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Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές αρχές της μηχανικής της

θραύσης για την ανάλυση της αστοχίας κατασκευών από σκυρόδεμα. Προcrδιορίζεται
πειραματικά η ακαμψία θραύσης του σκυροδέματος με χρήση πρισματικών δοκιμίων
στα οποία έχουν κατασκευαστεί αρχικές ρωγμές και τα οποία υποβάλλονται σε κάμψη
τριών σημείων. Εξετάζεται η επίδραση του λόγου του νερού προς το τσιμέντο και της

ηλικίας του σκυροδέματος στην ακαμψία θραύσης και διατυπώνονται συμπεράσματα
που διέπουν την εξάρτηση αυτή.

Summary

ln the present work the basic pήnciples of fracture mechanics for the analysis of failure
concrete structures are presented. Α qualitative explanation based on fracture mechanics
of the inequalities relating the tensile and compressive strength of concrete is
experirnentally evaluated by using precracked specimens subjected to three-point
bending. The effect of the water to cement ratio and the hydration tίme of concrete οη
fracture toughness are studied and conclusions relating such dependcies are drawn.

1

Εισαγωγή

Η μηχανική της θραύσης

(Liebowitz 1972, Sih 1981, Gdoutos 1990-1997)

ανοίγει μια

νέα φιλοσοφία στον υπολογισμό των κατασκευών σε σχέση με κλασικά κριτήρια αστο
χίας (κριτήριο της μέγιστης τάσης, μέγιστης παραμόρφωσης, ολικής ή στροφικής ενέρ
γειας παραμόρφωσης κλπ). Βασίζεται στη ρεαλιστική υπόθεση ότι η αστοχία των υλι
κών ξεκινά ενυπάρχουσες ατέλειες υπό μορφή ρωγμών, οι οποίες δημιουργούν στο ε
σωτερικό των υλικών μεγάλες συγκεντρώσεις τάσεων και διαδίδονται κατά ασταθή
τρόπο. Η απάντηση στο βασικό ερώτημα αν είναι δυνατό να αποφευχθεί η θραύση των

σωμάτων κατασκευάζοντάς τα χωρίς την ύπαρξη ατελειών στη δομή τους ή χωρίς τη
δημιουργία ατελειών κατά τη λειτουργία της κατασκευής είναι προφανώς "όχι". Κατά
συνέπεια ο ασφαλής σχεδιασμός των κατασκευών πρέπει να βασίζεται στην παραδοχή
ότι στα σώματα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς ατέλειες από τις οποίες αρχίζει η αστοχία

τους. Γίνεται επομένως η υπόθεση ότι στην κατασκευή προi>πάρχει ρωγμή γνωστού
μήκους, οπότε υπολογίζεται το κρίσιμο φορτίο αστοχίας της, ή γνωρίζοντας το κρίσιμο
φορτίο αστοχίας υπολογίζεται το μήκος της επιτρεπτής ρωγμής. Σύμφωνα με τη δεύτε-
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ρη μεθοδολcryία η κατασκευή πρέπει να επιθεωρείται περιοδικά, ώστε οι δημιουργού
μενες ρωγμές της να μην υπερβούν κάποιο κρίσιμο μήκος.
Σύμφωνα με τη μηχανική της θραύσης μια κατασκευή πρέπει να προφυλαχθεί από το
ενδεχόμενο της ~αταστροφικής διαδόσεως μιας ρωγμής που είτε υπάρχει στην κατα
σκευή πριν τη λεiτουργία της, είτε έχει δημιουργηθεί κατά τη λειτουργία της. Η τάση
διάδοσης μιας ρωγμής διέπεται από μία ποσότητα η κρίσιμη τιμή της οποίας, ονομαζό
μενη ακαμψία θραύσης

(fracture toughness)

και αποτελεί σταθερά του υλικού. Η αντο

χή ενός υλικού δεν διέπεται μόνο από τις κρίσιμες τιμές της τάσης θραύσης ή της μέγι
στης παραμόρφωσης ή της ενέργειας παραμόρφωσης, αλλά και από την τιμή της ακαμ
ψίας θραύσης.

Οι αρχές της μηχανικής της θραύσης εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στο σκυρόδεμα
από τον

Kaplan (Kaplan 1961 ), ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχή του

Gήffith της κρίσιμης τιμής της ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την ασταθή διά
δοση μιας ρωγμής και οδηγεί την κατασκευή σε θραύση, είναι δυνατό να εφαρμοσθεί
στο σκυρόδεμα

(Carpinteri 1984, Sih 1985, Li 1989, Shah 1995). Στο σημείο

πει να τονισθεί ότι αρκετές επιτροπές τόσο της

RILEM

όσο και της

ACI

αυτό πρέ

ασχολούνται

με το θέμα του προσδιορισμού της ακαμψίας θραύσης του σκυροδέματος. Για το σκοπό
αυτό οι επιτροπές

50FMC και TC89-FMT της RΙLΕΜέχουν εκδώσει οδηγίες (Rilem
1985, 1990), οι οποίες όμως ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί στους κανονισμούς. Ση

μειώνεται ότι η θεωρία της μηχανικής της θραύσης καθίσταται επιτα'ΙC'tική στην ερμη

νεία της ψαθυρής θραύσης κατασκευών από σκυρόδεμα είτε μεγάλων διατομών (π.χ.
φράγματα) είτε σκυροδέματος υψηλής αντοχής. Στην πρώτη περίπτωση η ύπαρξη μίας
ρωγμής μπορεί να καταστεί μοφαία για την κατασκευή λόγω της ταχείας διαδόσεώς

της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σκυροδέματα υψηλής αντοχής παρουσιάζουν ψαθυρή
συμπεριφορά (θα έλεγε κανείς ανάλογη του γυαλιού) και επομένως πρέπει να προστα

τευθούν από το ενδεχόμενο της καταστροφικής διαδόσεως μιας ρωγμής.

2

Βασικές Αρχές της Μηχανικής της Θραύσης

Ο σχεδιασμός μιας κατασκευής με τη μηχανική της θραύσης βασίζεται στην ρεαλιστική
υπόθεση ότι όλα τα υλικά περιέχουν ατέλειες οι οποίες επηρεάζουν την αντοχή των κα

τασκευών. Οι ατέλειες αυτές δημιουργούνται στο υλικό κατά την κατασκευή του, ή
στην κατασκευή κατά το χρόνο λειτουργίας της, π.χ. λόγω κοπώσεως, επιδράσεως του
περιβάλλοντος, ερπυσμού κλπ. Η ανάλυση ενός στοιχείου μιας κατασκευής βασίζεται
στην ύπαρξη μιας προεξάρχουσας ρωγμής, η οποία εισάγεται στην πλέον πιθανή ή επι
κίνδυνη θέση του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με βάση τις αρχές της
θεωρίας ελαστικότητας ο λεγόμενος συντελεστής εντάσεως των τάσεων Κι

,

ο οποίος

και χρησιμοποιείται για τον μετέπειτα υπολογισμό του πεδίου των τάσεων στη γειτονιά

του άκρου της ρωγμής. Έτσι, για μία ρωγμή η οποία είναι κάθετη προς τη διεύθυνση
του εφαρμοσμένου φορτίου, οι τάσεις σχ, σy και τχy δίνονται από τις εξισώσεις
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όπου ο άξονας των χ συμπίπτει με τον άξονα της ρwγμής και

r,

θ δηλώνουν τις πολικές

συντεταγμένες του σημείου σχετικά με το άκρο της ρwγμής. Από την εξίσωση

(2.1) πα

ρατηρούμε ότι ο συντελεστής εντάσεως των τάσεων Κι ελέγχει το πεδίο των τάσεων
στη γειτονιά του άκρου της ρωγμής.
Έναρξη διάδοσης μιας ρwγμής πραγματοποιεiται όταν

Κι=Κιc
όπου Κι είναι η κρίσιμη τιμή του συντελεστή έντασης των τάσεων. Στη συνέχεια θα
χρησιμοποιείται το όνομα ακαμψία θραύσης για το Κιc.

Προσδιορισμός της Ακαμψίας Θραύσης Κιc

3

Ο προσδιορισμός της ακαμψίας θραύσης Κιc έγινε σύμφωνα με την πρόταση της Ε

πιτροπής της RILEM TC89 - FMT. Χρησιμοποιήθηκαν πρισματικά δοκίμια κάμψεως
τριών σημείων (Σχήμα

1).

Οι διαστάσεις των δοκιμίων φαίνονται στον Πίνακα

δοκίμια κατασκευάσθηκε ρωγμή μήκους 8ο

1.

Στα

= 50mm και πάχους 4rnrn. Το επίπεδο της

ρωγμής ήταν κάθετο προς τη βάση του δοκιμίου. Παρασκευάσθηκαν δύο μείγματα
σκυροδέματος με μέγιστο κόκκο αδρανών
και

0.65.

16 mm

και λόγο νερού προς τσιμέντο

Οι αναλογίες μείξεως και οι ποσότητες του τσιμέντου (Ζ), του νερού

των αδρανών (Κ)φαίνονται στον Πίνακα

2.

0.55
(W) και

Για καθένα από τα δύο μείγματα σκυροδέ

ματος παρασκευάστηκαν δέκα πρισματικά δοκίμια κάμψεως τριών σημείων. Επιπλέον
παρασκευάστηκαν κυβικά δοκίμια διαστάσεων15χ15χ15

cm

για τη μέτρηση της θλι

πτικής αντοχής του σκυροδέματος. Τα δύο μείγματα σκυροδέματος ανήκαν στην κατη
γορίες

C30

και

C20

αντίστοιχα. Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε κάμψη τριών σημείων και

προσδιορίστηκε η τιμή του φορτίου θραύσης σε

7

και

31

ημέρες μετά τη σκυροδέτησή

τους. Από τις τιμές του φορτίου θραύσης προσδιορίσθηκε η ακαμψία θραύσης Κιc από

την ακόλουθη σχέση

[14] :
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Σχήμα

1: Κάμψη τριών σημείων σε δοκίμιο σκυροδέματος με ρωγμή

Πίνακας

1'i

1: Διαστάσεις δοκιμίων των πειραμάτων

ος,

d (mm)
150

Πίνακας

2:

b (mm
150

Μ 'κος,L

(mm

560

Σύνθεση σκυροδέματος

V(m 3)
0.084
0.084

Σκυρόδεμα

C30
C20
Πίνακας

Πλάτος,

Α.Μ.

1:k:w=l :5,8:0,55
l :k:w=l:5 54:0 65

Z(kg)
26,88
26 88

κ (kJ!)

W(kκ)

155,992
148 87

14,784
17,472

3 : Φορτία Θραύσης Pmax και ακαμψία θραύσης Κrcσε
γο W/Ζ και την ηλικία

συνάρτηση με το λό

WIZ

Ηλικiα (ημέρες)

Ρ,,.ια (ko)

Κιc (ΜΝ χ m-312)

0.55
0.55

7
31

635,75
817,5

0.605
0.78

0.65
0.65

7
31

515,4
6944

0.49
0.66
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Το σχήμα

2 παριστά τη μεταβολή του φορτίου συναρτήσει του βέλους κάμψεως για
σκυρόδεμα με W/Z = 0.55 και W/Z = 0.65 ηλικίας 7 ημερών. Αντίστοιχες καμπύλες για
σιcυρόδεμα ηλικίας 31 ημερών παρουσιάζονται στο σχήμα 3.
Οι τιμές του φορτίου και της ακαμψίας θραύσης Κιc παρουσιάζονται στον Πίνακα

W/Z = 0.55
σχήμα

και 0~5 και ηλικία

7 και 31

3 για

ημερών. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο

4 υπό μορφή ραβδογράμματος.
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400
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Καμπύλη φορτίου-βέλους κάμψης για σκυρόδεμα με
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-0.
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Σχήμα

3:

Καμπύλη φορτίου-βέλους κάμψης για σκυρόδεμα με

W/Z=0.65 σε ηλικία 3 1 ημερών .
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W/Z=0.55

και

Ηλικla (ημi~)

Σχήμα

4:

7

Συμπεράσματα

Αντίσταση σε θραύση,

K1c, σε συνάρτηση

με την ηλικία

Στην φyασία αυτή παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές της μηχανικής της θραύσης και
προσδιορίσθηκε πειραματικά η ακαμψία θραύσης Κιc στο σκυρόδεμα για δύο διαφορε
τικές τιμές του λόγου νερό προς τσιμέντο

W/Ζ

και δύο διαφορετικές ηλικίες σκυροδέ

ματος. Ο προσδιορισμός του Κιc έγινε με τη χρήση πρισματικών δοκιμίων σε κάμψη
τριών σημείων και στα οποία είχαν κατασκευαστεί αρχικές ρω-yμές. Απ' όλα αποτελέ
σματα των δοκιμών αυτών είναι δυνατόν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα τα
οποία διέπουν την εξάρτηση του Κιc από το λόγο

W/Z

και την ηλικία του σκυροδέμα

τος και συσχετίζουν το Κιc με την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος.
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1.

Η ακαμψία θραύσης Κιc ταυτίζεται με την αύξηση της ηλικίας ενυδάτωσης, δη

λαδή ακολουθεί πορεία αντίστοιχη με την αντοχή σε θλίψη .

2.

Η ακαμψία θραύσης Κιc μειώνεται με την αύξηση του λόγου νερού προς τσιμέ
ντο

W/Z.

Η αύξηση του λόγου

W/Z

οδηγεί σε αύξηση του πορώδους και μείωση

της θλιπτιιdις αντοχής του σκυροδέματος.

3.

Η καμπύλη φορτίου-βέλους στο δοκίμιο κάμψης τριών σημείων είναι σχεδόν
γραμμική για σκυρόδεμα μικρής ηλικίας, ενώ με την αύξηση της ηλικίας του
σκυροδέματος αυξάνεται η μη γραμμικότητα της πιο πάνω καμπύλης. Επί πλέον,

η μη γραμμικότητα της καμπύλης φορτίου-βέλους αυξάνει με τη μείωση του λό
γου νερού προς τσιμέντο στο σκυρόδεμα.
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