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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζονται τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα δοκιμών ταυτόχρο
νης επιβολής θλLΨεως και εφελκυσμού σε δοκιμια ινοπλισμ ένου σκυροδέμα

τος. Κύριες παράμετροι που εξετάζονται εLναι: α) Ο λόγος των άμεσα ε
πιβαλλομένων ετεροσήμων κυρLων τάσεων, β) το ποσοστό των ομοιόμορφα
διασπαρμένων και τυχαLα προσανατολισμένων ινών. ΔLνονται επLσης συγκρι

τικά αποτελέσματα μεταξύ ινοπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος. Τέλος
δLνονται στοιχεια ερμηνεlας της μηχανικής συμπεριφοράς του ινοπλισμέ
νου σκυροδέματος υπό ετε ρόσημη ένταση με βάση το γνωστό νόμο των μειγ
μάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ακόμα και σήμερα εlναι επLκαιρη η έρευνα της διαξονικής αντοχής

του σκυροδέματος. Πρόσφατα πειραματικό αποτελέσματα
ωσαν την γνωστή από τη βιβλιογραφLα μορφή

121

επιβεβαl

ς της περιβάλλουσας αντο

χής στην περιοχή της ετερόσημης διαξονικής εντάσεως.

Ένα άλμα μειώ

σεως των αντοχών παρατηρεLται στην κεντρική περιοχή της οικεLας καμπύ
λης. Η παρατηρούμενη ταυτόχρονη μεlωση της θλιπτικής και της εφελκυ
στικής αντοχής του σκυροδέματος εLναι της τάξεως του
κεκριμένη

50%.

Αυτή η συγ

μεLωση της διαξονικής αντοχής υποδεικνύει την ανάγκη προσε

κτικότερης σχεδιάσεως στην εντατική αυτή περιοχή.

Στο Διεθνές Συμπόσιο

COMP ' 88

στην Πάτρα με θέμα την αλληλεπlδρα

ση των φάσεων στα σύνθετα υλικά παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα απο

τελέσματα προκαταρκτικής έρευνας στηριγμένrι;κυρlως σε πειραματικά απο-
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τελέσματα της διεθνοός βιβλιογραφtας απ'τα οποια φαlνονταν η βελτιω
μένη συμπεριφορά του ινοπλισμένου σκυροδέματος όταν καταπονείται

ετερόσημη διαξονική ένταση

11 \ •

με

Μια πρώτη ερμηνεια που δόθηκε στο

φαινόμενο στηρlχθηκε στην γνωστή θεωρlα των μειγμάτων και επισημάνθη
κε μια επιπλέον παράμετριςπου επηρεάζει θετικό την πρόαρυση
και του σκυροδέματος.

των ινών

Η παράμετρος αυτή έχει σχέση με τον βαθμό περι

σφlγξεως που ασκεί η εγκάρσια θλ ιπτική κόρια τόση στις Lνες που εlναι
αγκυρωμένες εκατέρωθεν μια ς ρωγμής αποκολλήσεως, σχ.

"1ε βάση τα

ενθαρρυντικά αποτελέσματα της

1.

/ 1 1 όρχ ισε στο Εργα

στήριο Σιδηροπαγοός Σκυροδέματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
συστηματική έρευνα της μηχαν ι κής συμπεριφοράς του

ινοπλισμ ένου σκυρο

δέματος υπό ετερόσημη διαξονική καταπόνηση. Στόχοι της έρευνας εlναι:

1)

Η ποσοτική εκτlμηση της βελτιώσεως της διαξονικής αντοχής στο ινο
πλισμένο σκυρόδεμα

2)

Η εξακρίβωση της επιρροής των ινών στην μορφή της καμπόλης και η

πυθανή "διόρθωση" της επικlνδυνης μορφής της τόπου

3)

S

Η επιρροή στο πρόβλημα των διαφόρων παραμέτρων που έχουν σχέση μ ε
το πρόβλημα.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κατασκευή δοκιμlων
Κατασκευάστηκαν

20

πρισματικό δοκlμια διαστάσεων

100/100/200 mm

100/100 mm μ έσω 25/ανά έ
4,2 οι οποίες ήταν ανκυρωμέ

Ο εφελκυσμός επιβαλλόταν στ ι ς μικρές έδρες
δρα λεπτών χα λυ βδlνων ράβδων διαμέτρου ~
νες μέσα στο δοκlμιο

,

σχ .

2.

Τα τμήματα των ράβδων που προεξεlχαν

απ'τα δοκlμια αγκυρώνονταν με τά την σκλήρυνση των δοκιμlων σε ισχυρά

οπλισμέν ες"κεφαλές " που αποτελούσαν τις κόντρες των δόο γρόλλων με
τους οποιους επιβάλλονταν το αξονικό εφελκυστικό φορτlο στα δοκlμια.
Μεταξό των δοκιμίων και των "κ εφαλών" των προβλέπονταν

20 mm

2

αρμοl των

απ 'το υς οποίους διέρχονταν οι λεπτές ρ~δοι που αναφέρθηκαν.

Η ανάμιξη των συστατικών του σκυροδέματος των δοκιμlων και των ι
νών έγινε σε ανα μ ικτήρα κατακορύφου άξονα περιστροφ ή ς, στον οποίο γl
νονταν μία πρώτη ανάμιξη του τσιμέντου της άμμου και των χονδρότέpων

αδρανών. Ο μέγιστος κόκκος των αδρανών του σκυροδέματος ήταν

8 mm.

Κατόπιν προσθέτονταν η προβλεπόμενη ποσότητα του νερού και τέλος το
πλαστικοποιητικό. Αφού ολοκληρώνονταν η ανάμιξη του σκυροδέματος

63

διακόπτονταν η λειτουpγLα του αναμικτήpα και με το μισό απ'το πεpιεχό
μενό του

κατασκευάζονταν δέκα δοκlμια 1ΟΟχ1ΟΟχ200 απ ' τα οποια τα ο

κτώ έφεpαν στις μικpές απέναντι έδpες τους από

25 0 4,2.

Εκτός απ'αυτά τα δοκlμια κατασκευάζονταν τpLα κυλινδpικά δοκlμια

150/300

νια τον συμβατικό έλεγχο της αντοχής του σκυpοδέματος.

Κατόπιν ο αναμικτήpας έμπαινε πάλι σε κlνηση και στο σκυρόδεμα,
που ήταν γνωστού όγκου μετά την αφαLpεση της πρώτης ποσότητας, ρLχνον
ταν οι μεταλλικές Lνες αpγά- αργά ώστε να ανέβει η περιεκτικότητα στο

1% κατ'όγκο,

3.

Σχ.

Αφού το μεLγμα έφτανε να νLνειομοιονενές διακόπτον

ταν η λειτουργlα του αναμικτήρα και με το πεpιεχόμενό του κατασκευά
ζονταν άλλα δέκα πρισματικά δοκLμια, οκτώ απ'τα οποlα έφεραν από

4,2

25

Φ

στις μικρές έδρες τους, καθώς επlσης και άλλα τρLα κυλ ινδρικά δο 

κLμια.

Μετά την σκλήρυv~n
κεφαλών των

16

~ων

δοκιμlων ακολουθούσε η σκυροδέτηση των

δοκιμlων στις οποlες ανκυρώνονταν και τα σύρματα των

άκρων τους.

Φόρτιση δοκιutων
Δύο άοπλα και δύο οπλισμένα δοκlμια φορτLστηκαν μονοαξον ικά με
εφελκυστικό φορτLο μέσω των δύο γpύλλων όπως φαlνεται στο σχ.

2.

Τα

άλλα έξι ζευγάρια άοπλων και ινοπλισμένων δοκιμlων αφού φοpτlστηκαν
με μικpό αξονικό εφελκυστικό φορτLο μέσω των δύο γρύλλων, οδηγήθηκαν

σε κοινή πρέσσα επιβολής θλιπτικού φορτLου κα ι φορτLστηκαν κατά την
ενκάpσια διεύθυνση ανά δύο ζεύγη με

25% , 50% και 75%

του οριακού

θλιπτικού τους φopτLou. Σημειωτέο ότ ι προηγήθηκαν ο πειραματικός υ
πολογισμός του οριακού θλι πτικού φοpτLου με τη θραύση των δύο υπολοl
πων ζευγαpιών που δεν έφεpαν κεφαλές στα άκpα τους και πιέζονταν στην

200/100

πρέσσα κατά τις μεγάλ ες απέναντι έδpες τους
δετερωθούν οι τριβές εις

πιn.

Για να εξου

τα δοκLμια παpεμβλήθηκαν μετα ξύ των δοκιμt

ων και της πpέσσας δύο μεταλλικές πλάκες πάνω και κάτω καθώς επlσης

δύο στρώσεις μεταλλικών σφαιpιδLων διαμέτρου

5

πιn

] 2 1.

Στο σημεlο αυτό θα πpέπει να αναφεpθεl ότι σύμφωνα με πειραματι
κά αποτελέσματα, που λήφθηκαν από μετρήσεις θλιπτικών αντοχών δοκιμl
ων της Lδιας παρτLδας σκυpοδέματος με

150/300,

κυβικά

100/100/ 100

3

δωδεκάδες κυλινδρικά δοκtμια

και πpισματικά

100/ 100/200

πιn, διαπιστώ

θηκε ότι όταν παρεμβάλλονται σφαιρlδια και μεταλλικές πλάκες στα κυ
βικά δοκlμια η θλιπτικές οριακές τάσεις τους διαφέρουν ελάχιστα μετα-
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ξύ τους. Στις δοκιμές αυτές και προς απάλειψη της επιρ~οής του κρισι
μου όγκου τα κυβικά δοκlμια θραύονταν ανά δύο ώστε ο κρlσιμος όγκος

τους να εlναι ισος με τον ομόλογο των πρισματικώνδοκιμlων.
Ο έλεγχος της κεντρικής επιβολής του αξονικού εφελκυστικού φορ
τlου στα πρισματικά δοκlμια έγινε με τον συνεχή έλεγχο των τάσεων στα

4

γωνιακά σύρματα (από τα

25

κάθε έδρας).

Ένας δεύτερος χονδροειδέ

στερος έλεγχος έγινε με τη σύγκριση των εφελκυστικών αντοχών που λήφ

θηκαν από τα δοκlμια αόπλου σκυροδέματος με τις εφελκυστικές αντοχές
εκ διαρρήξεως" που μετρήθηκαν με την θραύση κυλινδρικών δοκιμlων.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο σχ.

4

παρουσιάζονται οι περιβαλλουσες αντοχής που προέκυψαν

για το άοπλο και το ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Παρά την περιορισμένο αριθ
μό δοκιμlων μπορούν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις -συμπερά
σματα:

1)

Παρατηρεlται μlα σημαντική αύξηση της διαξονικής αντοχής υπό ετε

pόσημη ένταση στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα, σε σχέση

με το άοπλο σκυρό 

δεμα. Η αύξη ση αυτή εlναι ιδιαlτεpα έντονη για την αντοχή σε εφελκυ
σμό για τιμές της εγκάρσιας κυρlας θλιπτικής τάσεως από Ο μέ χρι
Για τιμές

0,5 fc

μέχρι

fc

0,5fc

η αύξηση μειώνεται σταδιακά και εlναι πε

ρlπου μηδενική στις πολύ μεγάλες τιμές της κύριας θλ ιπτ ι κής τάσεως.

2)

Στην κρlσ~μη κεντρική περιοχή των περιβαλλουσών όπου εκδηλώνεται

η απότομη πτώση ·της εφελκυστικής αντοχής για το άοπλο σκυρόδεμα

,

το

ινοπλισμένο σκυρόδεμα έχει σαφώς ομαλότερη μορφή, Τούτο μπορει να απο
δοθεl στην επιρροή της περισφlγξεως επι των ινών και την εξ αυτής βελ 
τlωση των συνθηκών αγκυpώσεως αυτών.

3)

Η εφελκυστική αντοχή που μετρήθηκε με τα τρlα κυλινδρικά δοκlμια

ινοπλισμένου σκυροδέματος

,

που μετρήθηκε στα δοκίμια με

ήταν μεγαλύτερη από την διαξονική αντοχή

25% του

θλιπτικού οριακού φορτlου. Αυτό

μπορεl να εξηγηθεl, γιατι nαpά το γεγονός ότι και στα κυλινδρικό δο

κl μια αναπτύσσεται πεδlο διαξον ι κής εντάσεως παpαπλησlου λόγου κυρlων
τάσεων σχ.

5,

επειδή η συντήρηση των δοκιμLων δεν έγινε μέσα στο νερό,

η συστολή ξηράνσεως προκάλεσε γενική περlσφιγξη- προένταση στο εσωτε

ρικό των κυλlνδpων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεL εξαιτlας της ένα πρό
σθετο

πεδlο τριαξονικής θλιπτικής εντάσεως .
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Οι συγγραφεtς

ελπlζουν ότι με την πύκνωση του πειραματικού υλι

κού και την συστηματική εξέταση και άλλων παpαμέτρων όπως το ποσοστό
των ινών κατ' όγκο, ο λόγος όψεως των ινών και η γεωμετρlα των άκρων

των ινών θα γ(νει

δυνατή η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης θεωρlας για

τη συμπεριφορά του ινοπλισμένου σκυροδέματος υπό ετερόσημη διαξονι
κή εντατική καταπόνηση.
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Σχ .

1

Περtσφιγξη των ινών λόγω της εγκάρσιας θλlψεως.

0.5/ιΟ
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Σχ.

3

Ο ι τυποποιημένες lνες που χρησιμοπο ιήθηκαν.
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Σχ. 4 Περιβάλλουσα αντοχών αόπλου και ινοπλισμένου σκυροδέματος .
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Σχ. 5 Το πεδtο της διαξον ικh ς εντόοεως στα κυλινδρικά
δοκιμια
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