ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΉΓΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ν.θ.

1.

-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

Μαρσέ λλος ,

Πολ.

Μη χ/κός

ΓF.ΝΙΚΑ

γενLκή αυτή

εLσήγηση

έχεL

πολύ αf Lόλογων ανακοLνώσεων,

ω, σκοπό την

οποίες

OL

παρουσίαση

(7)

έχουν τα παρακάτω

δέματα

( 2)

Αδρανή υλLκά σκυρ/τοι;;,

ανακοL νώσε Lι;;, εκ των οποίων:

η μί α αναφέρεταL στ η σχέση αντοχής μητρLκού πετρώμα
τος
Cε

L

-

σκυρ/τος στον ΕλληνLκό χώρο,

στLς φυσLκομηχανLκές

LδLότητε ς

ενώ η άλλη εστLά
των αδρανών

υλLκών

λατομείων Καλαμάτας.
ΚυλLνδρούμενο

σκυρόδεμα,

μία παρουσίαση τη,

του κυλLνδρούμενου σκυρ/τοι;;

σε

χρήσης

κατασκευή φραγμάτων

βαρύτητος.

ΙνοπλLσμένο σκυρόδεμα,
λεσμάτων σε
ίνει;;)

δοκίμLα

παρουσίαση πεLραματLκών αποτε

LνοπλLσμένου σκυρ/ τος

υπό δLαfονLκή ετερόσημη ένταση.

ΠερLβάλλουσα αντοχής σκυρ/το, ,

ποίησης της

αντί

εντάσεω,,

η μία αναφέρεταL

ενανθράκωσης συναρτήσεL

σκυρ/τος καL
νεται

με

μί ααnλή πολυγωνL

s.

τη' μορφής ανοLχτού:

ΑνθεκτLκότητα του σκυρ/τος,
οποίων:

μία πρόταση σχηματο

περLβάλλοuσαc αντοχής στην περLοχή της

ετερόσημη' δLαΕονLκής
κή,

(μεταλλLκέ ς

(2)

ανακοLνώσεLς,

εκ των

στον υπολογLσμό του

~άθους

των

χαρακτηρLστLκών

των συνθηκών περLβάλλοντος,

απλοποLημένο αναλυτικό προσομοίωμα,

αναφέρεται στα φυσικά χαρακτηριστικά που

ί ου

όπουπμοτε ί
ενώ η άλλη

επ ηρεάCουν

την ανδεκτLκότητα σε διάρκεLα του σκυρ/τος καL προτεί
νονται

ποσοτLκοί

nροσδιορLσμοί

Μία πρώτη παρατήρηση,

που

τους.

δα μπορούσε

να

διατυπωθεί,

αφορούν στο υψηλό επίπεδο όλων των ανακοLνώσεων και

μεγάλο εύρος δεμάτων που αυτέ' καλύπτουν.
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στο

Παρατηρούμε επCσηc παράλληλα,

ότL

yLα τρCτη συνεχή φορά,

δεν υπάρχουν ανακοLνώσεLC στη ΣυνεδρCα των ΥλLκών,
αναφέρονταL στα παρακάτω δέματα,
Υ Lκέc εfελCfεLc,
α)

σχέδLΟ

(νέοL

στα υλLκά αυτά όπωc:

ASTM, AASHTO, SR,

τύΠΟL

yLα τσLμέντα:

CEN

να

παρόλο που υπήρfαν Τεχνολο

νέα πρότυπα κλπ.

ΤσLμέντο

που

ΕΝ-197,

Ευρωπαϊκό

έρευνεc στο χώρο

του τσLμέντου κλπ.)

β)

ΡευστοποLητLκά

-

πρόσδετα σκυρ/τοc

τεχνολοyLκές εfελ CfεL c,
μη χρήση

y)

τύποL

-

τουc κλπ.)

ΣLδηροπλLσμός
ΕΛΟΤ-959

(νέοL

συμπεράσματα από την χρήση/

καL

(ΠΟLΟτLκός
ΕΛΟΤ-971

έλεyχοc,

νέα πρότυπα

ΥLα χάλυβεc οπλLσμού σκυp/τοc

κλπ.)

Τέλοc υπάρχουν δ Lάφορα δέματα στα οποία υπήpfαν σημα

ντLκές εfελCfεLC καL 8α αναμένετο ότL 8α απασχολούσαν fανά
το

ΣυνέδρLο όπως:
α)

Το

ΈτοLμο Σκυρόδεμα

pi ENV-206,

(νέο Ευρωπαϊκό ΣχέδLο τηc

το ΣχέδLΟ ΕΤΣ/ΤΕΕ

YLQ

δLατάfεLc του άρδpου 21/Ν.1418
λεLτουpy(ας λατομείων καL

Σκυρ/τος,
Ε.Σ .

yLα τLς προϋποδέσεLc

βLομηχανLών

Ετοίμου

πρόταση yLα δLαφοpοποίηση της τLμής του

σε σχέση με

ΓLα το Ε.Σ.
από

το

υπήρχε

ερyάσLμο:

κ

1,

κ

2,

κ

3

κλπ.)

ευρύτατη ανασκόπLση στο

β)

Το Σήμα ποLότητος των υλLκών.

y)

Η δLασφάλLση τηc ποLότητοc των κατασκευών

assurance,

υπάρχουν τα

C . E .B., [2]),

Bull

Νο

157

ένας μόνο από τουc

κατασκευαστή

μελετητή,
δ)

OL

καL

(5)

Νο

(Quality

184

της

nαράyοντεc που δLασφα

(που χρησLμοπο L εC

τον χρήστη ,

έμμεσες μέδοδοL

σκυρ/τοc

ΕΣΣ,

όπου φαCνεταL ότL η ποLότηc των υλLκών

λCCουν την ποLότητα τηc κατασκευήc,
τον:

80

[1]

τον ΕLδLκό ΟμLλητή τηc ΣυνεδρCας .

εCναL

CEN:

τLς κανονLστLκές

(υπέρηχοL

Στα επόμενα 8α yCvεL

παράλληλα με
το υλLκό),

τον LδLοκτήτη καL

τον

το κράτοc.

προσδLορLσμού της αντοχής του
κλπ.)

η αναλuτLκότεpη παρουσίαση των

ανακοLνώσεων τηc Συνεδρίας καL
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η δLατύπωση σχετLκών σχολίων.

2.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

2.1)

Στην πρώτη ανακοCνc.χ:7η των:

Αγορογιάννη Ν,

ΓεωpγCου κ.,

Παnαδολιόπουλου Δ., Χριστοδουλιά Ι., από το ΚΕΔΕ,

ερευνάται

η σχέση τη, θλιπτική ' αντοχή' του μητρικού πετρώματο' και
του σκυροδέματο,,

από υλικά που συλλέχθηκαν από

26

λατομεCα

στον Ελλην ι κό χώρο.

Σκοπό, τη, εCναι
παραχθεί

να διερευνηθει αν εCναι δυνατόν

σκυpόδεμ.α συνήθων και

υψηλών αντοχών με

να

του, υτιάρ

χοντε, μετρία, αντοχή' ασβεστολC8ου' (π.χ. 400 - 650 kg/cm2).
ΕπCση' να ασκηθεC κάποια κριτική άτα όρια αντοχ ή' μητρικού
πετρώματο' που έχουν τεθεί στο ΕΛΟΤ - 408 και τα οποCαεCναι:
65 0 kg/cm2, ενώ σε σκυροδέματα σχετ ικά χαμηλών ποιοτήτων
(ενδεικτικά:· Β

δύνανται

160)

να χρησιμοποιηθούν αδρανή με

συμβατική αντοχή μητρικού πετρώματο, περιλαμβανομένη μεταfύ

450 kg/cm2 και 650 kg/cm2 .
Έγινε η κοπή δέκα καρώτων, διαμέτρου
πέτρωμα του λατομεCου,
γισμό του μ.ο.

και

στον υπολο

μεγαλύτερε' αντιστοιχα του

35%

από

~ι.ο.

Με

Ν/Τ

μετά την θραύση του,,

από κάθε

αντοχή ' απομακρύνθηκαν οι δύο ακραCε, τιμέ'

που ήταν μικρότερε' και
τον

7,4 cm,

τα αδρανή

(Ο,65

αντοχf"":

έ γινε

η παρασκευή σκυρ/ το,

- 0,55 - 0,45)

με

που αντιστοιχούσαν σε

τρει,

λόγουc

"επιπεδα

254 kg/cm2 - 361 kg/cm2 - 477 kg/cm2.

Στον πινακα

2

τη' ανακοCνωση' έχουν συγκεντρω8εC

τα

κυριότερα αποτελέσματα τη, έρευναc από την οποία προκύπτουν
τα ακόλουθα. κύρια συμπεpdσματα:

1)

Μόνο το

των δειγ~ιάτων ήταν κατάλληλο για την

27%

παρασκευή σκυp/το,,

σύμφωνα με

που ορC C εται στο ΕΛΟΤ

τα όρια

(και

την μεθοδολογία)

- 408.

Εδώ θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε, όnω' φαίν ε ται
και

408,

στην επό~ιενη εργασCα,

ω' μέγε8οc δοκιμCου,

(όπωc η

ISRM)

π.χ.

5,2 cm,

του πετρώματο, διότι

σειc κλπ.,

(η

ότι αν ορCCετο στο πρότυπο ΕΛΟΤ

-

~ιικρότερη διάσταση διαμέτρου
θα αναμένετο αύfηση τηc αντοχήc

θα υπήρχαν λιγότερε' ασυνέχειεc,διακλά

διάσταση αυτή ενδεχομένω' να εfομοιώνει

καλύτερα την πραγματική αντοχή των χονδρόκοκκων σκύρων μέσα
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στο σκυρόδεμα)

2)
οι

•

ΣυνοΨίtονταc τιc αντοχέc

των

3

συν8έσεωνσυμπεραινουν

εισηyητέc ότι ο ρόλοt του πετρώματοt σε αντοχέt σκυρ/τοc

περιπου 250 kg/cm2 ειναι ελάχιστο,, σε αντοχέc περCπου
350 kg/cm2 εCναι μικρόc, ενώ σε αντοχέt 470 kg/cm2 εCναι
υπολοyίσιμοc.

3)

Το

των δειγμάτων άμμου που εfετάστηκαν, περιέχουν

24%

( 16%),

παι πάλη μεγαλύτ ερη από την επιτρεπόμενη
Αυτό σημαινει ότι τουλάχιστον

άμμο εκτόc προδιαγραφών,

και

1

στα

4

δηλαδή

18-20%.

λατομεCαπαράyουν

ειναι άf ιον απορlαc πωc περιμέ

νουμε να φτιάfουμε στα8ερfι ποιότητα στο

Έτοιμο Σκυρόδεμα

εάν δεν φτιάfουμε προηyουμένωc τα υλικά των λατομείων
ωc προc

την nαιτιάλη αλλά και

(και

ωcπροc την ομοιομορφία και στα-

8ερότητα των κοκκομετρικών διαβα8μίσεων).
Πιστεύουμε ότι
προσ8fικη μιάc

στην

κατεύθυνση

παραγράφου στο

αυτήν του ΕΛΟΤ

- 346

για

.'Ετ.

αυτή 8α βοη8ούσε

- 408,

ΕΛΟΤ

Σκυρ/μα,

η

ανrCστοιχη προc

ότι

οφείλουν να διευθύνονται υπό Διπλωματούχου

τα

"Λατομεία

Μηχανικού,

ο

οποίοt να nροτσταται Εργαστηρίου yια τον έλεγχο τηc ποιότητοt
των παραγομένων υλικών".

Το συμπέρασμα από αυτήν την εργασία ,
πραγματοποιηθεί

πιστεύουμε ότι
(π.χ.

yια Β

και

που ελπίtουμε να

για τιc υπόλοιπεc περιοχέc τηc χώραc,

είναι ότι 8α πρέπει να αλλάfουμε είτε τα όρια

225)

είτε την μέ8οδο προσδιορισμού τηc αντοχήc

του μητρικού πετρώματοc του ΕΛΟΤ

δεδομένου ότι

δεν

εfυπηρετεί σε τίποτα απολύτωc να αποδεικνύεται ότι το

73%

των δειγμάτων δεν ικανοποιούν τιc απαιτfισειc του ΕΛΟΤ,

ενώ

- 408,

δεν φαίνεται

να υπάρχουν αντίστοιχεc επιπτώσειc στιc χαμηλέc

αντοχέc π.χ.

στο Β

225.

2.2) Στη δεύτερη ανακοίνωση των: κ. Σαχπάtηκαι Ι. Κουμαντάκη
μελετήθηκαν στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του ΕΜΠ οι φυσι

κομηχανικέc

ιδιότητεc των 8ραυστών αδρανών υλικών των

λατομείων τηc Καλαμάταc.

(4)

Έγινε διερεύνηση τηc καταλληλότη

τάc τουc ωc αδρανή υλικά σκυρ/τοc.
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Σε κάδε tνα από τα λατομεία tγινε δειγματοληψlα πετρω

μάτων και αδρανών.
προσδιορισμού:

ψηφlδων,
και

Στα υλικ~ αυτά εκτελtσδηκαν δοκιμέ'

τη' ορυκτολογικήc σύστασηc,

των φυσικών -

μηχανικών -

του σχήματα, των

χημικών ιδιοτήτων,

καδώc

τηc αποσαδρωσιμότητοc.

Από τιc μηχανικέ, ιδιότητεc οι πιο χαρακτηριστικtc είναι
η τιμή τη' αντοχήc

των αδρανών σε τριβή και

κρούση κατά

Los Angeles που κυμαίνεταL από: 24 - 30% και η αντοχή του
ακεραίου πετρώματοc σε ανεμπόδιστη δλίψη που

από 1300 - 1500 kg/cm2.

λέστηκε σε δοκίμια (καρώτα) διαμtτρου:

104 mm,

σύμφωνα με το

Προκαλεί

κυμαίνεται

Η δοκιμή σε ανεμπόδιστη δλίψη εκτε
και μήκουc

52 mm

I.S.R.M. (1981).

εντύπωση

η μεγάλη διαφορά μεταfύ

τηc αντοχήc

του πετρώματοc με την μtδοδο του

I.S.R.M. (1981),

με αυτή που μετρήδηκε με το ΕΛΟΤ

- 408,

σε σχtση

που κυμαίνεται σε

500 - 600 kg/ cm2, για πετρώματα άλλων περιοχώνμεαντίστοιχεc
όμως

τιμtς

Los Angeles .

Η διαφορά αυτή αποδίδεται αφ ενός στο μtγεδος του δοκι
μίου,

διαμtτρου ~

52 mm

tναντι

~

74 mm

του ΕΛΟΤ,

ρου σε πιο προσεκτική διαλογή των πετρωμάτων και
υγιέστερων τμημάτων και

την δραύση

δοκιμίων

και

αφ ετέ

επιλογή των

(καρώτων)

που

δεν περιείχαν απολύτωc καμμία ασυνtχεια, διάκλαση, κομμό κλπ.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται

να επιβ ε βαιώσει

είναι στην δοκιμή ανεμπόδιστηc δλίψηc,
διαμόρφωση και

πόσο κρίσιμη

η δ ε ιγματοληψία και

η

το μtγεδοc του δοκιμίου που ε ί ναι δυνατόν να

επηρεάσουν τιc τιμέc αντοχής μtχρι διπλασιασμό τους.
Ενδιαφtρον δα ήταν αν υπήρχαν στοιχε ία από τουc εισηγη
τt,

του ΚΕΔΕ ή του ΠΕΔΕ Τριπόλεως,

του

πετρώματο c λατομείων Καλαμάτα ς σύμφωνα μ ε το ΕΛΟΤ

σχετικά με τιμtc αντοχής

- 408.

Η ανακοίνωση προχωρεί σε εfαντλητική μέτρησητωνφυσικών

-

μηχανικών και

αδρανών,

χημικών

και συμπεραίνει

ιδιοτήτων των

πετρωμάτων και

τον υψηλό βαδμό καταλληλότητο c

των

των

αδρανών υλικών των λατομείων της Καλαμάτας.
θα μπορούσαμε όμωc να παρατηρήσουμε ότι

για την ολοκλή

ρωση τηc εικόναc για την ποιότητα των

αδρανών αυτών,

απαιτείτο και

παιπάληc

η μέτρηση της τιμής της
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δα

τηc dμμου

(%

διερχόμενο στο κόσκινο Νο

νο Ο,

2 mm,

200),

καθώς; και η μtτρηση

του διερχόμενου στο κόσκι

της; τιμής; του ισοδυνάμμου άμμου.

Στο σημεlο αυτό ας; μας; επιτραπει
όσον αφορά το θtμα της; παραγωγής; και

tνα γενικότερο σχόλιο
της; ποιότητος; των

αδρανών υλικών:

ΕLναι.

μάλλον μη αντιπροσωπευτική θεώρηση του όλου θtμα.τος;

της; ποιότητος; των αδρανών να λαμβάνονται υπ ' όψιν μόνον τα
χαρακτηριστικά του πετρώματος; ενός; λατομεCου

ή μιάς; περιοχής; .

Για την επCτευfη σωστής; ποιότητος; αδρανών χρειάCεται
μακροπρόθεσμη

-

σωστή κρατική

πολιτι.κή στον

τομέα των λατο

μείων όπως;:
α)

Καθορι.σμόsλατομι.κών

β)

Χορήγηση αδειών λειτουργίας; για αρκετά χρόνια..

y)

Σωστή αγορανομική τι.μή ή ακόμη και απελευθtρωση
τιμής;

των αδρανών .

Cωνών.

τη ς;

(όπως; tγι.νε πρόσφατα για τα

τσιμtντα)
Σε αντι.στάθμισμα να υπάρχει.

μCα αυστηρή πολιτική κρατι 

κού ελtγχου όσον αφορά τις; εγκαταστάσεις,

την ρύπανση,

την

διεύθυνσή τους; από διπλωματούχους; μηχανικούς; με τελικό απο
τtλεσμα την καλή ποι.ότητα και. σταθερότητα του προϊόντος;,
πράγμα το οποίο όλους; θα ωφελούσε.

Διαφορετι.κά οδηγούμεθα στον φαύλο κύκλο των λατομείων
της; Αττικής;, από τα οποCα τα περι.σσότερα λειτουργούν χωρCς;
άδεια ή με
οι

nροσωρι.νή άδεια μικράς; διαρκείας με αποτtλεσμα

επιχειρηματίες; να μην επενδύουν σε εΕοπλι.σμό και. αφετtρου

λόγω της; μεγάλης

Cητήσεως; να αυfάνουν την παραγωγή τουr, με

ανορθόδο fους; μεθόδους; με συνέπει.α την κακή ποιότητα το υ

προϊόντος; ,

την αστάθεια και.

Τέλος; δι.ατυπώνουμε την

την Cnμία του καταναλωτή .
ελπίδα ότι

ενδεχομένως; οι.

ει.ση

yητtς; θα μπορούσαν να μας; παρουσιάσουν σε επόμενο Συνέδρι.ο
μCα τέτοι.α εΕαντλητι.κή έρευνα και.
περιοχής; Αττι.κής;.
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γι.α κάποι.α λατομεία της;

2.3)

Στην τρίτη ανακοCνωση των:

Μ.

Στεφ:ινίδη και π.

Τσικνάκου

αναπτύσσετα1. το θtμα της; κατασκευής; φραγμάτων βαρύτητας: στη

ΔΕΗ από κυλ1.νδρούμενο σκυρόδεμα (Roller Compacted Concrete -

R.C.C.).
Γεν1.κά,

γ1.α το θtμα των οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα

αφιερω8ει μCα Συνεδρία στο
τής:

[3]

80

ΕΣΣ.

Σ'αυτήν ο Ε1.δ1.κός: Ομιλη

tκανε ανάπτυεη του θtματος::

υπολογ1.σμός;

-

κατασκευή

-

είχε

Δρόμο1.

από

σκυρόδεμα,

προοπτ1.κtς: στην Ελλάδα, κα1.αναφtρ

θηκε στα πλεονεκτήματά τους; κα1.

τους::

Τεχν1.κοός;,

Ο1.κονομ1.

κούς: και Πολ1.τ1.κούς; λόγους; που επ1.βάλλουν την καθιέρωσή τους;
στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στους; παράγοντες: αυτούς;

ήταν κα1. η

δυνατότης;

αf1.οπο1.ήσεως; περα1.τtρω της: Ιπτάμεν η c Τtφρας: μεχρησ1.μοπ0Cησή
της; σε

ε1.δικοό τύπου τσιμέντα με υψηλό ποσοστό Ι.Τ.,

οδοστρώματα από κυλινδροόμενο σκυρόδεμα,

αλλά και

νόμιση συναλλάγματος αφού η χρήση των οδοστρωμάτων
συνεπάγετα1.

1,38

αυτών

μεCωση της: καταναλώσεως; ασφάλτου που ειναι

γόμενο τφοLόν.
νήθηκε

για

η εfοικο

Χαρακτηριστικά αναφtρεται ότι

δισεκατ.

ασφάλτου ενώ την

δρχ.

για

Cδια στιγμή,

εισα~

το

1985 δαπα
την ε 1.σαyωyή
75.000 τον.
αf ιοποιούσαμε
μόνο
το
20%

περίπου της; !.Τέφρας: μας:.
Στην ανακοίνωσή τους: οι

εισηγητtς: αναφtρονται σε μία

άλλη χρήση του κυλινδρούμενου σκυρ/τος

φραγμάτων βαρότητος;,

και

(Κ.Σ.),

στην κατασκευή

την πρώτη προσπάθε~α εφ:ιρμοyής της;

από την ΔΕΗ στο φράγμα ΥΗΕ Πλατανόβρυσης; στο Νtστο.
Το Κ.Σ.

συμπόκνωσηc,
χρόνια σε

1

έχει

χαμηλό κόστος;

μ εταφοράς,

με1.ών ει τον χρόνο κατασκευής:
χρόνο,

για τον

δ1.άστρωσης κα1.

( ενδε ικτικά από

ίδ1.ο όγκο φράγματος:)

και

3

έχει

χαμηλότερο κόcτος: υλικών.

α)

Φράγματα από

β)

Φράγματα

γ)

Φράγματα από

1.σχνό Κ.Σ.

(R.C.C.)

R.C.D . . (Roller Compacted Dams)

R.c.c.

υψηλής;

τ1.κή πάστα.
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πεp1.εκτικότητος; σε συνδε

θα. αναφέpουμε εδώ τα πλεονεκτήματα που έχεL
Ι.Τ.

στο

η χpήση των

R.c.c.

μεpLκή αντLκατdσταση του τσLμέντου με στόχο την μείωση

της εκλυομένης δεpμότηταt ενυδατώσεώt του,
απαLτείταL

δαπdνη ΥLα σωλήνες Ψόfεως του

καL dpα δεν

R.C.C.

κατd

την πήf η του.
μείωση του κόστους του μείγματος.
βελτίωση

της εpyασLμότητος

του υλLκοό.

ELδLκd ΥLα τLς ΕλληνLκές Ι.Τ.,
λLγνίτη)

δα τιpέπεL

να yίνεταL

κατηyοpίας

C

(από

τιpοσεκτLκή μελέτη της σόνδεση ς

του μείγματος καL του τpόπου συμμετοχής των Ι.Τ.
LδLαLτεpοτήτων τους όττως: τLς αναπτόσσουν

OL

λόγω των

εLσηyητές στο

κείμενό τους.
ΕλπίCουμε σε τιpοσεχές ΣυνέδpLΟ να έχουμε τιpαγματLκd
στοLχεία κόστους

τεχνLκd από την κατασκευή φpdyματο ς με

από ΔΕΗ.

R.C. C.

2.4)

καL

Η επόμενη ανακοίνωση των:

ως δέμα την αντοχή
pόσημη

Α.

Μέκε καL

Ι.

Τέyου,

LνοπλLσμένου σκυp/ τος υπό δLαfονLκή

έχεL
ε τε

ένταση.

ΠαpουσLdCονταL

τα τιpώτα πεLpαματLκd αποτελέσματα δοκL 

μών ταυτόχpονης επLβολής δλίΨεως καL
LνοπλLσμένου σκυp/τος.

εφελκυσμοό σε δοκίμLα

ΚόpLες παpdμετpοL

που εfετdσδηκαν

είναL:
ο

λόγος

τdσεων ,

των dμεσα επLβαλλομένων

ετεpοσήμων κυpίων

καL

το ποσοστό των ομοLόμοpφα δLασπαpμένων καL
πpοσανατολLσμένων

Lνών.

Η ανακοίνωση αυτή, όπως καL
μοpφή

S

της πεpLβdλλουσας

δLαfονLκής εντdσεως,

τυχαία

η επόμενη,

αντοχής στη

εστLdCουν στη

πεpLοχή της

ετεpόσημη ς

όπου ένα dλμα μεLώσεων ταυτοχpόνως τη ς

δλLΠτLκής καL εφελκυστLκής αντοχής στη κεντpLκή πεpLοχή της
καμπuλης φδdνεL

το

50% ,

καL

έτσL δημLουpγεί

την ανdyκη

τιpοσεκτLκότεpης σχεδLdσεωςστηνεντατLκή αυτή πεpLοχή.
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Η συμπεριφορά αυτή βελτιώνεται

με

τη χρήση

σκυρ/τοc και στόχος; αυτής; της εργασίας; είναι
μηση αυτής; της; βελτιώσεως,

η εfακρίβ(ιΧ)'η της; επιρροής; των ινών

στη μορφή της; καμπύλη ς; καιη πιθa.νή διόρθωση της;

επικινδυνης

S.

μορφής τύπου

Με βάση αυτά άρχισε στο Εργαστ.
του Α.Π.θ.

ινοπλισμένου

η ποσοτική εκτί

συστηματική

Σιδηροπαγούς; Σκυρ/τος

έρευνα της; μηχανικής συμπεριφοράς;

του

ινοπλισμένου σκυρ/τοc υπό ετερόσημη διαfονική καταπόνηση.

(20)

Κατασκευάστηκαν

πρισματικά δοκCμια 100Χ100 χ

στα μισά εκ των οποίων είχαν προστεθεί μεταλλικές

(1%

κ.όγκο)

μήκους

44 mrn

και ~

200 mm

ίνες;

Έγινε μονοαfο

0,5 - 1,0 mm.

νική φόρτιση με εφελκυστικό φορτίο στα δύο άκρα δύο άοπλων
και δύο )οπλισμένων πρισματικών δοκιμίων μέσω δύο γρύλλων και

25

4,2 mm

χαλυβδίνων ράβδων ~

Σχήμα:

οι

οποιεc

ήταν αγκυρωμένες

μέσα στο δοκίμιο

(βλ.

Cεύγη άοπλων και

ινοπλισμένων δοκιμίων αφού φορτίσθηκαν με

ανακοίν(ιΧ)'ης).

2,

μικρό αfονικό εφελκυστικό φορτίο,

Τα άλλα έfι

οδηγήθηκαν σε πρέσσα και

φορτίστηκαν με θλιπτικό φορτίο κατά την εγκάρσ ια διεύθυνση
με

25%, 50%
Οι

και

75%

του οριακού θλιπτικού φορτίου.

περιβάλλουσες; αντοχής που προέκυψαν για το άοπλο και

ινοπλισμένο σκυρόδεμα παρουσιάCονται
σματα

που μπορούν να διατυπωθούν

1)

Παρατηρείται

αντοχήb υπό
σχέση με

μία σημαντική αύfηση

ετερόσημη ένταση στο

το άοπλο σκυρ/μα,

θλιπτικής; τάσεως; από Ο

2)

Στη

έως

έχει

Τα συμπερά

της; διαfονικής;

ινοπλισμένο σκυρόδεμα σε

ιδιαίτερα έντονη

για τιμές; κυρίας

0 , 5 fc·

κρίσιμη κεντρική περιοχή

ινοπλισμένο σκυρ/μα

4.

στο Σχ.

είναι:

των περιβαλλουσών στο

σαφώς ομαλότερη μορφή η απότομη

πτώση της εφελκυστικής; αντοχής; σε σχέση με το άοπλο.

3)

Η εφελκυστική αντοχή που μετρήθηκε με τα τρία κυλιν

δρικά δοκίμια

ινοπλισμένου σκυρ/τος;,

ήταν μεγαλύτερη από

διαfονική αντοχή που μετρήθηκε στα δοκίμια με

πτικού οριακού φορτίου .
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25%

την

του θλι

ΕλπίCεται. ότι.

με

την συνέχιση αυτής της σημαντικής

έρευνας και. την εΕέταση και. άλλων παpαμέτpων
και.

γεωμετptα των

ινών κλπ.)

δα

γίνει.

(όπως ποσοστό

δυνατή η διατύπωση

μι.άς ολοκληρωμένης θεωρίας επάνω σ'αυτό το θέμα.
θα θέλαμε
λικές,

να σημειώσουμε

χρησιμοποιούνται.

πολυπροπυλενίου

κονιαμάτων.

επίσης ότι.

ήδη στη

χώρα μας

για την παρασκευή

εκτός από τις μεταλ
και.

πλαστικές

ι.νοπλι.σμένου σκυρ/τος

Η κυρία δράση των ινών αυτών είναι.

του νωπού σκυp/τος

έναντι. ρηγματώσεως,

τητοc και. αύΕnσn της αντοχής

ίνες
και.

προστασία

μείωση της υδροπερατό

του σκυρ/τος σε

τριβή και.

κpου

στι.κά φορτία.

2.5)

Στην ανακοίνωση των:

ερευνάται.

Ε.

Κατσαραγάκη και.

η μορφή της περι.βαλλούσης αντοχής

θ.
του

στην περιοχή της ετερόσημης δι.αΕονι.κής εντάσεως,
όττως αναφέρθηκε και.
μοpφή ανοιχτού

S,

στην προηγούμενη

η οποία,

παpουσι.άCει.

με μεταβαλλομένη καμπυλότητα και. αλλαγές

της πλευράς προς την οποία στρέφει.
Η

εισήγηση,

Τάσι.ου,
σκυp/τος,

τα κοίλα.

ι.δι.όσχημη αυτή περιβάλλουσα είναι. δύσκολο να ενσωμα

τωθεί σε υπολογιστικές υποδείΕει.ς και. απαιτήσεις και.

για τον

λόγο αυτό προτείνεται.

μι.ά σχηματοποιημένη περιβάλλουσα

αντοχής,

για την σύνταΕη Κανονισμών όσο και.

χρήσιμη τόσο

την πρακτική

εφαρ μογή σε ε λέγχου ς και.

Η έρευνα αυτή,

για

προγράμματα Η/Υ.

που έρχεται. ως συνέχ εια

προηγούμενης

έρευνας στο ΕΜΠ επάνω σ'αυτό το θέμα και. ανακοινώθηκε

80 ΕΣΣ [4] ~αταλήγει. στην εfής πρόταση, για την

μορφή

στο
της

πεpι.βάλλουσας αντοχής:
α)

σc/fc

=

Ο έως

0,25

Περιβάλλουσα αντοχής κατακόρυφη
β)

σc/fc

t:::: 0,25 έως 0,5

Ευθύγραμμο τμήμα,

περιοχή αυτή,
γ)

σc/fc ~

0,5

η χορδή της ελαφρώς κυρτής,

περι.βάλλουσας αντοχής

έως

1,0

Από το χαρακτηριστικό σημείο
την θραύση,

στη

<σc/fc ~ σtlf t-::!0, 5) ως

ένα συντηρητικό ευθύγραμμο τμήμα.
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(fc > 50 MPa)

ΓLα σκυροδtματα υψηλής; αντοχής;
ρη ΠεLραματLκή δLερεύνηση

ισως; μπορέσεL

περLσσότε

να στηριfεL

μια

λLyότερο συντηρητLκή πρόταση όπως; αυτή που nαρουσLάζεταL στο

Σχήμα

5

της; εLσηyήσεως;.

Η προτεLνόμενη σχηματοποCηση της; περLβάλλουσας; αντοχής;
περικλύει,

με μια απλή πολυyωνική,

μια λοyικά

συντηρητική

ασφαλή περιοχή του πεδCου των τάσεων.

2.6)
κ.

Οι επόμενες; δύο ανακοινώσεις; εCναι

Βαyενά,

Μ.

Φαρδή

της; Πολυτεχνικής;

των:

Β.

Παπαδάκη,

Σχολής; του Πανεπιστημιου

Πατρών.
Η πρώτη αφορά τον υπολοyισμό του

συναρτήσει

των χαρακτηριστικών του σκυρ/τος; και

του περιβάλλοντος;,

ερyασια

που αποτελει συνέχιση

από

των συνδηκών
προηyούμενη

(5).

Η ενανδράκωση του σκυρ/τος;,
της; ατμοσφαίρας; με
μειώνει

βάδους;; ενανδράκωσης;

το

Ca(OH)2

το ΡΗ του σκυρ/τος; σε

την αποnαδητικοποίηση

δηλ.

η αντCδραση του

C02

του σκληρυμένου τσιμεντοπολτού,
τιμές; κάτω του

9,

προκαλώντας;;

των ράβδων του οπλισμού και

την έναρfη

της; διάβρωσης;; .

Η παρουσία του

Ca(OH)2

οφεlλεται

στις; αντιδράσεις;; κατά

την ενυδάτωση τωνΌυστατικών του τσLμέντου
και μάλιστα είναι διαφορετική
και

(C3S, C2S κλπ.)

yια το καδαρό ΠόpτλανττσLμtντο

yια τα ποζολανικά.

Στην ερyασCα αυτή

yίνεταL μCα πληρέστερη και

παρουσίαση των φυσικοχημικών διερyασιών της;

και του μαδηματLκού τους; προσομοLώματος;,
αρLδμητLκά,

και υπό ορισμtνες;;

yενικότερη

ενανδράκωσης;,

το οποCο επιλύεται

απλοποLητικtc

υποδέσεLς;,

αναλυτLκά.
Το απλοποιημtνο αυτό αναλυτLκό προσομοCωμα επιβεβαιώνε
ταL

συyκρCνοντας; τις;

σματα αυτής; της;

σιάζονταL,
και

προβλtΨεLς; του με πεLραματικά αποτελέ

ερyασιαc καL

επίσης;,

nροηyουμένων ερyασLών.

Παpου

πρώτα αποτελέσματα nαpαμετρLκών αναλύσεων

πεLραματLκών μετρήσεων yια την επιρροή διαφόρων παραμέ

τρων στην εfέλιfη

του βάδους;;

ενανδράκωσης;.
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Η δεύτερη εργασCα αφορά τα φυσLκά χαρακτηρLστLκά που
επηρεάCουν την ανθεκτLκότητα σε δLάρκεLα του σκυρ/το,.

ΚαθορLστLκά της ανθεκτLκότηταc του οπλLσμένου σκυρ/τοc
σε δLάρκεLα είναL

εκείνα τα φυσLκά του χαρακτηρLστLκά

τα οποCα εfαρτάταL
(Η2Ο)

η δLάχuση αερCων

στη μάCα του.

καL

02)

υγρών

Τα φuσLκά αυ τά χαρακτηρLστLκά εfαρτώνταL

από τLc παραμέτρους σύνθεσηc

υγρασία καL

καL

(C02

από

του σκυρ/τοc καL από την σχετLκή

θερμοκρασία του περ L βάλλοντος .

Στην εργασία αυτή δίνοντα L

ποσοτικά:

η συγκέντρωση των ενανθρακώσLμων συστατικών
η

κατανομή

διαμέτρου πόρων

το πορώδεc καL

η εLδική επιφάνεια πόρων σκυρ/τος

ο βαθμόc κορεσμού των πόρων του σκυρ/τοc με νερό,
η ενεργόc διαχυτότητα αερίων

καL

(C02

κα L

στο σκυρό

02)

δεμα.

ΕπεLδή
σκυρ/τοc

το θέμα της ανθεκτLκότητος σε

είναL

δLατύπωση

εfαLρετLκά σημαντLκό,

ενόc σχολίου επάνω

[6]

γLα το επιχρLσμένο σκυρόδεμα,

τητα τσLμέντου 270 kg/m3,

του

επLτραπεC

η

σ'αυτό το θέμα.

ο κανονLσμόc Τεχνολογίαc Σκυρ/ τος
τιpοβλέπεL

διάρκ ε ια

αc μαc

στην §

5.2.5,

ελάχLστη περLεκτLκό

γLα λόγους ανθεκτLκότητος καL

προστασίαc του σLδηροπλισμού από δLάβρωση.
Όμω, το σχέδLΟ της

{7],

για έτοLμο σκυρόδεμα:

CEN

p2

ΕΝ-206

για το οποίο fεκCνησε η ψηφοφορ(α γLα παράλληλη αποδοχ ή

προς τους ΕθνLκούς κανονLσμούc , τιpοβλέπει 260 kg/ m3
στη περιεκτLκότητα τσιμέντου,

για

οπλισμένο

ελάχι

σκυρόδεμα σ ε

fηρό περLβάλλον.

Νομίζουμε ότι θα ήταν πολύ χρήσLμο

αν

εισηγητέ ς

OL

σχολCαCαν, πόσο κρίσιμη/ ή όχ ι θεωρούν αυτή την μείωση τη ς
περLεκτικότητος σε τσLμέντο,

για τLc

όσον αφορά την ανθεκτLκότητα σ ε

Ελληνικέ ς

δLάρκεια

του

συνθήκεc ,
σκυρ/τος,

παράλληλα με άλλους παράγοντεc που την επηρεάζουν

α)

καλύτερη προστασία του οπλισμού
ψη ΟΠλLσμού).
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όπως:

(π.χ . σωστή επLκάλυ

β)

παραγωγή πυκνότερου σκυροδέματος
λόγος Ν/Τ,

με

σωστή δόνηση ,

το Κ1,

Κ2,

(π.χ .

χαμηλότερος

παράλληλη χρήση υπερρευστοποιητικών ,
σωστό εργάσιμο,

Κ3

παραγyελLα Ε.Σ.

με

βάση

κλπ.).

Τελειώνοντα' αυτή την μάλλον μακρά γενική εισήγησ η δα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε

τους εισηγητές για τι' σημαντικέ,

ανακοινώσεις του' και

μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε

με

την

παρουσιασή τους.
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