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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αρχικά ένα απλό και αποτελεσµατικό µοντέλο για τη
συµπεριφορά και την φέρουσα ικανότητα κυκλικών σύµµικτων υποστυλωµάτων που
αποτελούνται από χαλύβδινα λεπτότοιχα στοιχεία πληρούµενα µε σκυρόδεµα. Το µοντέλο αυτό
χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει την πλήρη καµπύλη τάσεων-παραµορφώσεων του
σκυροδέµατος και του χάλυβα, τα οποία υποβάλλονται σε τριαξονική και διαξονική εντατική
κατάσταση, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, γίνεται εκτεταµένη εφαρµογή της θεωρίας αυτής στο
µοντέλο ινών το οποίο υιοθετείται για να περιγράψει την πλήρη συµπεριφορά των σύµµικτων
υποστυλωµάτων υπό αξονική δύναµη µε καµπτική ροπή. Κατόπιν παρουσιάζονται αναλυτικές
σχέσεις για την φέρουσα ικανότητα των κυκλικών σύµµικτων υποστυλωµάτων. Συγκρίσεις
µεταξύ των αριθµητικών, αναλυτικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων καταδεικνύουν ότι η
προτεινόµενη µέθοδος παρέχει µια απλή, άµεση και ακριβής εκτίµηση της οριακής αντοχής των
σύµµικτων υποστυλωµάτων, ιδιαίτερα χρήσιµη στις πρακτικές εφαρµογές.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα δοµικά στοιχεία από χάλυβα χαρακτηρίζονται από υψηλές τιµές της τάσης διαρροής και της
πλαστιµότητας. Επίσης, τα δοµικά στοιχεία από σκυρόδεµα παρουσιάζουν επαρκή θλιπτική
αντοχή και δυσκαµψία. Συνεπώς, αν συνδυαστεί κατάλληλα ο χάλυβας µε το σκυρόδεµα, π.χ. µε
τη δηµιουργία σύµµικτων υποστυλωµάτων χάλυβα-σκυροδέµατος, µπορούν να εκµεταλλευτούν
τα παραπάνω πλεονεκτήµατα [1]. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι σύµµικτων υποστυλωµάτων:
ένα µεταλλικό στοιχείο, συνήθως διατοµής-I, το οποίο εγκιβωτίζεται πλήρως ή µερικώς στο
σκυρόδεµα και επίσης ένα µεταλλικό στοιχείο κοίλης διατοµής πληρούµενο µε σκυρόδεµα
(Χαλύβδινα Υποστυλώµατα Πληρούµενα µε Σκυρόδεµα - ΧΥΠΣ). Ενώ για την πρώτη
κατηγορία υπάρχει σηµαντική έρευνα [2], για τη δεύτερη κατηγορία (ΧΥΠΣ) δεν έχει γίνει
πλήρως κατανοητή και χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση η συνολική αντοχή, η ανελαστική
συµπεριφορά και η συµπεριφορά του περισφιγµένου σκυροδέµατος [3,4]. Η παρούσα εργασία
έχει σκοπό τη διερεύνηση των τριών προαναφερθέντων χαρακτηριστικών για την κατανόηση
της συµπεριφοράς των ΧΥΠΣ.
Γενικά, τα ΧΥΠΣ παρουσιάζουν επαρκή αντοχή, πλαστιµότητα και ανθεκτικότητα σε σεισµικά
φορτία και πυρκαγιά. Επιπλέον, η λεπτότοιχη µεταλλική διατοµή χρησιµοποιείται και ως
καλούπι κατά τη σκυροδέτηση µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κόστους. Πρόσθετα,
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στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρησιµοποιούνται ράβδοι χαλύβδινου οπλισµού (διαµήκης ή
εγκάρσιος) στο σκυρόδεµα αφού τα εφελκυστικά φορτία από κάµψη ή τα φορτία από διάτµηση
παραλαµβάνονται από την χαλύβδινη δοκό. Επίσης, η µεταλλική διατοµή εγκιβωτίζει το
σκυρόδεµα αυξάνοντας την πλαστιµότητα αυτού ενώ το σκυρόδεµα µειώνει σηµαντικά την
πιθανότητα σε τοπικό λυγισµό της µεταλλικής δοκού.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές στις προτεινόµενες θεωρίες και
κανονισµούς που εξετάζουν τη συνεργασία σκυροδέµατος-χάλυβα. Για παράδειγµα, το
Αµερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέµατος (ACI [5]) θεωρεί ότι τα δύο υπό εξέταση υλικά δε
συνεργάζονται καθόλου και το σύµµικτο υποστύλωµα εξετάζεται ως ισοδύναµο υποστύλωµα
οπλισµένου σκυροδέµατος. Με τον τρόπο αυτό δε λαµβάνεται υπόψη η ευεργετική περίσφιγξη
του σκυροδέµατος αλλά και η δυσµενής διαξονική καταπόνηση του χάλυβα. Επίσης, το
Αµερικανικό Ινστιτούτο Χαλύβδινων Κατασκευών (AISC [6]) εξετάζει το σύµµικτο
υποστύλωµα ως ισοδύναµο χαλύβδινο υποστύλωµα. Οι κανονισµοί κατασκευών σκυροδέµατος
και χάλυβα της Αυστραλίας [7, 8] έχουν την ίδια αντιµετώπιση µε το ACI [5]. Η συµπεριφορά
ορθογωνικών, κυκλικών ή άλλης διατοµής ΧΥΠΣ εξετάζεται επίσης στα [9-20].
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αρχικά ένα απλό και αποτελεσµατικό µοντέλο για τη
συµπεριφορά και την φέρουσα ικανότητα κυκλικών ΧΥΠΣ. Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται
για να προσδιορίσει την πλήρη καµπύλη τάσεων-παραµορφώσεων του σκυροδέµατος και του
χάλυβα. Στη συνέχεια, γίνεται εκτεταµένη εφαρµογή της θεωρίας αυτής στο µοντέλο ινών το
οποίο υιοθετείται για να περιγράψει την πλήρη συµπεριφορά των σύµµικτων υποστυλωµάτων
υπό αξονική δύναµη µε καµπτική ροπή. Κατόπιν παρουσιάζονται αναλυτικές σχέσεις για την
φέρουσα ικανότητα των κυκλικών σύµµικτων υποστυλωµάτων. Συγκρίσεις µεταξύ των
αριθµητικών, αναλυτικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων καταδεικνύουν ότι η προτεινόµενη
µέθοδος παρέχει µια απλή, άµεση και ακριβής εκτίµηση της οριακής αντοχής των κυκλικών
ΧΥΠΣ, ιδιαίτερα χρήσιµη στις πρακτικές εφαρµογές.

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η συνεργασία των δύο διαφορετικών υλικών οδηγεί το σκυρόδεµα σε τριαξονική θλίψη και το
χάλυβα σε διαξονική εντατική κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα το σκυρόδεµα παρουσιάζει
βελτιωµένες µηχανικές ιδιότητες λόγω της περίσφιγξης από τον χάλυβα όπως φαίνεται στο
Σχήµα 1α, ενώ το Σχήµα 1β παρουσιάζει το αντίστοιχο προτεινόµενο µοντέλο. Είναι φανερό ότι
η περίσφιγξη αυξάνει σηµαντικά την αντοχή και ιδιαίτερα την πλαστιµότητα του σκυροδέµατος.

β)

α)

Σχ. 1: Καµπύλες τάσης-παραµόρφωσης για το σκυρόδεµα: α) πείραµα, β) µοντέλο
Επίσης για το χάλυβα υιοθετείται το διγραµµικό µοντέλο τάσης-παραµόρφωσης καθώς και το
κριτήριο von Mises για τη διαξονική εντατική κατάσταση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.
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Σχ. 2: Μηχανική συµπεριφορά και κριτήριο αστοχίας για το χάλυβα
Για τις αναλυτικές σχέσεις των παραπάνω µοντέλων ο αναγνώστης παραπέµπεται στο [21].

4. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΥΠΣ
Για τον προσδιορισµό της συµπεριφοράς των ΧΥΠΣ κάτω από θλιπτικά αξονικά φορτία µε ή
χωρίς εκκεντρότητα υιοθετείται το µοντέλο ινών. Η βασική αρχή του µοντέλου ινών είναι ο
διαχωρισµός της διατοµής σε λωρίδες (ίνες) όπου για κάθε µια από αυτές, γνωρίζοντας την
µέση ανοιγµένη παραµόρφωση, προσδιορίζεται η µέση τάση, η αντίστοιχη αξονική δύναµη
και καµπτική ροπή. Βασική υπόθεση που γίνεται συνήθως µε την υιοθέτηση του µοντέλου
αυτού είναι βασική αρχή Bernoulli-Euler για την επιπεδότητα των διατοµών. Η εφαρµογή του
µοντέλου παρουσιάζεται στο Σχήµα 3.

Αξονική δύναµη Ν - καµπτική ροπή Μ

Σχ. 3: Το µοντέλο ινών για τα σύµµικτα υποστυλώµατα
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο ινών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό της
αντοχής για την περίπτωση αξονική δύναµης µε ή χωρίς καµπτική ροπή.

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΥΠΣ
Σκοπός της ενότητας αυτή είναι να προτείνει απλές αναλυτικές/εµπειρικές σχέσεις για τον
προσδιορισµό της οριακής αντοχής κυκλικών σύµµικτων υποστυλωµάτων σε κεντρική θλίψη,
και της οριακής αντοχής κυκλικών σύµµικτων υποστυλωµάτων σε συνδυασµό θλίψης και
κάµψης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω αναλυτικές/εµπειρικές σχέσεις προκύπτουν από
πολυάριθµες εφαρµογές του µοντέλου των ινών µέσω και µιας διαδικασίας ανάλυσης
παλινδρόµησης. Στην διαδικασία αυτή εξετάστηκαν 4 βασικές παράµετροι: η εξ. διάµετρος D
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της χαλύβδινης δοκού, η οποία µεταβαλλόταν από 100 έως 1000 mm, το πάχος αυτής t, το οποίο
κυµαινόταν από 0.30 έως 8.0 mm, η τάση διαρροή του χάλυβα fy η οποία µεταβαλλόταν από
150 έως 600 MPa και η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος fc η οποία κυµαινόταν από 15 έως
60 MPa. Για κάθε παράµετρο και για τα παραπάνω όρια εξετάστηκαν 20 ισαπέχοντες τιµές.
Έτσι, συνολικά εξετάστηκαν µε το µοντέλο ινών 204=160000 σύµµικτα υποστυλώµατα.
5.1 Αντοχή σύµµικτων υποστυλωµάτων σε κεντρική θλίψη
Η αντοχή σε κεντρικό θλιπτικό φορτίο Ν προκύπτει από την εµπειρική σχέση

(

)

N = 0.8 ⋅ A c ⋅ fc 1 + θ + θ , θ =

(1)

As ⋅ fy
A c ⋅ fc

όπου Ac και As είναι η επιφάνεια του σκυροδέµατος και του χάλυβα, αντίστοιχα. Στο
Σχήµα 4 φαίνεται η ικανότητα εκτίµησης της αντοχής µε βάση τη σχέση 1, τον
Ευρωκώδικα 4 [22], το ACI [5], το AISC [6] και τα Australian Standards [7-8] για 65
πειραµατικές δοκιµές, εκτελεσµένες από διάφορους ερευνητές.

Σχ. 4: Εκτίµηση της αντοχής µε εµπειρικές σχέσεις και σύγκριση µε πειραµατικές δοκιµές
Είναι φανερό ότι η σχέση 1 µπορεί να εκτιµήσει επιτυχώς την αντοχή των σύµµικτων
υποστυλωµάτων σε καθαρή θλίψη, και δίνει την µικρότερη απόκλιση από τις πειραµατικές
δοκιµές, συγκρινόµενη µε τους υπάρχοντες κανονισµούς δοµικών κατασκευών.
5.2 Αντοχή σύµµικτων υποστυλωµάτων σε θλίψη-κάµψη
Η αντοχή σε συνδυασµό θλίψης Ν – κάµψης Μ ή σε έκκεντρο θλιπτικό φορτίο Ν προκύπτει
µέσω διαγράµµατος αλληλεπίδρασης Ν–Μ. Στο παρελθόν οι Hajjar και Gourley [23] και
Zhang και Shahrooz [24] πρότειναν αναλυτικές σχέσεις για ορθογωνικά ΧΥΠΣ. Σκοπός της
ενότητας αυτή είναι η ανάπτυξη µιας πολυωνυµικής έκφρασης για το διάγραµµα
αλληλεπίδρασης Ν–Μ των κυκλικών ΧΥΠΣ. Αυτή έχει τη µορφή
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(2)

k1 + k 2 N + k 3 N 2 + k 4 N 4 − M = 0

Οι παράµετροι k1, k2, k3 και k4 προκύπτουν από τη µέγιστη αξονική δύναµη Nmax, τη
µέγιστη καµπτική ροπή Mmax και την αξονική δύναµη που αντιστοιχεί σε αυτή NMmax, και
τη µέγιστη ροπή σε καθαρή κάµψη M0, όπως φαίνεται στο Σχήµα 5, όπου
k1 = M 0 , k 2 =

k3 =

(4N

(2N

)

− 4N 2max N 2M max (M max − M 0 ) − 2M 0 N 4M max
N max N M max 2N 3M max − 3N max N 2M max + N 3max
4
max

(

)

)

(

)

4
N3M max − N4max (Mmax − M0 ) + 3M0 NM
N2max − 2NmaxNMmax (Mmax − M0 ) − M0 N2Mmax
max ,
k
=
4
NmaxN2M max 2N3M max − 3NmaxN2Mmax + N3max
NmaxN2Mmax 2N3Mmax − 3NmaxN2Mmax + N3max
max

(

)

(

(3)

)

Σχ. 5: ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης Μ-Ν
Οι 4 βασικές παράµετροι του διαγράµµατος αλληλεπίδρασης δίνονται από τη σχέση

t
N max = Ac ⋅ f c  a1 + a2 + a3

D


t
M max = Wc ⋅ f c  b1 + b2 + b3

D





fc
t
f
+ a4θ  , N M max = Ac ⋅ f c  c1 + c2 + c3 c + c4θ 



D
fy
fy






fc
t
f
+ b4θ  , M 0 = Wc ⋅ f c  d1 + d 2 + d3 c + d 4θ 



fy
D
fy




(4)

όπου Wc είναι η ροπή αντίστασης του πυρήνα σκυροδέµατος και η παράµετρος θ δίνεται
στη σχέση 1. Οι παράµετροι ai, bi, ci, και di (i=1-4) της εξίσωσης 4 δίνονται στον Πιν. 1.
∆είκτης-i
1

Nmax - (ai)
817.2

Mmax - (bi)
595.2

M0 - (ci)
22.50

NMmax - (di)
385.7

2

5528

5924

-6358

1961

3

128.3

275.5

6.827

108.4

4

1282

2103

-2257

213.9

Πίν. 1: Παράµετροι a-d
Για τον έλεγχο αξιοπιστίας της σχέσης 2, εξετάζονται 23 πειραµατικές δοκιµές των O’ Shea
και Bridge [25]. Στο Σχήµα 6α και 6β παρουσιάζεται η εκτίµηση της αντοχής για τα κυκλικά
ΧΥΠΣ µε βάση τη σχέση 2, τον EC4 [22] και τους O’ Shea και Bridge [25]. Επίσης, στο
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σχήµα 6γ και 6δ φαίνεται το διάγραµµα αλληλεπίδρασης που προκύπτει για τα 4 πρώτα
δοκίµια S30E250B, S30E150B, S30E280A και S30E180A. Είναι φανερό ότι η Σχέση 2
µπορεί επιτυχώς να προβλέψει την αντοχή των κυκλικών σύµµικτων υποστυλωµάτων.

(α)

(β)
Σχέση 2
O’ Shea και Bridge
EC4

Σχέση 2
O’ Shea και Bridge
EC4

(γ)

(δ)

Σχ. 6: Σύγκριση της Σχέσης 2 µε πειραµατικά αποτελέσµατα και EC4

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν αριθµητικά προσοµοιώµατα και αναλυτικές σχέσεις
οι οποίες χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό της αντοχής χαλύβδινων υποστυλωµάτων
πληρούµενων µε σκυρόδεµα. Μέσω αριθµητικών παραδειγµάτων έγινε φανερό ότι αυτά
µπορούν επιτυχώς να προσδιορίσουν την αντοχή των εν λόγω στοιχείων µε τρόπο απλό και
αποτελεσµατικό, ιδιαίτερα χρήσιµο για την περίπτωση των πρακτικών εφαρµογών.
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SUMMARY
This paper presents a simple and effective model for the behavior and capacity of circular
concrete-filled tube (CFT) short columns under extreme loading conditions. Firstly,
efficient methods are presented to predict the complete stress–strain curve of concrete and
steel, which are subjected to triaxial and biaxial stresses, respectively. Empirical
expressions are proposed for the confinement effect, which increases both the ductility and
strength of concrete but decreases the yield stress of steel. Subsequently, the fiber model is
adopted to describe the complete behavior of CFT columns under axial force and bending
moment. Furthermore, the proposed method is extended where analytical relations for the
capacity of circular CFT columns are presented. These relations are valuable in the practice
of engineering design since they provide a direct, compact and efficient representation of
the ultimate strength of circular CFT columns. The comparisons between numerical,
analytical and experimental results demonstrate that the proposed methods provide very
good numerical performance for the behavior of circular CFT columns.
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