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Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά, εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών

σημειακής φόρτισης τσιμεντοκονιαμάτων, οι οποίες
ακανόνιστου

σχήματος.

Με αναγ<σyή

πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια

της διατομής σε κυκλucή

ίσου

εμβαδού,

προσδιορίζεται η τιμή του δείκτη σημειαlCής αντοχής για διάφορα μεγέθη δοκιμίων, ενώ
η τιμή που αντιστοιχει σε δοκίμιο με διάμετρο

50 mm

σuσχετiζεται με τη θλιπτucή

αντοχή. Συμπεραtνεται ότι, με τη δοκιμή αυτή, είναι δυνατή η εκτίμηση της θλιπτικής
αντοχής τσιμεντοκονιαμάτων, χωρiι; να απαιτείται η χρήση δοκιμίων τυποποιημένης
μορφής.

Summary

The laboratory results of some point load tests on cement mortar samples are bήefly
presented. The tests were caπied out on samples of irregular sha~. The point load
strength is deterιnjned for samples of vaήous sizes, by converting the irregular sample
to an equivalent core of the same cross-section area, and the νalue corresponding to a
sample of 50 mm diameter, is related to the unconfined compressive strength. lt is
concluded that, an estimation of the unconfined compressive strength of cement
mortars can be made from point load test resuJts, without the need of using samples of
standard shape.
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Εισαγ~

Η δοκιμή σημειαlCής φόρτισης αποτελεί μια μέθοδο έμμεσου προσδιορισμού της
θλιπτικής αντοχής των βραχωδών υλικών

(ISRM, 1985)

και του

σκυροδέματος

(Παπαλιάγκαζ κ.α., 1996). Η δοκιμή είναι εξαφεnκά απλή, έχει μucρό κόστος και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και

σε

ειδucές

κατηγορίες

σκυροδέματος,

όπαις το

εκτοξευόμενο και το ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Ένα από τα σοβαρότερα πλεονεκτήματα
της μεθόδου είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε δοκίμια ακανόνιστου σχήματος. Τα
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Μορφι\ nλd•ας φ6ρτιcnις
•ω απόληξης

Σχήμα

(a) Φορητή συσκευή διάτμησης.

1

(β) Κατηγορίες δοκιμών ανάλογα με τη μορφή του
δοκιμίου και τη διεύθυνση φόρτισης (ISRM,

1985).

ωτοτελέσματα που παρουσιάζονται είναι μια πρώτη απόπειρα για τη διερεύνηση της

δυνατότητας εφαρμογής της μεθόδου σε κονιάματα.

Η δοκιμή σημειακής φόρτισης συνίσταται στην εφαρμογή ενός σημειακού φορτίου σε
δυο απέναντι σημεία της διατομής ενόc δοκιμiου, μέσω δυο πλrικών φόρτισης με

κωνucές απολήξεις προσαρμοσμένt:ς στο πλαίσιο φόρτισης της αντίστοιχης συσκευής
(Σχήμα lα).

Οι απολήξεις αυτές είναι απόλυτα

αρκετά δύσκαμπτο

ώστε

να

παραμένουν

ευθυγραμμισμένες και το πλαίσιο

ομοαξονικές

σε όλη

τη

διάρκεια

της

δοκιμής. Το δοκίμιο τοποθετείται μεταξύ ταιν δυο κωνικών απολήξεων και φορτίζεται
σημειακά μέχρι τη θραύση του, με τη βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου.
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Μορφές δοκιμίων

Στη δοκιμή αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν δοκίμια κυλινδρικά (αξονική ή
αντιδιαμετρική δοκιμή), πρισματικά ή

ακανόνιστου σχήματος (Σχήμα

lβ).

Τα

γεωμετρικά στοιχεία των δοκιμίων πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις , οι

οποίες φαίνονται στο Σχήμα

1β

ξεχωριστά για κάθε κατηγορία δοκιμίου, όπως

ορίζονται στην περίπτωση βραχωδών υλικών

(ISRM, 1985). Ο "δείκτης σημειακής

αντοχής" ορίζεται με βάση τη αντιδιαμετρική δοκιμή κυλινδρικού δοκιμίου από τη
σχέση :
Ι

Ρ

s = -0 2

(1)
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όπου Ρ το κατακόρυφο φορτίο θραύσης και

D

η διάμετρος του δοκιμiου. Η δοκιμή

σημειακής φόρτισης δίνει ένα μέγεθος αντίστοιχο με την εφελκυστική αντοχή, σΜά με
σαφώς διαφορετική τιμή λ&yω της υψηλής συγκέντρωσης θλιπτικών τάσεων στη θέση

εφαρμογής του φορτίου, σΜά και της χρησιμοποίησης του D

2

αντί του εμβαδού της

διατομής θραύσης.

Στην περiπtωση δοκιμίων ακανόνιστου σχήματος προσδωρiζεται το εμβαδόν της
ελάχιστης διατομής που διέρχεται από τα σημεία εφαρμογής του φορτiου ως γινόμενο
του μέσου πλάτους

W

και του μέσου ύψους

D.

Στη συνέχεια, η διατομή αυτή

μετατρέπεται σε κυκλική ίσου εμβαδού, διαμέτρου

D..

"ισοδύναμη διάμετρος" και προσδωρiζεται από τη σχέση

Η διάμετρος

D.

καλείται

:

(2)
Λόγω της σημαντικής επίδρασης που έχει το μέγεθος του δοκιμiου στην τιμή του δείκτη
σημειακής αντοχής, είναι ανάγκη να καθοριστεί ένα μέγεθος δοκιμίου ως "μέγεθος
αναφοράς". Ως τέτοω μέγεθος επιλέγεται ο πυρήνας διαμέτρου

50 mm.

Η διαδικασία

προσδωρισμού του δείκτη σημειακής αντοχής ισοδύναμου πυρήνα διαμέτρου

50 mm

από σεψά δοκιμών σημειακής φόρτισης σε δοκίμια ακανόνιστου σχήματος, έχει ως εξής

(ISRM, 1985):

Γίνεται γραφική παράσταση της μεταβολής του φορτiου θραύσης με το

τετράγωνο της ισοδύναμης διαμέτρου για μια σειρά δοκιμίων διαφορετικών μεγεθών,

τόσο μεγαλύτερων όσο και μuφότερων από το 502 . και προσαρμόζεται η βέλτιστη
ευθεία. Το φορτiο Ρ 50 που αντιστοιχεί στην τιμή της ισοδύναμης διαμέτρου D.2 = 2500
mm2 θα είναι σύμφωνα με όσα προεκτέθησαν ίσο με το φορτiο θραύσης μιας κυκλικής
διατομής διαμέτρου 50 mm. Η τιμή του δείκτη σημειακής αντοχής προκύπτει από τη
σχέση

Pso
Iscso) = - 2

(3)

50

Πειραματικά αποτελέσματα

3

Τα αποτελέσματα που ακολουθούν βασiζονται στην εφαρμογή της μεθόδου σε δοκίμια
τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών τσιμεντοκοναιμάτων θλιπτικής αντοχής από 1Ο
μέχρι

55 MPa.

Για την παρασκευή των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο πόρτλαντ

ελληνικού τύπου, άμμος λατομείου και νερό. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στα
εργαστήρια Σκυροδέματος και Αντοχής Υλικών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Τα δοκίμια που χρησιμοποιήθηκαν για τη σημειακή φόρτιση είχαν τη μορφή πλακών

μήκους

250 mm, πλάτους 120 mm και πάχους από 10 ως 60 mm. Τα δοκίμια αυτά

υποβλήθηκαν πρώτα σε κάμψη και στη συνέχεια σε διαδσχικές δοκιμές σημειακής
φόρτισης μέχρι που το μέγεθος των δοκιμίων που πρόεκυπτε από τις διαδοχικές
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διαφέσεις το επέτρεπε. Ικανός αριθμός απ6 όλες τις κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε για
τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων σε
κατηγορία Α

χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια

Παρασκευάστηκαν επίσης

40χ40χ160

mm

ηλudα 28 ημερών, ενώ

ηλιιcίας από

κυβικά δοκίμια ακμής

50 mm

7

μέχρι

180

για την
ημερών.

και πρισματικά δοκίμια

για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη και κάμψη καθώς και

δοκίμια μορφής οκταριού για τον προσδιορισμό της αντοχής σε εφελιαισμό.

Στο Σχήμα

2 δίνεται η μεταβολή του φορτίου θραύσης

με το τετράγωνο της

ισοδύναμης διαμέτρου από μια σεφά δοκιμών που αντιστοιχούν σε τσιμεντοκονίαμα με
θλιπτική αντοχή

28 ημερών ίση με 36 tv1Pa. Διαπιστώνεται ότι η μεταβολή

γεωμετρική, α).λά στο διάστημα που αντιστοιχεί σε ισοδύναμη διάμετρο μεταξύ

60 mm

είναι

30

~<αι

μπορεί να θεωρηθεί γραμμική. Από τη γραμμική αυτή συσχέτιση το φορτίο που

D 0 =50 rnm, είναι Ρ50 =5.715 kN
σημειακής αντοχής, που προκύπτει είναι Ι s(SO) = 5715/502 =2.286 tv1Pa.
αντιστοιχεί στη δtάμετρο αναφορός

και

ο

δείκτης

Η τιμή του δείκτη σημειαιcής αντοχής μειώνεται με το μέγεθος του δοκιμίου, όπως
φαίνεται στο Σχήμα

3,

όπου στον άξονα τεταγμένων παριστάνεται ο λό-yος

I/ls(so)

και

στον άξονα τετμημένων ο λό-yος D.150. Η μεταβολή αυτή δίνεται από τη σχέση:

De)0.35
ls(50) = Is (-

(4)

50

με τη βοήθεια της οποίας μπορεί να υπολογιστεί

ο δείκτης σημειακής αντοχής

κανονικού μεγέθους δοκιμίου (D=50mm), από τον αντίστοιχο δείκτη

δοlCιμtου

οποιουδήποτε άλλου μεγέθους, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει ικανός αριθμός δοκιμίων για

την εφαρμο-yή της διαδικασίας του Σχήματος

2.

Παράδει-yμα: Έστω ότι η μέση ισοδύναμη δtάμετρος ενός μικρού αριθμού
παρόμοιας σύνθεσης με αυτή της παρούσας μελέτης είναι

θραύσης Ρ=2.Ο

De= 25 mm,

δοκιμlαιν

ενώ το φορτίο

kN. Η μέση τιμή του δείκτη σημειακής αντοχής για D~=25mm , είναι:

1600
15 = - 2- = 2.56 tv1Pa
25
ενώ η τιμή του l s(SOJ προσδιορlζεται από τη σχέση

Ι
4

s(50)

=1s(Dc
)Ο.35 =2.56( 25)0.35 =2.01
50
50

(4)

tv1Pa

Σχέση θλιπτικής και σημειακής αντοχής

Η μεταβολή της θλιπτικής αντοχής με το δείκτη σημειακής αντοχής l ,(JOJ για όλες τις
κατηγορίες κονιαμάτων που χρησιμοποιήθηκαν δίνεται στο Σχήμα
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4,

από το οποtο

10

γ = Ο. 7152 + Ο.ΟΟ20Χ (r'= 0.87)
Υ = 0.0089 x°·'

2

S4

2

(r = 0.85)
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5000

Μεταβολή του φορτίου θραύσης με το τετράγωνο της
ισοδύναμης διαμέτρου της διατομής
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Σχήμα3

De/50

Επίδραση του μεγέθους του δοκψίου στην τιμή του δεύcτη
σημειακής αντοχής
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Σχήμα4

Σχέση μεταξύ θλtπnιeής αντοχής και δείκτη σημειακής αντοχής

διαπιστώνεται ότι η θλιπτική αντοχή μπορεί να προσδιοριστεί με ικανοποιητική
ακρίβεια με τη βοήθεια της σχέσης

(5)
Η σχέση αυτή είναι της tδιας μορφής με αντίστοιχες μεταβολές που προέκυψαν για
δοκtμια σ1CUpοδέματος και δίνονται για συγκριτικούς λόγους στο tδιο σχήμα. Τονiζεται
ότι οι παραπάνω σχέσεις προέκυψαν από τσιμεντοκονιάματα ορισμένης σύνθεσης και
μπορούν να χρησιμοποιούνται για

την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής

κονιαμάτων

ανάλογης σύνθεσης και όχι σε κάθε περiπτωση .

S. Συμπεράσματα
Η δοκιμή σημειαιcής φόρτισης είναι μια απλή μέθοδος με τη βοήθεια της οποίας μπορεί
να γίνει έμμεσα ο προσδιορισμός της θλtπnιeής αντοχής τσιμεντ9κονιαμάτων. Η
μέθοδος

μπορεί να

εφαρμοστεί

σε

δοκtμια

ακανόνιστου

σχήματος,

με

πολύ

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει εκμετάλλευση
κομματιών τσιμεντοκονιάματος μucρού μεγέθους που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με
άλλο τρόπο για προσδιορισμό μηχανικών χαρακτηριστικών.

Η σχετική δωδucασtα

προβλέπει την αναγωγή του δείκτη σημειακής αντοχής του δοκιμίου τυχαίας διατομής
σε αντίστοιχο δείκτη πυρήνα κυκλικής διατομής διαμέτρου

ι89

50mm,

με τη βοήθεια του

οποίου στη συνέχεια μπορεί να γίνει μια αξtόπιστη εκτίμηση της τιμής της θλυrnκής
αντοχής.
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι ενδεumκά και έχουν ως στόχο να

καταδείξουν την καταλληλότητα εφαρμογής της δοκιμής σημειακής φόρτισης σε
κονιάματα. Η γενίκευση της μεθόδου απαιτεί πεφαματική τεκμηρίωση με χρήση
επαρκούς διαφορετικών τύπων κονιαμάτων.
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