ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΟ-ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΣ11ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΛ ΙΣΗ
ΣΚΥΡΟΔΕ ΜΑ ΤΟΣ

Δρ . Κυπρος Πη λακουτας
λεκτορας, Uιιiversity

ofSheffιeld,

Marιager for

the Ceιιtre for

Cemeιιt αιιd Coιιcrele

Ζηνων Αχιλλιδης
Ψποψηφι ος Δι&χκτορας, Ceιιlre for Cemeιιt αιιd Coιιcrele, Uιιiversity ofSheffιeld

Πεpιληψη

Η μελετη αυτη παρουσιαζει στοιχεια απο την δουλεια που εκτελειται στο Πανεπιστημιο
του

Sheffield

ως μερος ενος μεγαλου ευρωπαικου πpΟ'ypαμματος

(EUROCRETE)

που

σκοπο εχει την ερευνα γυρω απο την χρησιμοποιηση ινΟ--Qπλισμενων πλαστικων (FRP)
ως στοιχεια οπλισμου
πειραματων

στις κατασκευες απο

διεξαγονται

ωστε να

μελετηθει

σκυροδεμα.
η

δομικη

Ενας μεγαλος αριθμος

συμπεριφορα

των

FRP.

Η

συμπεριφορα αυτη θα συζητηθει απο απο ψη σχεδ ι ασμου και αναλυση ς.

1.0

ΕΙ ΣΑΓΩΓΉ

Ο χαλυβας αποτελει διεθνως το πιο διαδεδομενο υλικο οπλισμου σκυροδεματος. Πολλες
φΟρες ομως οταν οι κατασκευες απο οπλισμενο σκυροδεμα βρισκονται εκτεθε ιμενες σε
διαβρωτικο περιβαλλον, ο χαλυβας οπλισμου καταστρεφεται, και μαζι με αυτον και η
δυνατοτητα της κατασκευη ς να αναλαμβανει φορτια. Πολλες προσπαθειες εχουν γινει

απο την οικοδομικη
επικαλυψη

βιομηχανια

οπλισμων,

αλκαλικα

για

να

αντιμετωmστει το

σκυροδεματα,

καθοδικη

προβλημα:

προστασια

Μεγαλη

οπλισμων,

αντισκωριακη εmκαλυψη οπλισμων, ανοξειδωτοι οπλισμοι και πολλα αλλα. Ολα αυτα

ομως προσθετοuν μεγαλο κοστος στις κατασκευες και πολλες φορες δεν εχουν το
επιθυμητο αποτελεσμα.

Τα

τελευταια χρον ια

σε πολλα

ερευνητικα κεντρα εχει

ξεκινησει μια προσπαθεια αντικαταστασης του κοινου χαλυβα

οπλισης απο

συνθετικα υλικα, τα ~μενα Fiber Reinforced Plastics (FRP) (Pilakouιas

and Waldron, 1995)

Τα

FRP

αποτελουνται βασικα απο ινες Ύ\)αλιου

(Glass - GFRP),

γpαφιτη

νεα

(Carnon - CFRP)

και αραμιδη (Aramid - AFRP), οι οποιες συνδεονται μεταξυ τους με καταλληλες ρητινες
υπο την καταλληλη επεξεργασια. Αναλογα με τις απαιτησεις των κατασκευων τα

FRP

παραγονται σε διαφορες μορφες και σχη ματα οπως : ραβδοι , πλακες (Τριανταφυλλου,

1994), πλεyματα, συνδετηρες.
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Ο παρακατω πινακας δινει τα πλεονειcrηματα και τα μειονειcrηματα των

FRP

ως προς

τον χαλυβα:
Πινακας

l
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΑ

•

ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

Υψηλοτερη αναλογια αντοχης ως προς
το ιδιο βαρος του υλικου(

10

εως

•

Υψηλοτερο κοστος παραγωγης

•

Χαμηλοτερο

15

φορες μειαλυτερη του χαλυβα)

•

Carbon

Τα

και

Aramid FRP

εχουν

εξαιρετικα χαραιcrηριστικα κοπωσης

•

Εξαιρετικη αντισταση στην διαβρωση

•

και ηλεκτρομα-γνητικη ουδετεροτητα

•

Χαμηλος

συντελεστης

Glass

Τα

Ελαστικοτητας

Μετρ ο

(εκτος απο ορισμενα

Carbon FRP)

δεν

FRP

εχουν

καλα

χαρακτηριστικα κοπωσης

θερμικης

•

Ελλειψη Πλαστιμοτητας

διαστολης

Στο σχημα

1

παρουσιαζονται διαγpαμματα εφελκυστικης τασης-παραμορφωσης -yια

οπλισμο απο χαλυβα και ραβδους απο διαφορα ινο-οπλισμενα πλαστικα.
Για να γινει κατανοητη η δομικη συμπεριφορα των

FRP ως

στοιχειων οπλισης, πρεπει να

γινει μια επανεξεταση ολων των θεμελιωδων υποθεσεων σχεδ ιασμου και αναλυσης
κατασκευων απο σιcυροδεμα.

(MPa)

Prestress ing
Sιeel
(Οιtλισμος Προεντασης)

Rcinforcing
Sιeel
(Συvηθης Οπλισμος)

3
Σχημα

1

Διαγpαμματα

εφελιcυστικης

τασης

4

παραμορφωσης

5
για

χαλυβα και ραβδους απο διαφορα ινο-οπλισμενα πλαστικα
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οπλισμο

ε%

απο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΟΜΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ

2.0

FRP

Για · την επιτυχη αντικατασταση του κοινου χαλυβα απο τα

FRP

στις κατασκευες,

απαιτειται να ληφθουν πολλοι παραγοντες υποψιν. Για παραδειγμα, τα ερωτηματα πως,
που και ποτε πρεπει να αντικατασταθει ο χαλυβας, ειναι απαραιτητο να απαντηθουν.
Οι ραβδοι

FRP

εχουν γενικα μεγαλυτερη εφελκυστικη αντοχη απο

ραβδους απο χαλυβα, με αντοχες να κυμαινονται απο

τις αντιστοιχες

1000 εω:; 2500 MPa.

Αντιθετα το

Μετρο Ελαστικοτητας τους ει ναι αρκετα μικροτερο με τιμ.ες να κατεβαινουν στα

MPa.

Τα

FRP

30000

παρα το γεγονος οτι καλουνται πλαστικα, εχουν ψαθυρη μορφη θραυσης

και δεν μπορουν να λvγισουν οταν βρισκονται σε κανονικη θερμοκρασιακη κατασταση

(εκτος απο ορισμενες εξαιρεσεις). Ετσι, η δομικη και κατασκευαστικη συμπεριφορα των
στοιχειων σκυροδεματος
Pίlakoutas,

2.1

με οπλι σμο

FRP

χρειαζεται

ριζικη

επανεκτιμηση

(Zhao,

Waldron, 1995 a).

Καμπτικη Αντοχη

Εξαιτιας της μεγαλης εφελκυστικης αντοχης τους, τα

FRP

αναμενεται να οδηγησουν σε

ισχυροτερα δομικα στοιχεια. Ωστοσο, οπως αναλυεται σε προυγουμενες μελετες των
συηpαφεων, η αποτελεσματικοτητα του οπλισμου καμψης περιοριζεται οταν η διατομη
-yινει "υπεροπλισμενη" (oveπeinforced) . Για τον κοινο χαλυβα οπλισης, η αναλογια
αντοχης ως προς την ακαμψια ειναι ιση με την αντιστοιχη του σιcυροδεματος,

και

επομενως ο ουδετερος αξονας της τετραγωνικης διατομης βρισκεται περιπου στο μεσο
της. Για τον οπλισμο

FRP,

η τιμη της αναλογιας της αντοχης προς την ακαμψια ειναι

κατα μια ταξη μεγαλυτερη απο αυτη του σιcυροδεματος, και ετσι ο ουδετερος αξονας

της διατομης βρισκεται πολυ κοντα στο θλιβομενο ακρο τη ς διατομης, οπως φαινεται
στο σχημα

2.

Τ

fcu

dι

0.5%

_j~ .

FRP

•
ε

~b~

Sιrain
Σχημα

2

σ

1

Sιress

Διαγραμματα παραμορφωσης και εφελιcυστικης τασης για διατομες με
οπλισμο απο χαλυβα και

FRP

Η επιδραση των πιο πανω ειναι:

•

Μεγαλο μερος τη ς διατομης υφισταται εφελκυστικες παραμορφωσεις.
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•

Οι ιcαμπτικες παραμορφωσεις της διατομης ειναι αισθητα μεγαλυτερες οταν ειναι

οπλισμενη με ραβδους

•

FRP απο

οτι οταν ειναι οπλισμενη με χαλυβα.

Οι διατμη τικες παραμορφωσεις αναμενονται να μεγαλωσουν ιcαι η

αντιστοιχη

διατμητιιcη αντοχη ιcαι αιcαμψια να ελαττωθει.

•

Η αγyυρωση των

FRP ραβδων μπορει να -yινει δυσιcολοτερη .

FRP

Λο-yιιcα, η χρηση προεντεταμενων

προβληματα,
δυσκ:ολιες.

Ο

ραβδων θα λυσει αριcετα απο τα πιο πανω

αλλα η εφαρμογη της στο εργοταξιο δημιουργει επιπλεον πραιcτιιcες
σκοπος

λοιπον

του

προγραμματος

EUROCRETE

δεν

ειναι

να

αντικαταστη σει τον χαλυβα οπλιση ς σε ολες ανεξαιρετως τις κατασιcευες, αλλα στις
κατασκευες στις οποιες:

(1)

ο :χ.αλυβας ειναι ουσιαστικα ακαταλληλος για χρη ση οπως:

•

σε εχθρ ιιcο περ ιβαλλον, απο αποψη ανθειcτικοτητας του χαλυβα

•

σε κατασκευες οπου οι μα-yνητικες και ηλεκτριιcες ιδιοτητες του χαλυβα
δημιουργουν προβληματα.

•
(2)

σε κατασκευες οπου το βαρος του οπλισμου αποτελει προβλημα.

τα δομικα πλεονεκτηματα του χαλυβα δεν ειναι απαραιτητα οπως:

•

σε μη φεροντα στο ιχεια και οπλ ισμο

•

σε υψικορμα δομικα στοιχεια

•

σε ιcατασκευες οπου οι ~ παραμορφωσεις ειναι πλεονεκτημα και οχι
μειονεκτη μα .

2.2

•

σε κατασιcευες οπου απαιτειται μεγαλη αποσβεση.

•

σε κατασιcευες οπου απαιτουνται καλα χαρακτηριστικα κοπωσης.

•

σε τοξοειδεις κατασκευες

•

σε κατασκευες απο τις οποιες απαιτειται να μεταφερθει πολυ μεγαλο φορτιο

Διατμητιιcη αντοχη και παραμορφωσεις

Η διατμητιιcη αντοχη μιας τυχουσας διατομης οπλισμενου σκυροδεματος θεωρειται οτι
εξαρταται απο τον συνδυασμο αντιστασεων, οι οποιες προερχονται απο τη θλιβομενη
περιοχη σκυροδεματο ς, απο την εφελκυομενη περιο:χ.η του σκυροδεματος και απο τη
συναφεια του οπλισμου με το σκυροδεμα. Ολες αυτες οι αντιστασεις αναμενεται οτι θα

ελλαττωθουν με την χρηση των

FRP

ως στοιχειων οπλισης. Η συναφεια δεν αναμενεται

να ειναι ιcαλυτερη στην περιπτωση των

FRP,
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ή εφελκυστιιcη αντοχη του σκυροδεματος

θα μειωθει αφου η p<ι>"f1.1.ατωση του θα ειναι πιο εντονη σε αυτη την περιπτωση, και η

θλιπτucη αντοχη του σκυροδεματος εmσης θα μειωθει, αφου ο ουδετερος αξονας της
διατομης θα πλησιασει προς το θλιβομενο ακρο της διατομης, αφηνοντας ετσι μικροτερη
περιοχη σιcυροδεματος να αναλαμβανει την θλιψη. Εmπλεον, ολα αυτα μπορει να
οδηγησουν σε σημαντικα μ.εγαλυτερες διατμητιιcες παραμορφωσεις στα στοιχεια απο
οπλισμενο σκυροδεμα.
Για να εξεταστει η διατμητικη αντοχη και ακαμψια, καθως και τα παραμορφωσιακα

χαραιcτηριστικα των στοιχειων απο σκυροδεμα με οπλισμο
βρισιcεται σε εξελιξη στο Πανεmστημιο του

Sheffield

FRP,

σειρα πειραματων

1,?ΠΟ το προγραμμα

EUROCRETE.

Στα πειραματα αυτα ελεχονται δοκαρια στα οποια τοποθετηθηκαν συνδετηρες απο

Glass FRP. Με την χρηση

ηλεκ:τρονικων εmμηκυνσιομετρων μετριουνται οι εmμηιcυνσεις

πανω στους συνδετηρες, καθως εmσης και η ολικη εγκ:αρσια διαστολη του στοίχειου.
Δυο διαφΟρετιιcες προσεγyισεις χρησιμοποιουνται για τον σχεδιασμο των συνδετηρων με

FRP, η μια βασιζεται στην λογικη της ισοδυναμης ακαμψιας με το χαλυβα και η' αλλη
στην λογικη της ισοδυναμης αντοχης.
Στα πειραματα αυτα χρησιμοποιηθηκαν αριcετα εργαστηριακα οργανα με σκ:οπο να

μετρηθουν:

•

το παραμορφωσιακο σχημα των δοκων, με αριcετες μετρησεις στροφων της διατομης,
ωστε

να

καταστει

δυνατος

ο

διαχωρισμος

των

διατμητικων

και

καπτικων

παραμορφωσεων.

•

οι παραμορφωσεις των συνδετηρων και των κυριων οπλισμων σε διαφορα σημεια .

Προκαταρτικα αποτελεσματα δειχνουν οτι η διατμητιιcη αντοχη των διατομων μπορει
να προβλεφθει ικανοποιητικα απο τους υπαρχοντες κωδιιcες υπο την προυποθεση οτι
λαμβανεται υποψιν η διαφορετιιcη ακαμψια των

)ενικα αυξανονται με την χρηση των

FRP,

FRP.

Οι διατμητιιcες παραμορφωσεις

αλλα οχι σημαντικα σε συγιφιση με τις

αντιστοιχες του χαλυβα.

2.3

Ταση Συναφειας

Η αναπτυξη της τασεως συναφειας μεταξυ ραβδων

βασικα απο τα ιδια τα

FRP,

FRP

και σιcυροδεματος εξαρταται

και συγκ:εκριμενα απο την διατμητιιcη αντοχη της ρητινης

που περιεχουν στην εmφανεια τους. Οι ραβδωσεις που εχουν οι ραβδοι

FRP

στην

εmφανεια τους ειναι βασικα ρητινη, της οποιας η διατμητικ:η αντοχη ειναι σαφως
μικροτερη απο την διατμητικ:η αντοχη των νευρωσεων του χαλυβα.

αναπτυξης της τασεως συναφειας, μετα απο

καποιο

σημαντικα απο του χαλυβα, αφΟυ εδω υπαρχει

σταδιο,

Αρα ο τροπος

μπορει να διαφερει

και το ενδεχομενο θραυσης των

ραβδωσεων αυτων. Ετσι ειναι αναμενομενες, μειωμενες τιμες της τασεως συναφειας ως
προς τις αντιστοιχες του χαλυβα. Απο την αλλη ομως, η πιο πλαστιμη

που παρουσιαζουν τα

FRP

(ductile)

συναφεια

με το σιcυροδεμα, μπορει να οδηγησει σε πιο ομοιομορφη
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κατανομη της τασεως συναφειας πανω στην ραβδο, με αποτελεσμα την μειωση του
απαιτουμενου μηκους αγγυρωσης (Αχιλλιδης και Πηλακουτας,

1996)

Μηκυνσιομετρα εχουν τοποθετηθει πανω στους κυριους οπλισμους με σκοπο

να μελετηθουν τα προφιλ των τασεων συναφειας πανω στις ραβδους κατα την

•

αναληψη του φορτιου.
να μετρηθουν τυχον ολισθησεις στα ακρα των ραβδων.

•

Τα μεχρι τωρα αποτελεσματα επιβεβαιωνουν την καλη συμπεριφορα συναφειας των
ραβδων

FRP,

αφου σε κανενα απο τα πρωτα πειραματα δεν παρατηρηθηιcε ολισθηση

ραβδων κυριου οπλισμου.

2.4

Πλαστιμοτητα

Το θεμα της πλαστιμοτητας των κατασκευων απο οπλισμενο σκυροδεμα ειναι αρκετα
σημαντικο για τους μηχανικους, οι οποιοι προτιμουν να βλεπουν πριν την αστοχια της
κατασκευης καποια προειδοποιηση , παρα να εχουν να αντιμετωπισουν καταστασεις

ψαθυρης και

αποτομης θραυσης στις κατασιcευες.

Φυσικα

σε καποιο

βαθμο

η

προειδοποιηση αυτη, οπως συνηθως παρουσιαζεται με μεyαλες παραμορφωσεις, ειναι
πλασματικ:η ,

αφου

σε

περιπτωση

υπερβολικου

φορτιου

οι

παραμορφωσεις

αναπτυσσονται συνηθως πολυ γρηγορα και δεν υπαρχει το απαιτουμενο διαστημα να
αντιληφθουμε καν οτι η κ:ατασιcευη θα καταρρευσει , η ποσο μαλλον να παρουμε τα
απαιτουμενα μετρα αποφυyης της καταρευσης.

Σε αρκετες κατασκευες οπου ο λυγισμος του θλιβομενου χαλυβα η' η θλιπτικ:η θραυση

του σκυροδεματος αναμενονται ως αιτιες αστοχιας, οι κ:ατασιcευες σχ~διαζονται με τους

ιδιους συντελεστες ασφαλειας οπως οι κ:ατασκευες που αναμενονται vα αστοχησουν με
πιο πλαστιμο τροπο. Αρα, οι αποτομες αστοχιες που αναμενονται σε κατασκευες που
οπλιζονται με

FRP

πρεπει να εξεταστουν με το ιδιο πνευμα και να μην απορριπτονται

απο τους μηχανικ:ους. Η αστοχια σε αυτες τις κατασιcευες θα συνοδευεται με μεγαλες
παραμορφωσεις και εκ:τεταμενη ρηrματωση, σε μειαλυτερο βαθμο απο οτι θα συνεβαινε
στον χαλυβα, που θα λειτουργουν ως προειδοποιηση ενοσον ακομα η κατασκευη

μπορει να αντεξει μεyαλυτερα φορτια.
Σε περιπτωσεις οπου η πλαστιμοτητα ει ναι μεγιστη ς σημασιας, οπως για παραδει-yμα σε

σεισμογενεις περιοχες, υπαρχουν επιλογες με τις οποιες μπορει να δοθει στην κ:ατασκευη
η απαραιτητη πλαστιμοτητα. Τετοιες επιλογες ει ναι:

•
•

Η περισφιξη της θλιπτικ:ης ζωνης του σκυροδεματος τη ς διατομης

Η

χρησιμοποιηση

διαφορετικ:ων

υβριδικων

(συνθετων)

ραβδων

FRP υλικ:ων, ωστε να εχουμε διαδοχιιcες

παραμορφωσεων.
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η

συνδυασμων

ραβδων

αστοχιες σε διαφορετιιcες τιμ.ες

•
•

Η εκ:μεταλλευση της πλαστιμης συμπεριφορας της συναφειας των FRP

·

Η χρησιμοποιηση επιπλεον δομικ:ων στοιχειων σε μια κατασκ:ευη, τα οποια να ειναι

σχεδιασμενα ωστε αστοχουν

χωρις να την επηρεαζουν,

και

να

δινουν

ετσι

πλαστιμοτητα στην κατασκ:ευη .

Καμμια απο τις παραπανω εmλογες δεν ει ναι ευκολη στην πραξη, και ολες απαιτουν
καινουργιες τεχνικ:ες κ:αι θεωρησεις,

που ειναι ομως μεσα στις δυνατοτητες του

μηχανικ:ου. Η πρωτη απο τις πιο πανω τεχνικ:ες αναπτυχθηκ:ε κ:αι εφαρ μοστηκ:ε σε
δοκιμια στο Πανεπιστημιο του Sheffield με ιδιαιτερη επιτυχια . (Patented technique of
extemaJ lateraJ post- tensioning, PCT/EP94/0 1222 - Uniνersity of Sheffield).
Για την σειρα των πειραματων που διεξαγονται

στο

Πανεπιστημιο

του

S h eflίeld,

κ:ατασκ:ευαστηκαν δοκαρια μηκ:ους 2.5 μετρων με διατομη 1 50χ250 ιnm 2 , τα οποια
οπλιστηκαν με ραβδους

FRP

διαμετρου

Τα δοκαρια καταπονηθηκαν σε καμψη

20mm.

με την εφαρμογη δυο σημειακ:ων φορτιων σε αποσταση 700mm απο την στηρίξη. Τα
αποτελεσματα

απο

το

πρωτο

δοκαρι

BTl,

πριν

και

μετα

την

επιδιορθωση,

παρουσιαζονται σε αυτη την μελετη. Το αρχικο δοκαρι ΒΤΙ αστοχησε ψαθυρα λογω

θλιψης

του

σκυροδεματος.

Μετα

την

αστοχια,

ακολουθησε

επιδιορθωση

αντικαθιστωντας το θρυματισμενο σκυροδεμα κ:αι περισφιγyοντας την διατομη
μεταλλικ:ες λωριδες (πλατος

12.7 mm,

παχος

0.5 mm,

αντοχη θραυση ς

με

ΜΡα)

950

προεντεταμενες λιγο πριν το οριο θραυσης τους.

200

z
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3

Η περισφιξη του δοκ:αριου ειχε ως αποτελεσμα την αυξηση της αντοχης του κ:ατα
κ:αι το δοκ:αρι ανεπτυξε σημαντικ:η πλαστιμοτητα πριν την αστοχια του (σχημα

3).

20%
Τα

π ιο πανω αποτελεσματα αποδεικνυουν πως ειναι δυνατος ο σχεδιασμος κ:ατασκ:ευων
απο σκυροδεμα με χρηση οπλισμων
μια

σχετικα

απλη

στην

χρηση

FRP ετσι ωστεκ:αι οι κ:ατασκ:ευες να ει ναι σε θεση , με
διαδικασια,

πλαστιμοτητα, οπου αυτη χρειαζεται.
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να

αναπτυξουν

την

απαιτουμενη

3.0

ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΛ ΥΣΗΣ

3. 1

Μοντελο οπλισης με

Η οπλιση με

FRP

FRP ραβδους

στοιχεια μπορει να μοντελλοποιηθει με τη χρηση απλων ΎΡαμμικων

στοιχειων στα οποια οριζονται οι ιδιοτητες του υλικου. Τα ΎΡαμμικα αυτα στοιχεια
μπορουν εξ' ορισμου να καταπονουνται μονο σε μια διασταση (εφελκυσμος η θλιψη) η

σε

2 διαστασεις (επιπλεον καμψη). λαμβανοντας υποψιν την συζητηση που εyινε στην
παραΎΡαφο 2.3, ιδιαιτερα λεπτομερης αναλυση των ιδιοτητων δεν ειναι απαραιτητη,
αφου τα πρα-yματικα χαρακτηριστικα της ραβδου

διαφερουν

κατα πολυ απο

τα

αντιστοιχα θεωρητι κα.

3. 1.2.
Γία

Ταση συναφειας

καλυτερη

και

λεπτομερεστερη

αναπτυσσεται μετα.ξυ

FRP -

προσεγγιση

του

θεματος

της

σκυροδεματος, απαιτειται καλυτερη

συστατικων υλικων των ραβδων

FRP,

συναφειας

που

κατανοηση των

καθως εmσης και των χαρακτηριστικων της

q;ιιφανειας τους. Ομως ακομα και σε αυτη την περιπτι:οοη, το τελικο αποτελεσμα που θα
παρουμε,

μπορει απλως να βοηθησει την κατανοηση

της αναπτυξης της τασης

συναφειας και οχι να αποτελεσει λυση του προβληματος.

Προς το παρον, στην ερευνα που διεξα)t:ται στο Πανεπιστημιο του

Sheffield

δινεται

εμφαση στον καθορισμο των μηχανικων χαρακτηριστικων συναφειας, τα οποια κατα

την αναλυση με πεπερασμενα στοιχεια θα τοποθετηθουν ως ειδικα στοιχεια επαφης. Τα

πρωτα αποτελεσματα της ερευνας αυτης δειχνουν οτι η ακαμψια της συναφειας δεν
παιζει ση μαντικο ρολο

στην δομικη

συμπεριφορα

των

στοιχειων απο

οπλισμενο

σκυροδεμα.

3.2
Η

Διατμητικη Ακ:αμψια και Παραμορφωση
διατμητικη

ακαμψια

και

παραμορφωση

του

καταπονηση) ειναι πολυ δυσκολο να καθοριστουν

αποτελεσμα για την δημιουργια των μοντελλων σε 2 η

σκυροδεματος

(υπο

συνθετη

με πειραματικες μεθοδους.

3 διαστασεις απαιτειται

Ω;

να γινουν

οι απαραιτητες υποθεσεις, ωστε να καλυφθουν τα τυχον κενα που υπαρχουν στα

πειραματικα δεδομενα.
Οι υποθεσεις αυτες, οι οποιες οδηγουν σε παραμετρους λογω Ίen s ion sιiffening~ και

retention", αποτελουν σημειο προστριβης μεταξυ των

"shear

ερευνητων που ασχολουνται με την

μοντελλοποιηση των κατασκευων με πεπερασμενα στοιχεια και αναλυτικες μεθοδους

(Zhao, Pilakouιa s, WaJdron, 1995 b).
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Η επιλογη

ποιοτιιcων

μοντελλων

σε αυτην την περιοχη

ερευνας γινενται

αιcομα

δυσιcολοτερη λογω των μεjαλυτερων παραμορφωσεων που αναμενονται στα στοιχεια
απο σιcυροδεμα με οπλισμο FRP. Για να ξεπεραστουν οι δυσιcολιες αυτες, στο Center of
Cement and Concrete του Πανεπιστημιου του Sheffield, αναπτυσσονται νεες μεθοδοι
προσεγγισης του προβληματος, οι οποιες δεν απαιτουν χρηση των ως τωρα γνωστων
παραμετρων, οπως του παραγοντα

Τα

αποτελεσματα

σταθεροτερα

ιcαι

δειχνουν

shear retention (Haas and Pilakoutas, 1995).

οτι

αιφιβεστερα

τα

μοντελλα

αποτελεσματα

σε

που

χρησιμοποιηθηιcαν

περιπτωσεις

που

δινουν

αναμενονται

μεjαλυτερες εφελιcυστιιcες παραμορφωσεις ιcαι το ποσοστο του οπλισμου διατμησης ειναι
σχετιιcα χαμηλο.

3.3

Αναλυση διατομης

Ορισμενα προγpαμματα

(Section Analysis)
πεπερασμενων στοιχειων περιεχουν γpαμμιιcα

στοιχεια με

ιcαμψη, τα οποια παραμορφωνονται με τις αρχες της θεωριας του Μπερνουλλι

(Bernoulli)

ιcαι παρεχουν στο χρηστη τη ευχερεια να ορισει τα διιcα του χαραιcτηριστιιcα υλιιcων.
Κατα την αναλυση στοιχειων οπλισμενου σιcυροδεματος με μεjαλη πλαστιιcοτητα ιcαι

μιιcρες διατμητιιcες παραμορφωσεις, η τεχνιιcη της αναλυσης της διατομης αποδειχτηιcε
οτι δινει αριστα αποτελεσματα σε πολυ λιγοτερο χρονο απο οτι η μεθοδος των
πεπερασμενων

στοιχειων.

Στην

αναλυση

διατομης

χρησιμοποιειται

το

απλο

μονοδιαστατο μοντελλο , στο οποιο επιπλεον μπορει να ληφθει υποψιν το φαινομενο της
περισφιξης της θλιβομενης ζωνης της διατομης, με προσεγyισεις που χρησιμοποιηθηιcαν
ειcτεταμενα στον τομεα της σεισμικης αναλυσης. Στην μεθοδο αυτη , δε λαμβανονται

αμεσα υποψιν τοπιιcες επιδρασεις ιcαι διατμητι ιcες παραμορφωσεις,

ενω μπορει να

προστεθει η παραμετρος της τοπικης ακαμψιας.

3.4

θερμιιcη Αναλυση

Η αποδοση των

FRP

σε υψηλες θερμοιcρασιες ιcαι σε ιcατασταση πυρκαγιας ανησυχουν

ιδιαιτερα τους μηχανιιcους. Περιορισμενη επιστημονι κη ερευνα εχει γινει μεχρι τωρα
στον τομεα αυτο.

τα

περισσοτερα

προγpαμματα

πεπερασμενων

στοιχειων

εχουν

μοντελλα υλικων που λαμβανουν υποψιν τις θερμιιcες ιδιοτητες. Στην περιπτωση των

FRP, υπαρχει πιο

επιταιmκη αναγκη δημιουργιας κ:αταλληλων μοντελλων, τα οποια να

προσομοιαζουν τη συμπεριφορα των

FRP

ως προς το σιcυροδεμα σε διαφορετιιcες

θερμοιcρασιες.

3.5
Ειναι

Κρουστιιcα χαραιcτηριστιιcα

αναμενομενο

συμπεριφερθουν

οτι

τα

οπλισμενα

ικ:ανοποιητικ:α

οταν

με

FRP

σεχονται
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στοιχεια

ιcρουστικα

απο

σιcυροδεμα

φορτια.

Σε

θα

αυτο

συνεισφερουν η καλη συμπεριφορα αποσβεσης που εχουν τα

FRP,

καθως και οι μεγαλες

παραμορφωσεις που θα αναπτυξουν. Και σε αυτη την περιπτωση ειναι απαραιτητη η
δημιουρ-για ειδικων πεπερασμενων στοιχειων που να προσομοιαζουν τη συμπεριφορα
της διεπιφανειας μεταξυ

FRP

και σκ:υροδεματος, οταν αυτη αναπτυσσει πολυ μεγαλες

παραμορφωσεις.

3.6

Χαρακτηριστικα Κοπωσης

Τα χαρακτηριστικ:α

κοπωσης της διεπιφανειας

FRP -

σκ:υροδεματος

χρειαζονται

περισσοτερη μελετη, ωστε να μπορεσουν να κατασκ:ευαστουν τα κ:αταλληλα μοντελλα

που να επιδεχονται την επιδραση μακροπροθεσμων φορτιων στην κ:ατασκ:ευη. Επιπλεον,
ο ι ινες γυαλιου

επιδραση του

3.7

(glass) ειναι γνωστο οτι πασχουν απο "stress corrosion",
stress coπosi on στα GFRP απαιτει επιπλεον ερευνα.

και ετσι η

Χαρακτηριστικ:α Ανθεκ:τικ:οτητας

Η μιιφη ανθεκτικ:οτητα του χαλυβα σε οξινο και υγρο περιβαλλον οδηγησε στην ολη

προσπαθεια αντικ:αταστασης του απο τα

FRP στις κατασκευες απο σκ:υροδεμα. Τα FRP

ομως, πρεπει με την σειρα τους να ελεγχθουν -για την ανθεκτικ:οτητα τους στα διαφορα
διαβρωτι κα περιβαλλοντα, οχι μονο βραχυπροθεσμα, αλλα και μακροπροθεσμα.

Στο EUROCRETE βρισκεται σε εξελιξη μια μειuλη ερευνα ανθεκτικοτητας των

FRP, ισως

η με){Χλυτερη στον κ:οσμο, της οπο ιας τα αποτελεσματα θα παρουσιασθουν μεσα στο
επομενο ετος.

4.0

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

EUROCRETE

Το EUROCRETE ει ναι ενα προγραμμα ερευνας το οποιο εχει ως σκ:οπο την εισα)\'!ΥtΤ'Ι
FRP στην οικ:οδομικ:η βιομηχανια. Το προγραμμα εχει το ευρωπαικ:ο EUREKA status

περιλαμβανει συνεταφους απο βιομηχανιες της Ολλανδιας, Ελβετιας,

των
και

Γαλλιας και

Νορβη-γιας. Η μεγαλυτερη ομως συμμετοχη προερχεται απο τον χωρο της Μ.Βρεττανιας,
απο το προγραμμα

DTI/EPSRC Link Structural Composites.

Το προγραμμα αρχισε το Δεκ:εμβρη του

1993

προυπολο-γισμος του προγραμματος αγγιζει τα

και αναμενεται να διαρκ:εσει

4

χρονια. Ο

6 εκατομμυρια ECU.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Στους συνεταφους: Πανεπιστημιο του

Sheffield, Euro-Projects (LTTC) Ltd, Laing Technology
Group, Sir William Halcrow and Partners Ltd, Techbuild Composites Ltd, Allied Steel and Wire,
DuPont, Vetrotex, DSM Resins, Statoil, Norsk Hydro and SINTEF. Αλλοι συνεριuτες: Taπηac
Precast. Αλλα υλικα: Zoltek και Toray.
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