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Περίληψη

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται ένα μέρος από τα αποτελέσματα του ερευνητικού

προγράμματος EUROCRETE που αφορά την · ανθεκτικότητα των ινοπλισμένων
πολυμερών στο οπλισμένο σκυρόδεμα και σε αλκαλικό περιβάλλον. Ο σκοπός της
έρευνας

ήταν

η

ανθεκτικότητα των

απόκτιση

τεκμηριωμένων

στοιχείων

πάνω

στη

μακροχρόνια

κατασκευών από σκυρόδεμα, οπλισμένων με σύνθετα υλικά και ο

προσδιορισμός των βέλτιστων σύνθετων υλικών για το σκυρόδεμα. Για την επίτευξη
των

προαναφερθέντων

στόχων

πραγματοποιήθηκαν

πέντε

σειρές

δοκιμών

ανθεκτικότητας (εργαστηριακών και πεδίου) οι οποίες θα παρουσιαστούν σε αυτήν την
εργασία.

Summary
Extensiνe

research has been carried out by one of the Task groups of the EUROCRETE
project into durability of fibre reinforced composites in alkaline and reinforced concrete
enνironrnents. The main objectiνe was to deνelop reliable test methods and data frorn
which the long terrn performance of non-feπous rebars in the concrete enνironment
could be extrapolated. Το achieνe this objectiνe a test programme was initiated. Ιπ this
paper the laboratory and field durability tests are presented. Crucial conclusions are also
presented that can be used both in the design process and to proνide a leνel of cornfort
to the specifiers within the construction industry.
1

Εισαγωγή

Με τον όρο ανθεκτικότητα του σκυροδέματος, ορίζεται η ικανότητά του να διατηρεί
ορισμένες ιδιότητές σταθερές, κάτω από συγκεκριμένες περιβαλοντολογικές συνθήκες,
κατά την διάρκεια ζωής του. Στην πράξη, τα κύρια προβλήματα του συμβατικού
οπλισμού προκύπτουν λόγω της διείσδυσης του διοξειδίου του άνθρακα από την
ατμόσφαιρα ή από την δράση χλωριούχων ουσιών

(Clarke 1998).

δίαβρωση του οπλισμού, με συνέπειες όπως φαίνονται στο Σχήμα 1.
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Ετσι αρχίζει η

Το ετήσιο κόστος επισκευών σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα,

λόγω
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 30 δισσεκατομύρια Εύρω
(Pilakoutas 1999). Λύσεις όπως η χρήση μεγαλύτερης επικάλυψης σκυροδέματος στον
συμβατικό οπλισμό και καλύτερης ποιότητας σκυροδέματος, η χρήση μανδύων, η
χρησιμοποίηση ανοξείδωτου χάλυβα και η ελεκ:τροχημική προστασία, δεν εγγυώνται
πάντοτε ολοκληρωτική προστασία του συμβατικού οπλισμού από την διάβρωση κατά

διάβρωσης,

στην

την διάρκεια ζωής του έργου.

Σχήμα

1

Βλάβες λόγω διάβρωσης σε κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα

(Demis, Byars et al. 1999)
Ενας

από τους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της δίαβρωσης του
συμβατικού οπλισμού και της ανθεκτικότητας του σκυροδέματος είναι η

χρησιμοποίηση ράβδων οπλισμού από ινοπλισμένα πολυμερή. Χρησιμοποιήθηκαν για

πρώτη φορά στις κατασκευές την δεκαετιά του 50. Το 1990 εμφανίστηκαν στην αγορά
σαν μια ενναλακ:τική λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης. Το 1997 πέντε εκατομύρια
τόνοι ινοπλισμένων υλικών χρησιμοποιήθηκαν σε κατασκευές, αντιπροσωπεύοντας
έναν αναπτυσόμενο τομέα αξίας

120 εκατομυρίων δολλαρίων

(Weaνer

1999).

Ηδη ειναι διαθέσιμοι αρκετοί τύποι ινοπλισμένων πολυμερών, σε αρκετά σχήματα και

μεγέθοι, από ίνες άνθρακα, γυαλιού και αραμίδη (Σχήμα

ARAPREE bar-strip
Nippon Ararnid Co., LTD

Σχήμα2

Compose
UΒΕ-ΝΠΤΟ ΚΑSΕΙ CO.,

-

LTD

2).

NACC Strand
Suzuky Metal lndustry Co,Ltd

CFRP Rod LEADLINE
Mitsubishi Κasei Corporation

Τύποι ινοπλισμένων πολυμερών
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(Pilakoutas 1999)

Οι μηχανικές τους ιδιότητες ειναι διαφορετικές από του χάλυβα και εξαρτώνται κυρίως
από την φύση και τον 6-yκο των ινών, την διατομή τη ς ράβδου και το ειδος της ρητίνης.

Αναπτύσουν μεγαλύτερη εφελκυστική αντοχή από τον χάλυβα αλλά έχουν μικρότερο
μέτρο ελαστικότητας, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται ελαστικά μέχρι την θραύση .
Εχουν εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση και σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Αν

και είναι πιο ακριβό υλικό από τον χάλυβα, με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και τον
ανταγωνισμό στην αγορά εκτιμάτε ότι η τιμής τους θα μειωθεί. Ετσι, αναλογιζόμενοι τα
κονδύλια που πρέπει να διατεθούν για επισκευές και συντηρήσεις στις κατασκευές από
οπλισμένο σκυρόδεμα, η εmλο-yή των ινοπλισμένων πολυμερών σαν υλικό οπλισμού

φαίνεται

να είναι οικονομικά συμφέρουσα

(Pilakoutas 1999), (Demis, Byars et a1

1999).

Το πρόγραμμα

2

EUROCRETE

Η ανθεκτικότητα των ράβδων οπλισμού από ινοπλισμένα πολυμερή μελετήθηκε
διεξοδικά στα πλαίσια του προγράμματος

EUROCRETE και η έρευνα συνεχίζεται στα
ConFibreCrete στο οποίο συμμετέχουν
Πανεπιστημίων του Sheffield και της Πάτρας,

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου
τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών τών

σε

συνεργασία

Σκυροδέματος
με

σκοπό

με

(FIB).

την

την
Το

αρμόδια

ομάδα

εργασίας

της

Διεθνούς

Ομοσπονδίας

EUROCRETE είναι ένα Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα EUREΚA

ανάπτυξη

ανθεκτικών

ράβδων

από

ινοπλισμένα

πολυμερή

στο

σκυρόδεμα.
Ο

σκοπός της έρευνας ήταν η απόκτιση τεκμηριωμένων στοιχείων πάνω στη
μακροχρόνια ανθεκτικότητα των κατασκευών από σκυρόδεμα, οπλισμένων με σύνθετα
υλικά και ο προσδιορισμός των βέλτιστων σύνθετων υλικών για το σκυρόδεμα. Για την
επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων πραγματοποιήθηκαν πέντε σειρές δοκιμών
ανθεκτικότητας (εργαστηριακές και πεδίου) που συνοπτικά παρουσιάζονται στο σχήμα

3

και θα αναπτυχθούν στην συνέχεια,

Σχήμα3

Το πρόγραμμα

(Demis, Sheard et al 1999), (Sheard 1997).

EUROCRETE
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2.1

Βελτισποποίηση των υλικών

Στην πρώτη σεφά των δοκιμών εξετάστηκε ένας σημαντικός αριθμός ακατέργαστων

υλικών όπως, πολυεστερική και βυvtλική εποξειδική πολυεστερική ρητίνη, ίνες γιαλιού,
αραμίδη και άνθρακα, για να προσδιοριστούν τα βέλτιστα υλικά για το σκυρόδεμα.

Οι κύριοι στόχοι του 1ου στάδιου του προγράμματος ήταν: i) να επιτευχθεί
ικανοποιητική αντοχή στο αλκαλικό περιβάλλον του σκυροδέματος, κάτω από
διαφορετικές

περιβαλλοντολογικές

συνθήκες,

ii)

να

επιτευχθούν

ικανοποιητικές

μηχανικές ιδιότητες και ίii) να βελτιστοποιηθεί η επεξεργασία των ρητίνων.
Αρχικά επιλέχθηκαν

4

ρητίνες, με βάση τις ιδιότητες των υλικών τους και όχι με βάση

την ανθεκτικότητά τους. Ο λόγος ήταν ότι η ανθεΊCτικότητα ενός σύνθετου υλικού σε

ένα αλκαλικό περιβάλλον, εξαρτάται από την μήτρα, τον τύπο των ινών οπλισμού και
από την αλληλεπίδραση ινών

-

μήτρας. Από την μελέτη των ιδιοτήτων των

4

ρητινών

μετά από αρκετών μηνών έκθεση σε διαφορετικές θερμοκρασίες, επιλέχθηκαν
περαιτέρω ανάλυση. Χρησιμοποιώντας
χημική

σύνθεση

της

επιφάνειας

"Wra Red Analysis",

του

υλικού,

2

για

όπου παρακολουθείται η

αποκτήθηκαν

ενδεiξεις

για

την

μακροχρόνια ανθεκτικότητα των υλικών.

Επιλέχθηκαν δύο τύποι οπλισμού από ίνες γυαλιού.
τιμή αλλά είναι ευέσθητος στην δίαβρωση, όταν το

Ο

l ος τύπος είχε αρκετά χαμηλή

pH

του περιβάλλοντος είναι εκ:τός

του έυρους των 5 - 8. Ο 2ος τύπος είχε αρκετά καλή αντίσταση στην διάβρωση, για ένα
εύρος τιμών

pH (Ο - 14).

Η έρευνα στα θερμοπλαστικά υλικά επικεντρώθηκε στις μηχανικές τους ιδιότητες και
στην διαδικασία παραγωγής τους

(Demis, Sheard et aJ 1999), (Demis, Byars et a1 1999),

(Sheard 1997).

2.2

Επιταχυνόμενες δοκιμές ανθεκτικότητας ράβδων

Σε αυτή τη σειρά δοκιμών ο κύριος στόχος ήταν το να ερευνηθεί η βέλτιστη
διαμόρφωση των ράβδων (όσον αφορά το μέγεθος και το σχήμα τους), να μελετηθούν

οι επιπτώσεις της επεξεργασίας τους στις ιδιότητές τους και να προταθούν συστήματα
ελέγχου.

Τα υλικά που επιλέχθηκαν από το προηγούμενα στάδιο διαμορφώθηκαν σε ράβδους
τετραγωνικής διατομής 8 mm. Στην συνέχεια εκτιμήθηκαν οι βραχυχρόνιές μηχανικές
τους ιδιότητές και η ικανότητα αναπαραγωγής τους. Κατόπιν για να μελετηθεί η
επίδραση του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, pH), οι ράβδοι εκτέθηκαν σε
επιταχυνόμενες δοκιμές ανθεκτικότητας (Demis, Sheard et a1 1999), (Demis, Byars et a1

1999), (Sheard 1997).

2.3

Εργαστηριακά επιταχυνόμανο περιβάλλον σκυροδέματος

Σε αυτή

τη

σειρά

δοκιμών ο στόχος ήταν η

απόκτιση

στοιχείων πάνω

στην

ανθεκτικότητα των ινοπλισμένων πολυμερών ράβδων σε εργαστηριακά επιταχυνόμενο
περιβάλλον σκυροδέματος.
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Οι δοκιμές έγιναν σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιήθηκαν τα αρχικά

επιλεγμένα υλικά, ενώ στο δεύτερο χρησιμοποιήθηκαν τα βελτιστοποιημένα υλικά. Και

στις δύο περιπτώσεις εκτιμήθηκε το εύρος των περιβαλλοντολογικών συνθηκών που
έπρεπε να ληθφούν υπόψη για το σκυρόδεμα. Η αλκαλικότητά του σκυροδέματος
αποδείχτηκε ότι είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για τις ρητίνες και τις ίνες. Οι
μηχανικές ιδιότητες του σύνθετου οπλισμού εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας το τεστ

εφελκυσμού . Οι αλλαγές στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του σύνθετου οπλισμού,
μελετήθηκαν με πετρογραφικούς ελέγχους και με ειδικούς ελέγχους ηλεκτρονικού
μικροσκοπίου

2.4

(Demis, Sheard et al 1999), (Demis, Byars et aJ 1999), (Sheard 1997).

Δοκίμια σε πραγματικές συνθήκες

Σε αυτή την σειρά δοκιμών, εκτιμώντας όλους τους
ανθεκτικότητα των
ινοπλισμένων πολυμερών,
εργαστηριακών επιταχυνόμενων περιβαλλόντων και η
δοκιμών. Επιλέχθησαν πέντε πεδία έκθεσης δοκιμίων,

παράγοντες που επιρεάζουν την
έγινε
δυνατή
η
κατασκευή
επιλογή των κατάλληλων πεδίων
καλύπτοντας ένα αρκετά μεγάλο

εύρος περιβαλλοντολογικών συνθηκών, τα οποία βρίσκονται στην Μεγάλη Βρετανία,

στο Ντουμπάι και στην Νορβηγία

(Dem.is, Sheard et al 1999), (Demis, Byars et aJ

1999), (Sheard 1997).
2.5

Εξέταση των κατασκευών

Κατα την διάρκεια του προγράμματος

EUROCRETE

δημιουργήθηκαν ορισμένες

κατασκευές «πιλότοι», για άμεση σύγκριση με τα στοιχεία από τις επιταχυνόμενες
δοκιμές ανθεκτικότητας. Κατασκευές όπως,

μία πεζογέφυρα και φράχτης ασφαλείας

στην Αγγλία, ένα φράγμα στο Κατάρ και μία γέφυρα σε γήπεδο γκόλφ στο Οσλο

κατασκευάστικαν στο εργοτάξιο, ενό διάφορες άλλες στο εργαστήριο. Η πεζογέφυρα
κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τον Βρετανικό κατασκευαστικό κανονισμό

BS8l l0,

τροποποιημένο κατάλληλα για να επιτραπεί η χρήση μη-συμβατικού οπλισμού. Ο
φράχτης ασφαλείας κατασκευάστηκε γύρο από μία ηλεκτρομαγνητική μονάδα (Demis,

Sheard et aJ 1999), (Demis, Byars et aJ 1999), (Sheard 1997).

3

Αποτελέσματα

3.1

Αποτελέσματα από την βελτισποποίηση των υλικών

Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος

EUROCRETE εξετάστηκε ένας αριθμός ρητινών.

Την καλύτερη επίδοση, όσον αφορά την καμπτική αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας,
παρουσίασε η βυνιλική ρητίνη τύπου

1.

Από την διατήρηση των παραπάνω ιδιοτήτων

στο σκυρόδεμα και στο εργαστηριακό περιβάλλον βρέθηκε ότι το σκυρόδεμα είναι

λιγότερο κρίσιμο σε σχέση με το προσομοιωμένο περιβάλλον με
βυνιλικές ρητίνες

1 και 2,

επιλέχθηκαν για βελτιστοποίηση σε

pH 12.5. Τελικά οι
"pultrusion". Και οι δύο

παρουσίασαν εξαιρετική αντοχή στο αλκαλικό περιβάλλον.
Οι 2 τύποι γυαλιών που επιλέχθηκαν για βελτιστοποίηση ειναί ο τύπος 1 και ο τύπος 3.
Η έρευνα επικεντρώθηκε στην διαμόρφωση του μεγέθους τους, στην διαδικασία
παραγωγής τους, στην σύνθεση της επιφάνειας του γυαλιού και στο όριο τάσης
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διάρηξης του γυαλιού

τάσης δίαρηξης

του γυαλιού τύπου

Αν και ο τύπος

γυαλιού

(stress rupture limlt). Βρέθηκε ότι το όριο της
3 (50%) ήταν διπλάσω από του τύπου 1 (25%).

3 φαίνεται να είναι η τέλεια επιλογή για το περιβάλλον του σκυροδέματος, σε

συνεργασία

με ορισμένα πολυμερή (που χρησιμοποιούνται σαν μήτρα) μπορεί να

δώσουν άσχημα αποτελέσματα

(Demis, Sheard et a1 1999), (Demis, Byars et a1 1999),

(Sheard 1997).
Αποτελέσματα από τις επιταχυνόμενες δοκιμές ανθεκτικότητας ράβδων

3.2

Σε αυτό το στάδιο μελετήθηκε η βέλτιστη διαμόρφωση των ράβδων. Χρησιμοποιώντας
τεστ εφελκυσμού

4

σημείων και συγκρίνωντας τα αποτελέσματα των ράβδων από

άνθρακα (τύπος 1), γυαλί (τύπος 1 και 3) και αραμίδη, βρέθηκε ότι οι ράβδοι με
άνθρακα έδωσαν άσχημα αποτελέσματα συγκρινόμενα με τις ράβδους από γυαλί. Τα
δείγματα από αραμίδη εδώσαν άσχημα αποτελέσματα, όσον αφορά τις μηχανικές τους

ιδιότητες και γι' αυτό τον λόγο αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα. Γενικά βρέθηκε ότι
ο τύπος ινών που χρησιμοποιείται στις ράβδους εξαρτάται από την σχέση ακαμψίας /
αντοχής

(stiffness/strength)

και το κόστος που απαιτείται από τον μελετητή. Για

κατασκευές όπου η ακαμψία είναι ο κυριότερος παράγοντας, τότε ο άνθρακας είναι
καλύτερος από το γυαλί (σε θέμα κόστους), ενώ όταν η αντοχή είναι ο κυριότερος

παράγοντας τότε το γυαλί είναι το προτεινόμενο υλικό.
Γενικά διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη φθοράς σε ράβδους καλής
ποιότητας, ανεξάρτητα από την θερμοκρασια, την τιμή του
δοκιμής

pH και την διάρκεια
(Demis, Sheard et a1 1999), (Demis, Byars et al 1999), (Sheard 1997).

της

Αποτελέσματα από το εικονικά επιταχυνόμενο περιβάλλον σκυροδέματος

3.3

Σε αυτό το στάδιο εξετάστηκε η απόδοση των ινοπλισμένων ράβδων στο σκυρόδεμα,
με

στόχο

την

απόκτιση

στοιχείων

ανθεκτικότητας

σε

εικονικά

επιταχυνόμενο

περιβάλλον σκυροδέματος. Η τάση συνάφειας εmλέχθηκε σαν ο σημαντικότερος
παράγων για αυτή την δοκιμή. Οποιαδήποτε φθορά προκύψει στην διεπιφάνεια του
σκυροδέματος και της ράβδου,
συνάφειας.

μεταφράζεται σε μετρήσιμη αλλαγή στην τάση

Συμφωνα με τον Βρετανικό Κατασκευαστικόν Κώδικα

BS8 l l0

για

συμβατικό οπλισμό η τάση συνάφειας δίνεται από τον ακόλουθο τύπο :

J,,,,=β.JT.
όπου:

(1),

fbu = τάση συνάφειας

b = συντελεστής ανάλογος με τον τύπο της ράβδου
= θλιπnκή τάση

fcu

Στο παρακάτο Σχήμα 4, απικονίζεται γραφικά η σχέση τασεων συνάφειας / θλιπnκών
τάσεων, με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα για διάφορους τύπους γυαλιού.
Διαπιστώνεται ότι το μίγμα του τσιμέντου, ο τύπος των ινών γυαλιού και το περιβάλλον
είχαν μικρή επίδραση στην σχέση τασεων συνάφειας Ι θλιπnκών τάσεων. Μετά από
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι δεν παρατηρήθηκε σημαντική
φθορά

σε

οπο ιαδήποτε

ράβδο,

κάτω

από

εξετάστηκε.
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Σχέση τάσεων συνάφειας / θλιπτικών τάσεων

Αποτελέσματα από τα δοκίμια σε πραγματικές συνθήκες

Απο την εξέταση των κυλινδρικών δοκιμίων και χρησιμοποιώντας το εφελκυστικό τεστ
δεν παρατηρήΘηκε καμία απώλεια σε τάση συνάφειας.

εκτέΘηκαν για

9

Στην Νορβηγία τα δείγματα

μήνες σε παραθαλάσιο και εσωτερικό (μη διαβρωτικό) περιβάλλον.

Λόγο της κακής ποιότητας των ράβδων, με πολλά κενά και εσωτερικές ρωγμές,
προκλήΘηκε ζημιά στα θερμοπλαστικά δείγματα. Στα δείγματα με ίνες γυαλιού δεν
παρατηρήθηκε φθορά, ούτε στις ίνες ούτε στην μήτρα . Το γενικό συμπέρασμα είναι οτι

η διαδικασία παραγω-yής παίζει πρωταρχικό ρόλο και ότι ο συστηματικός έλεγχος σε
κάθε στάδιο της παραγωγής είναι απαραίτητος για να επιτευχθεί η απαιτούμενη
ανθεκτικότητα

4
Σε

(Dem.is, Sheard et a1 1999), (Demis, Byars et a1 1999), (Sheard 1997).

Συμπεράσματα

αυτήν

την

προγράμματος

εργασία

παρουσιάστηκαν

EUROCRETE

που

μερικά

αφορά την

από

τα

αποτελέσματα

ανθεκτικότητα των

του

ινοπλισμένων

πολυμερών.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της επιταχυνόμενης γήρανσης σε σχέση με την απόδοση
των υλικών στην πράξη και εκτιμώντας την μακροχρόνια συμπεριφορά τους στο
σκυρόδεμα προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
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•

το σκυρόδεμα είναι λιγότερο κρίσιμο σε σχέση με το προσομοιωμένο διάλυμμα
υγρών

πόρων

(pure fluids solution)

το

οποίο

χρησιμοποιήθηκε

για

την

επιταχυνόμενη γήρανση,

•

δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ειδικά σχεδιασμένες σύνθετοι ράβδοι οπλισμού από
ίνες γυαλιού είναι ακατάλληλες σε εφαρμογές σκυροδέματος,

•

η ποιότητα κατασκευής των σύνθετων ράβδων πρέπει να είναι αρκετά υψηλή και
πολύ καλά σχεδιασμένη για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ανθεκτικότητα.
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