite system to the different displace-
ment histories. 

The as-built specimens were first damaged up to failure 
after being subjected to simulated seismic loading. In the 
next phase, the pre-damaged specimens were retrofitted and 
then loaded again under cyclic lateral displacement reversals 
simulating earthquake effects with constant axial load. 

2.2 Materials used in retrofitting

Both glass and carbon unidirectional fiber systems were 
used in the retrofit procedure. The properties of the FRP plies 
and of the epoxy matrix utilized are presented in Table 2 and 
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Table 3, respectively. Two types of high strength steel cords 
with a micro-fine brass also known as AO-brass (Adhesion 
Optimised) coating were utilized. The 12X wire cord is made 
by twisting two different individual wire diameters together 
in 12 strands, wrapped by a single twisting wire around the 
bundle (Fig. 3a). The 3X2 wire cord is made by twisting 5 
individual wires together – 3 straight filaments wrapped by 2 
filaments at a high twist angle (Fig. 3b). The density of both 
3X2 and 12X consisted of 9.06 cords per centimetre, which 
is considered high density tape. The geometrical and me-
chanical properties of a single roving (cord) are summarized 
in Table 4. Cementitious grouts played a double role in the 
retrofit procedure (Table 5). They were used as pour material 
to replace damaged (spalled) concrete. Moreover, they were 
used as substrate and matrix material for the application of 
the metallic fabric jackets.  

3 RETROFIT DESIGN AND APPLICATION 
PROCEDURE

3.1 Design of retrofit schemes

The retrofit design was based on the behaviour of the 
existing members which were tested up to failure prior 
to retrofit (Figs. 4, 5).Ιn case of specimens L36Db_a and 
L36Db_b retrofit design was intended to alleviate the likeli-
hood of failure in the lap-splice region. FRP jacketing was 
the intervention method selected for these two specimens: 
L36Db_a was retrofitted using glass fabric and is referred to 
hereon as Rg_LN36Db_b (R stands for retrofitted, g: glass-
FRP, _b refers to the displacement history used in testing 
the retrofitted specimen).  L36Db_b was retrofitted with 
carbon wraps and is referred to hereon as Rc_LN36Db_b 
(c: carbon-FRP). The jackets were wrapped externally so 
that the fibers were oriented normal to the anticipated split-
ting cracks over a length of 400 mm from the support (this 
length was sufficient to cover the lap-spliced region). The 
number of FRP plies required was determined based on 
a methodology developed by Pantazopoulou and Tastani 
[10] for repair/strengthening of anchorage/lap splices in 
reinforced concrete using externally bonded FRP jack-
ets. It is noted that due to lack of a design methodology 
in case of the metallic fabric jackets with inorganic 
(cementicious) matrix, retrofit was done empirically by 
applying the jackets at length equal to the disorganized 
area of the specimens under repair. The axial stiffness of 
the modified metallic fabric 12X was Kf

12X=12158 N/mm 
and 3Χ2 was Kf

3Χ2=13542 N/mm.  The carbon and glass 
fabrics had almost the double axial stiffness (Kf

c=25300 
N/mm και Kf

g=27360 N/mm, respectively) compared to the 
modified fabric 12X and 3X2 (Kf

c/Kf
12X=2.0, Kf

c/Kf
3X2=1.9, 

Kf
g/Kf

12X=2.2, Kf
g/Kf

3X2=2.0). This comparison is done with 
caution taking into account that the matrix material in the 

two systems (resin vs cementitious grout) is completely 
different. In any case, the stiffness of the metallic fabric 
jacket is controlled by the density of the fabric which is 
defined after removing cords from the tape. 

The three layers of composite fabric applied in case of 
specimens RgLN36Db_b and RcLN36Db_b provided resist-
ance to alternative failure modes such as shear and bar buck-
ling and increased core confinement (increase of deforma-
tion capacity). The required number of layers for avoiding 
the alternative failure modes appears in Table 6. In case of 
specimen RgLN36Db_b, one layer of glass fabric suffices to 
avoid shear failure and buckling (for ductility level equal to 
μΔ=2.5), whereas two layers are required for ductility equal 
to μΔ=2.5 and to avoid failure in lap-splices. The most criti-
cal mode of failure was used to determine the final number 
of FRP layers applied in the retrofitted specimens (Table 6). 
It is noted that the selection of 3 layers of glass fabric in case 
of specimen RgLN36Db_b was done for comparison reasons 
with specimen RcLN36Db_b, although 2 layers were defined 
from design (Table 6). 

The consequences of the number of layers on the 
mechanical characteristics of the cross-section are presented 
in Table 7. 

3.2 Preparation of specimens

After the first phase of loading, the loose concrete frag-
ments were removed by hand using chisel and hammer. In 
specimens L36Db_b, L36Db_a and LN36Db_a, the concrete 
core was preserved as shown in Figure 6. However, in speci-
mens FN_a and FN_b, concrete had spalled and disintegrat-
ed completely in the damaged area due to the extended crack 
patterns, and for this reason it was entirely removed (Fig. 7). 
Success of this phase was critical for the next steps of retro-
fitting and required caution to avoid damaging the healthy 
concrete core and the longitudinal reinforcement.

In the next phase moulds were constructed whereby the 
repairing cementitious high strength grout was poured in the 
voids created after removal of the concrete fragments (Ce-
mentitious grout 1, Table 5). After casting of the replacement 
grout, specimens were kept in the moulds for 48 hours. 

FRP jackets
The wet lay-up method was used for the application of 

the glass fabric (Glass, Table 2). The concrete surface was 
sealed using a primer (Epoxy 2, Table 3) and the dry glass 
fibers were impregnated by using epoxy resin (Epoxy 1, Ta-
ble 3). Once saturated, the fabric was wrapped directly on 
the concrete member. Additional layers were applied while 
the epoxy on the underlying layer was still tacky. The dry 
lay-up method was applied in the case of the carbon sheets 
(Carbon, Table 2). The epoxy resin (Epoxy 2, Table 3) was 
applied directly onto the substrate (column) as a primer and 
the fabric was wrapped directly on the concrete member, us-
ing a rolling brush to squeeze out the epoxy and any trapped 
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air between the rovings of the fabric. Additional carbon plies 
were added on the member by applying first the epoxy resin 
(Epoxy 2, Table 3).  Particular attention was placed to secure 
uniform impregnation of the fibers in the epoxy matrix, to 
eliminate entrapped air voids without wrinkling or distor-
tion of the predominantly hoop directed fibers. The fabric 
(both glass and carbon) was continuous (three layers=2.4 m) 
and the last jacket layer was lapped over one full-side of the 
cross-section as per the manufacturer’s instructions for field 
applications of FRP sheets. 

Metallic fabric jackets
In developing this jacketing procedure the aim was 

to use familiar materials that are easily accessible while 
maintaining the simplicity and easy handling of the FRP 
wraps.  To improve impregnation of the metallic fibers in 
the intended matrix, the structure of the original metallic 
fabric was modified as shown in Figure 8 to reduce its den-
sity; an added objective was to reduce the axial stiffness of 
the metallic fabric to the respective value of a carbon sheet. 
The modified density of both the 3X2 and 12X consisted of 
1.85 cords per centimetre, which may be considered low to 
medium density. 

The distance between successive cords was 0.5 cm; thus 
cords and the supporting plastic net formed a grid of square 
openings that was considered satisfactory for uninhibited 
flow of the cementitious grout through the metallic fabric. 
This was an essential requirement for the success of the 
method, since grouts are more ductile than epoxy whereas 
the poor resistance of epoxy to fire and other aggressive 
agents render its possible replacement by common cementi-
tious grout a desirable goal. Redundant cords were removed 
manually, while paying attention not to damage the underly-
ing net that essentially keeps the cords in position. Prior to 
its placement the fabric was bent manually with little effort 
as shown in Figure 8c in order to facilitate the jacketing 
application. The procedure used for mounting the metallic 
fiber jacket is illustrated in steps in Figure 9. After removing 
the moulds the specimens were in the state shown in Figure 
9a. The substrate was saturated with water before proceed-
ing to the application of the cementitious grout. A repairing 
cementitious high strength grout that could be trowelled 
(Cementitious grout 2 - Table 5) was applied directly onto 
the substrate (column). 

The metallic fabric was placed immediately after each 
side of specimen was trowelled with the cementitious grout. 
The grout was squeezed out between the rovings of the fab-
ric by applying pressure manually, using a rolling brush (Fig. 
9b). The last jacket layer was lapped over one full-side of 
the cross-section. A final coat of the cementitious grout was 
applied to the exposed surface (Fig. 9c). The effect on the 
geometric dimensions of the jacketed specimens was small 
– the grout layer including the metallic jackets was 10 mm 
thick, so that the final cross-section after retrofit was 220 mm 
square. 

4 TEST RESULTS OF THE RETROFITTED 
SPECIMENS

The primary experimental results are summarised in 
the present section, including observations from the failure 
mode characteristics and the damage patterns recorded on 
the specimens. 

RgLN36Db_b: In the early stages of loading (μΔ=0.5), 
cracks formed at the connection between the retrofitted 
specimen and the footing which continued around the perim-
eter of the cross-section of the cantilever. In the subsequent 
displacement cycles damage was localised in this area with 
increasing displacement. No damage was observed on the 
glass fabric. Actually, the glass fabric prevented the develop-
ment of diagonal cracks in the jacketed region, so that no ac-
tual plastic hinge was visible, whereas bar pullout prevailed. 
The experiment was terminated at the second cycle of μΔ=5.0 
since a 20% drop of strength was observed (Figure 10a). The 
load vs. displacement diagram for the system of the two (ret-
rofitted and support) specimens is shown in Figure 12a. The 
maximum load in both directions of loading was reached at 
the cycle with ductility μΔ=2.0. The behaviour of the system 
with the retrofitted specimen is compared to the original 
one in Figure 12a. The glass-FRP wrapping successfully 
increased both the strength and deformation capacity of the 
entire system. 

RcLN36Db_b: The behaviour of specimen RcLN36Db_
b resembled that of specimen RgLN36Db_b.  The same pat-
tern of cracks was observed, which started to form during the 
first cycle at ductility μΔ=1.0.  As in the case of glass fabric, 
the carbon fabric prevented the development of a plastic 
hinge region and pullout was observed. The experiment was 
terminated in the second cycle at μΔ=5.0 (Figure 10b). The 
load vs. displacement diagram for the system of the two (ret-
rofitted and support) specimens is shown in Figure 12b. The 
maximum load in both directions of loading was reached at 
the cycle with ductility μΔ=2.0. Moreover, the behaviour of 
the system with the retrofitted specimen is compared to the 
original one in Figure 12b. The carbon-FRP wrapping im-
proved substantially the behaviour of the retrofitted member 
over its original response.  As in the case of the glass jacket, 
by suppressing inelastic deformation in the nominal critical 
region (where a plastic hinge would be expected to form) all 
inelasticity was localised at the face of the support, thereby 
increasing the demand and the level of damage in the main 
bar anchorage inside the footing. 

RmLN36Db_b: Shear-flexural cracks formed along the 
length of specimen RmLN36Db_b during the first cycle at 
ductility μΔ=1.0. Additional cracks formed along the con-
crete cover and at the column to footing connection at duc-
tility μΔ=2.0.  At that displacement level, the system of the 
retrofitted and the support specimens attained their strength 
(i.e., peak load).  The existing cracks became wider and bar 
buckling took place at the bottom layer of longitudinal bars 
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during the first cycle at ductility μΔ=5.0. Rupture of the bot-
tom corner bar was observed (Figure 11b). Figure 11(a) 
illustrates the specimen’s condition at failure (2nd cycle at 
μΔ=5.0), whereas Figure 11(b) focuses in the damaged re-
gion after removal of the loose concrete. Although no special 
measures were taken to improve connection of the external 
cementitious coating (that served as a matrix for the metal-
lic fabric jacket) with the specimen, no relative slip was 
observed at the interface. Figure 12c demonstrates the effi-
ciency of this new composite system (metallic fabric jacket) 
in improving the behaviour of the existing specimen.  

RmFN_a: The first crack formed at the face of the 
connection of specimen RmFN_a with the footing during 
the first cycle at ductility μΔ=0.5. When the displacement 
reached the value of μΔ=1.0, flexural cracks formed in the 
front side extending to the back side of the specimen. New 
cracks formed as the displacement increased till the second 
cycle at ductility μΔ=2.5. From this point onwards, the cracks 
stabilized and the damage concentrated at the crack that had 
formed initially at the connection with the footing. The test 
was terminated after completing the third cycle at ductility 
μΔ=4.0. No actual plastic hinge was visible, whereas bar 
pullout prevailed. It is important to note that due to the sig-
nificant strength increase of the specimen imparted by the 
metallic jacket, the upper threshold set for the available load 
cell was exceeded in the pull direction, thereby limiting the 
magnitude of transverse displacement that could be further 
imposed in the pull direction (Figure 14a). Overall the metal-
lic jacket enhanced substantially the behaviour of the system 
imparting additional strength, enabling the retrofitted ele-
ment to retain this strength over a large range of deformation 
(i.e. enhanced its deformation capacity). 

RmFN_b: Flexural cracks formed up to the first cycle 
at μΔ=1.0. Some cracks appeared along the concrete cover 
at displacement μΔ=2.0. Damage was detected within the 
region marked by a deep flexural crack that formed at the 
second stirrup spacing and the crack formed at the face of 
the connection with the footing.  During the fourth cycle 
at ductility μΔ=5.0, the metallic fabric located within the 
damaged area was ruptured (Figure 13b). The behaviour of 
the retrofitted specimen was substantially improved over its 
original pre-damaged properties but also over the strength 
and deformation capacity of retrofitted specimens jacketed 
with FRP wraps (Figure 14b). For one more time the single 
layer of the metallic fabric jacket proved quite efficient to 
recover and enhance the available strength and deformation 
capacity. 

It is evident from the preceding that the retrofitted speci-
mens attained an increased strength and deformation capac-
ity as compared with the original pre-jacketing values.

 The behaviour of the three retrofitted lap-spliced speci-
mens under displacement history b is compared in Figure 
15a. The metallic fabric jacket exhibited excellent behaviour 
compared to the glass- and carbon-FRP jackets. One layer of 
this composite material (comprising the cementitious grout 
matrix and the high strength steel cord) sufficed to improve 
the strength and deformation capacity of the existing mem-
ber to the same level as that achieved with the three layers of 
glass- and carbon-FRP jackets. The behaviour of two speci-
mens with identical retrofit, RmFN_a and RmFN_b, under 
the two different displacement histories, a and b, is com-
pared in Fig. 15b. The higher damage potential displacement 
history b over that of history a is evident in the results.    

5 CONCLUSIONS

The experimental program conducted comprised five 
half scale reinforced concrete columns, which had reinforce-
ment details typical of older construction. The columns were 
damaged before retrofit and then were tested under reversed 
cyclic lateral displacements and axial load. An innovative 
intervention method, the metallic fabric jackets, were ap-
plied and compared to the G- and C-FRP jackets. Metallic 
fabric jackets made of high strength steel cords were utilized 
in combination with conventional cementitious grouts. 
The potential of this new composite jacketing system as 
a strengthening/repair procedure was illustrated from the 
experimental evidence. The behaviour of the retrofitted 
specimens was modified substantially by altering the modes 
of failure observed in the pre-damage state. The retrofitted 
specimens increased both their strength and deformation ca-
pacity. The comparison with the FRP jackets (glass and car-
bon) demonstrated the efficiency of the metallic jackets. The 
comparison is done with reference to the durability of the 
system to the environmental conditions, to its efficiency for 
strength and ductility increase, as well as to the attainment 
of distributed damage given the equivalence in easiness of 
application of the metallic and composite fabrics. The criti-
cal role that the load history plays on failure mode, deforma-
tion capacity attained and sustained strength was highlighted 
by the experimental evidence.  
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