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Περίληφη

Διερευνάται πειραματικά η χρήση σπεφοειδών οπλισμών σε δοκούς με ορθο-yωνική

διατομή 10χ20
περ1λαμβάνει

cm υπό καθαρή στρέψη. Εξετάζονται 9 δοκοί σε 3 ομάδες. Κάθε ομάδα
2 δοκούς με ίδ10 σπεφοειδή οπλισμό και μία με συνδετήρες σε

αποστάσε«; ίσες με το βήμα της σπε{ρας των δύο πρώτων. Το βήμα της σπε{ρας ελήφθη
στις ομάδες ίσο με

1Ο, 15

ιcαι

20 cm.

Οι δοκοί με σπεφοειδή οπλισμό ιcαι φόρτιση

ομόρροπη προς τη σπείρα, παρουσίασαν σε σχέση με τις συμβατικά οπλισμένες
δοκούς, αuξημένη αντοχή ιcατά
αντίρροπα

παρουσίασαν

13.9+1 8.3%.

μuφότερη

αντοχή

Αντίθετα. αυτές που ιcαταπονήθηιcαν
ιcατά

19.3+23.2%

ιcαι

μειωμένη

μετελαστική ικανότητα. Επί πλέον, γίνεται προσπάθεια προσέ'yyισης της συμπεριφοράς

των δοκών με ειδικό μοντέλο στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίηση της
περίσφιξης του mαιροδέματος.

Summary

The use of spiral reinforcement in beams with rectangular cross-section 1Οχ20 cm under
pure torsion is investigated. Expeήmental results of9 beams sorted ίη 3 groups are presented. Each group comprises 2 beams with alίke spiral reinforcement and one with stirrups spaced equally to the spiral step. The beams with spiral reinforcement and torsional
rotation toward the spiral direction showed increased torsίonal strength, whereas beams
loaded counter to the spiral direction sbowed decreased torsiooal strength and low postelastic capacity compared to the beams with stirrups.

1

ΕUJαΎωγή

Είναι γνωστό ότι η χρήση συνεχούς ε-yιcαρσίου οπλισμού υπό μορφή σπείρας σε
στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, προσφέρει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τη
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συμπεριφορά τους υπό στρεπτική καταπόνηση. Αυτά αφορούν αφ' ενός στο μηχανισμό

παραλαβής της στρεπτιιcής καταπόνησης, τόσο προ όσο και μετά τη ρηγμάτωση, και
αφ' ετέρου στις ιδανικές συνθήκες περίσφιξης που δημιουργούνται για το σκυρόδεμα

(Park & Paulay 1976,

Πενέλης και άλλοι

1995).

Παρ' όλα αυτά η περίπτωση της

χρήσης του συνεχούς σπειροειδούς οπλισμού και ιδιαίτερα σε στοιχεία με ορθογωνι1Cή

διατομή δεν έχει ακόμη διερευνηθεί επαρκό>ς. Σε αυτό συνέβαλλε, ίσως, και η
πρακτική δυσιcολία που μέχρι πρότινος υπήρχε στην εφαρμογή τέτοιου είδους όπλισης
σε μεγάλη κλίμακα. Δεδομένου όμως, ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εφαρμογής

των οπλισμών τέτοιες δυσιcολίες δεν είναι πλέον σημαντικές, η διερεύνηση της
στρεπτιιcής ιιcανότητας στοιχείι.ον οπλισμένων κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτά ιδιαίτερο

ενδιαφέρον.
Η μελέτη του συνεχούς σπειροειδούς οπλισμού και της βέλτιστης όπλισης γενικώτερα,
θα μπορούσε να γίνει με τη χρήση ενός μοντέλου που να περιγράφει ιιcανοποιητικά τη

συμπεριφορά του στοιχείου. Το πρόβλημα όμως της απόκρισης στοιχείων οπλισμένου
σιcυροδέματος υπό στρέψη, παρ' όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν έχει τύχει
μιας ολοκληρωμένης κοινά αποδεκτής λύσης

(Park & Paulay 1976, Hsu 1984).

Οι

διάφορες προτάσεν; που έχουν πα.ροοοιασθεί έχουν τη δυνατότητα να περιγράφουν ένα

μέρος από τη απόκριση του στοιχείου παρά να αποδίδουν τη συνολική συμπεριφορά
του. Για το λόγο αυτό η πειραματική διερεύνηση είναι η κύρια πηγή συμπερασμάτων,
ενώ με τη χρήση των προταθέντων θεωριών γίνεται προσπάθεια ερμηνείας και
περαιτέρω βελτίωσης.
Στη παρούσα εργασία διερευνάται πειραματικά η αποτελεσματικότητα της χρήσης

συνεχούς σπειροειδούς εγκαρσίου οπλισμού σε ορθογωνιιcές δοκούς υπό στρέψη και
να γίνει σύγκριση με τη χρήση ταιν κοινών συνδετήρων. Ακόμη, εξετάζεται και η

δυσμενής περίπτωση κατά την οποία η φορά της στρεπτι1Cής καταπόνησης είναι
αντίρροπη της φοράς της σπείρας. Επί πλέον, γίνεται προσπάθεια εφαρμογής ενός
μοντέλου συμπεριφοράς που έχει ήδη προταθεί για στοιχεία οπλισμένου σιcυροδέματος

υπό στρέΊjΠ}

(Hsu 1984, Καραγιάννης 1994, Καραγιάννης & Χαλιορής 1994, 1996), με

σκοπό την αναλυτική διερεύνηση της επφροής του σπειροειδούς οπλισμού. Τέλος,
παρουσιάζονται

συγκρίσεις

πεφαματικών

και

αναλυτικών

αποτελεσμάτων

και

εξάγονται συμπεράσματα.

2

Πειραματικό πρδyραμμα

Το πεφαματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει

διατομή ορθογωνι1Cή

9

δοκούς συνολικού μήκους

1.60 m

με

10/20 cm, σταθερή σε όλο το μήκος τους. Οι δοκοί χωρίζονται σε

τρεις ομάδες. Η κάθε ομάδα περιλαμβάνει δοο ίδιες δοκούς με συνεχή σπεφοειδή

εγκάρσιο οπλισμό Θ8 και μία δοκό με κλειστούς συνδετήρες. Το βήμα της σπείρας σε
κάθε ομάδα είναι ίσο με την απόσταση μεταξύ των συνδετήρων της τρίτης δοκού. Στη
πρώτη ομάδα το βήμα της σπείρας ελήφθη ίσο με

L43

1Ο cm,

στη δεύτερη ίσο με

15

και

στη τρίτη ίσο με

20 cm (Σχ. 1).

διαμήκης οπλισμός, ίσος με

Σε όλες τις δοκούς του προγράμματος έχει τοποθετηθεί
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Το μείγμα του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε, κοινό για όλες τις δοκούς, είχε
αναλογία τσιμέντου,

αδρανών

ιcαι νερού

z/k/w=l/4/0.425.

Η

θλιπτική

αντοχή

προσδιορίσθηκε από δοκιμές σε θλίψη συνοδευτικών κυλινδρικών δοκιμίων και είχε

μέση τιμή

!; = 23 .03 MPa,

είχε μέση τιμή /ι,φιit

ενώ η εφελιcυστιιcή αντοχή από δοκιμές σε διάρρηξη και

= 2.67 MPa.

S500 με
656 MPa, αντίστοιχα, ενώ ο εγκάρσιος
( σπεφοειδής και συνδετήρες) ήταν λείος χάλυβας S220 με όρια διαρροής και θραύσης
365 ιcαι 536 MPa, αντίστοιχα.
όρια διαρροής ιcαι θραύσης

Ο διαμήκης οπλισμός ήταν νευροχάλυβας

518

και

Η πειραματική διάταξη φαίνεται στο σχήμα

2.

Οι δοκοί στηρίχθηκαν αμφιέρειστα

κ:οντά στα άκρα, με δυνατότητα στροφής περί τη διεύθυνση του άξονά τους. Η φόρτιση
επιβάλλεται με υδραυλική πρέσα σε δύο σημεία, στα άκρα της κάθε δοκού, μέσω
ειδικών μεταλλικών βραχιόνων τα οπο\α πιέζονται προς τα κάτω με τη χρήση
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:χ.αλύβδιvης διαδο1dδαι.; που τοποθετείται λοξά ως προς τον άξονα της δοκού (Σ:χ..

2).

Το συνολικό μήκος των δοκών εί:χ.ε διαμορφωθεί από απόψεως όπλισης σε τρία
τμήματα. Στα δύο ίσα ακραία τμήματα, μήκους

50 cm,

τοποθετήθηκαν σε όλες τις

περιπτώσεις πολύ πυκνοί κλειστοί συνδετήρες ώστε να μην υπάρ:χ.ει περίπτωση αυτές
οι περιο:χ.ές να αστοχήσουν πρώτες. Κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται στο μεσαίο
τμήμα, μήκους

60 cm,

συνθήκες καθαρής στρέψης και επί πλέον συγκεντρώνεται σε

αυτό η ρηγμάτωση και η τελική στρεπτική αστο:χ.ία της δοκού. Για τη μέτρηση του
επιβαλλόμενου

φορτίου

μέγιστου φορτίου

:χ.ρησιμοποιείται

ηλεκτρονικό

100 kN και αιcρίβειαι.; 0.025 kN.

δυναμόμετρο

(load cell)

Η γωνία στροφής που αναπτύσσεται

στο μεσαίο τμήμα του δοκιμίου μετράται με τη :χ.ρήση δύο ηλεηρονικών γραμμικών
επιμηιcυνσιομέτρων

(LVDTs) μέγιστης διαδρομής 100 mm και ακρίβειας 0.01
2.

οποία τοποθετήθηκαν στη δοκό όπως φαίνεται στο σχήμα

ηλeιctροιciν'1Π)
κρtσσα

~~~~~~· ~ ~~~~~~

~~~~~~~- ·~~~~~~~~~

Σχήμα

2

Πειραματική διάταξη
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mm. τα

3

Αποτελέσματα

- Συμπεριφορά δοκών

Οι πεφαματucές μετρήσεις ελήφθησαν για συνεχή βαθμtαία αύξηση του φορτίου έως τη
τψή του μέγιστου φορτίου και ιcατόmν για συνεχή αύξηση της παραμόρφωσης μέχρι
να

παρατηρηθεί

σημαντιιcή

πτώση

του

φορτίου.

στρεπτιιcής ροπής κατά τη στιγμή της ρηγμάτωσης

Καταγράφονται

οι

τψές

Tcr και της αστοχίας Tu για

δοκούς που δοιcιμάσθηκαν ιcαι παρουσtά.ζονται στο πίναιcα

1.

της

όλες τις

Από τον πίνακα

1

φαίνεται ότι οι δοκοί με σπειροειδή οπλισμό ιcαι φόρτιση ομόρροπη προς τη φορά της
σπε{ρας, παρουσίασαν σε σχέση με τις συμβατικά οπλισμένες δοκούς, αυξημένη
αντοχή κατά

13.9, 15.8

και

για τις περιπτώσεις με βήμα σπείρας

18.3%

10, 15

και

20

cm, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι δοκοί με σπειροειδή οπλισμό που καταπονήθηκαν
αντίρροπα προς τη φορά της σπείρας παρουσίασαν μειωμένη αντοχή σε σχέση με τις

συμβατικά οπλισμένες δοκούς κατά
σπε{ρας 1Ο,

Δοκός

RSlO

Εγκάρσιος αιrλισμός

"'v~ 11 ~ΙHWTI

uεο

RSlO-c

RH15

RS20
RH20
RS20-c

3

s (cm)

Σπεφοειδής οπλισμός Θ8

Σπειροειδής οπλισμός Θ8
IJJ'. V:i_, ___ Φόοtιση

Στο σχήμα

19.3%

για τις περιπτώσεις με βήμα

Πειραματικά αποτελέσματα δοκών

Κλειστοί συνδετήρες Θ8

RS15-c

Γ

1

RHlO

RS15
Β

και

15 ιcαι 20 cm, αντίστοιχα.

Ο iνακας

Α

20.7, 23.2

10

Σπειροειδής οπλισμός Θ8
uεο

·

ιι Φόοτιστι

Κλειστοί συνδετήρες Θ8

15

Σπεφοειδής οπλισμός Θ8
uε

..... ,

Φόοtιση

Σπεφοειδής οπλισμός Θ8

.. '

ιιεο

Τιr

(kNcm)

τ.

(kNcm)

240.59

370.47

200.79

325.40

202.95

258.20

220.32

306.82

201 .25

264.87

194.36

203.49

199.74

282.24

217.05

238.49

192.37

192.37

ΨVV•ΝΙΙ

Κλειστοί συνδετήρες Θ8

20

Σπεφοειδής οπλισμός Θ8
11& ~~~--;;;- ΨύvιlΟΤΙ

παρουσtά.ζεtαι η συνολιιcή συμπεριφορά έναντι στρέψης των δοκών με

βήμα σπείρας ίσο με 1Ο

cm και συγκρίνεται με την συμπεριφορά της δοκού με κοινούς
συνδετήρες σε απόσταση επίσης 1Ο cm (δοκοί της Α ομάδας). Από το σχήμα φαίνεται
ότι η συνολucή συμπεριφορά της δοκού με σπειροειδή οπλισμό ιcαι ιcαταπόνηση
ομόρροπη προς τη φορά της σπείρας (δοκός

RS 1Ο)
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είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση

με την αντίστοιχ.η δοκό

με συνδετήρες. Σuγιcειφιμένα παρουσιάζει μεγαλύτερη

δοοτρεψiα στην ελαστucή περιοχή (κατά

17.1% ), μεγαλύτερη ροπή ρηγμάτωσης Τ,,
19.8%), αυξημένη μέyιστη ροπή Tu (κατά 13.9%) και παρόμοιας έιcτασης

(κατά

ικανότητα για πλαστική παραμόρφωση. Αντίστοιχα, η συμπεριφορά της δοκού με

σπειροεlδή οπλισμό και καταπόνηση αντίρροπη προς τη φορά της σπε{ρας (δοκός

RSIO-c) παρουσιάζει σε σχέση με την αντίστοιχ.η δοκό με συνδετήρες μεγαλύτερη
δυστρεψiα στην ελαστική περιοχή (κατά 21.3%), περiπου iση ροπή ρηγμάτωσης Tcr,
μειωμένη μέyιστη ροπή Tu (κατά 20.7%) και αρκετά μειωμένη ικανότητα για πλαστική
παραμόρφωση.
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Σχήμα

3

Συμπεριφορά σε καθαρή στρέψη δοκών Α ομάδας.
Βήμα σπε{ρας

1Ο cm (08) και διαμήκεις ράβδοι 408

Ακόμη, στην εργασία παρουσιάζεται μια προσπάθεια αναλυτικής προσέγyισης της

συμπεριφοράς των δοκών με σπειροεlδή οπλισμό με τη :χρήση εlδικού μοντέλου που
έχει προταθε{ για τη περιγραφή στρεπτικής συμπεριφοράς στοιχείων από οπλισμένο

σιαιρόδεμα (Καραγιάννης

1994, Καραγιάννης & Χαλιορής 1994, 1996). Σύμφωνα με

αυτό το μοντέλο προσεγy{ζεται η συνολιιcή συμπεριφορά στοιχείου σε στρέψη με
συνδυασμό δύο επί μέρους μοντέλων που βασίζονται στους μηχανισμούς παραλαβής
της στρεπnκής ροπής και τα οποία περιγράφουν την ελαστική και τη μετελαστική

συμπεριφορά: α) Η ελαστική περιοχή περιγράφεται με βάση την ελαστική θεωρία

Venant

Saint

της οποiας όμως η βασική εξίσωση επιλύεται κατά τρόπο που να λαμβάνει

υπόψη ότι η συμπεριφορά του σιαιροδέματος σε εφελκοομό περιλαμβάνει σημαντιιcό
μετελαστικό φθίνοντα κλάδο
ρηγμάτωση περιοχή (στάδιο

(tension softening) (Κarayannis 1995). β) Η μετά τη
11) περιγράφεται με βάση διιcτυωματικό μοντέλο στο

οποίο λαμβάνεται υπόψη η περίσφιξη του mαιροδέματος καθώς και η μείωση της
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θλιπnιcής αντοχής Μγω της έντονης εγκάρσιας ρηγμάτωσης

1984, 1993, Καραγιάννης &

Χαλωρής

(concrete softening) (Hsu

1994, 1996).

Η συμπεριφορά των δοκών της πρώτης ομάδας (δοκοί

RSlO, RHlO

και

RSlO-c)

προσεγyiζεται αναλυτικά με βάση το παραπάνω μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη την
αυξημένη περίσφ\ξη

που προκαλεί στο σιαιρόδεμα η χρήση του

σπεφοειδούς

οπλισμού. Στη περίπτωση που η στρεπτική mταπόνηση είναι αντfρροπη προς τη φορά
της σπείρας θεωρείται ότι μετά τη πλήρη ρηγμάτωση (στάδω Π) η σπείρα χαλαρώνει
και έτσι δεν υφίσταται περίσφ1ξη. Στα σχήματα 4α, β ιcαι γ παρουσιάζονται τα

αναλυτικά αποτελέσματα και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα πεφαματιιcά. Από τις
συγκρίσεις

προ1Cύπτει

ότι

ποωτικά

το

χρησψοπο10ύμενο

μοντέλο

περιγράφει

ικανοποιητικά τη στρεπτιιcή συμπεριφορά των δοκών με σπεφοειδή οπλισμό.
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Στροφή (χ 10- rad/crn)
3

RSIO

RHIO

RSIO-c

Τ.,-. =

240.59 kNcm

200.79 kNcm

202.95 kNcm

Tcr-1.=

204.65 kNcm
1.17

204.65 kNcm

204.65 kNcm

0.98

0.99

370.47 kNcm
364.88 kNcm

325.40 kNcm
317. 70 k.Ncm

258.20 kNcm
274.55 k.Ncm

1.02

1.02

0.94

Τσ.-p/Ι'σ,ιπσλ. =
Τ

.......... =

Τ..,...._=
τ._,,ιτ.,(f.WΙ).. =

148

Σχήμα 4

Σύyιφtση πεφαματικής και αναλυτικής καμπύλης δοκών RS 1Ο,

RHlO, RSJO-c

4

(Α ομάδα)

Συμπεράσματα

Παρουσιάζονται πεφαματucά αποτελέσματα της συμπεριφοράς ορθογωνικών δοκών με
σπεφοειδή οπλισμό uπό σιρεπnιcή ιcατωιόνηση. Εξετάσθηιcαν

9 δοκοί σε 3 ομάδες,

κάθε μία από τις οποίες εtχε δύο δοκούς με σπεφοειδή οπλισμό και μία με συνδετήρες
σε αποσιάσεις ίσες με το βήμα της σπείρας των δύο πρώτων. Στη πρώτη ομάδα το
βήμα ελήφθη

1Ο στη δεύτερη 15 και στη τρίτη 20 cm. Από τα αποτελέσματα προιcύπτει

ότι οι δοκοί με σπεφοειδή αιrλισμό και φόρτιση ομόρροπη προς τη φορά της σπεfρας,
παροοοf.ασαν σε σχέση με τις συμβατικά οπλισμένες δοκούς, μεγαλύτερη ροπή
ρηγμάτωσης, αυξημένη μέγιστη αντοχή κατά

μετελασιική

παραμόρφωση.

Αvτi.θετα,

παροοοf.ασαν μειωμένη αντοχή ιcατά

13.9+18.3% και παρόμοια ικανότητα για

αυτές

ποu

καταπονήθηιcαν

αντ{ρροπα

19.3+23.2% και μειωμένη μετελα.στucή ucανότητα.

Ακόμη, η συμπεριφορά των δοκών προσεγytζεται αναλυτικά με ειδικό μοντέλο το

οποίο f:ι.ει τη δυνατότητα να λαμβάνει uπόψη τη διαφοροποίηση της περίσφιξης τοu
mαιροδέματος σε κάθε περίπτωση.
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