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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση των ινών από χάλυβα στην πλαστική
παραμόρφωση του σκυροδέματος, του οποίου η ψαθυρότητα αυξάνεται με την ηλικία
ενυδατώσεως

και

την

αντ{στοιχη

αύξηση

της

θλιπτικής

αντοχής.

Η

δομή

του

τσιμεντολιθώματος του σκυροδέματος μεταβάλλεται σταδιακά με την αύξηση της
θλιπτικής αντοχής του σε ένα περισσότερο ψαθυρό υλικό. Η ψαθυρότητα αυτή είναι

ανεπιθύμητη στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος εξ αιτίας των ρηγματώσεων που
εμφανίζονται, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην προστασία του σιδηρού οπλισμού. Η
προσθήκη ινών από χάλυβα σε ποσοστό

1%

(κ.ο) βελτιώνει σημαντικά την πλαστική

συμπεριφορά του σκυροδέματος και δεν επιτρέπει τη διάδωση σε βάθος των ρωγμών
στην εφελιcυόμενη ζώνη.

Summary
In the present work the effect of steel fibers on the plastic defonnation of concrete is
inνestigated. The structure of the hardened cement paste changes progressiνely with age
and it results to higher brittleness νalues. This bήttleness is undesirable ίn concrete
structures because of the concrete cracking, which has a negative effect on the
protection of the steel bars. The reinforcίng of concrete with 1% steel fibers ίmproνes its
plastic defonnation and reduces the propagation of the crack depth.

\.

Εισαγωγή

Το τσιμεντολίθωμα

αποτελεί το πιό

εντυπωσιακό

αποτελούμενο από

ινοπλισμένο

σύνθετο υλικό

50-55% ασβεστοπυριτικές ίνες μήκους 1-2 μm, από 25-30%
Ca(OH)2 και από 20 % περίπου κρυσταλλικά ένυδρα του C3A και
του C~F. κατά την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου (Sideris Κ. Κ. 1998).
μικροκρυσταλλικό
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Το τσιμεντολίθωμα, το σκυρόδεμα και το οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν υλικά
πολυσύνθετα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ~

υλικά

μεταβαλόμενης

λαμβανομένης

υπ'

ορυκτολογικής

όψιν

της

15 ετών πρέπει να

σύστασης.

διάβρωσης,

θεωρούνται ως

Αυτό

δηλώνει,

ότι

μεταβάλλεται

σταδιακά

η

και

δομή

μη
του

τσιμεντολιθώματος και κατ' επέκταση και οι μηχανικές ιδιότητες του σκυροδέματος με

την αύξηση της ηλικίας ενυδατώσεως. Το υλικό, ενώ στις μικρές ηλικίες εμφανίζει
ελαστοπλαστική συμπεριφορά, στις μεγάλες ηλικίες

ψαθυρό υλικό
Η

φέρουσα

καταπόνηση,

ομοιάζει περισσότερο με ένα

(Spooner D. C. 1972).
ικανότητα

του

σκυροδέματος

καθορίζεται

από

την

επιτρεπόμενη

η οποία είναι κατά ένα ποσοστό μικρότερη από την αντοχή θραύσεως,

ανάλογα με το συντελεστή ασφαλείας.

Για τον προσδιορισμό του

ποσοστού τη ς

μείωσης αυτής, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι απαιτήσεις του συντεστή ~σφαλείας,
καθώς επίσης και η συμπεριφορά του στη θραύση .
Όταν καταπονείται ένα δοκίμιο σκυροδέματος στην πρέσσα από μία εξωτερική δύναμη,
τότε

αυτό

παραμορφώνεται.

Αυτό

σημαίνει,

ότι στο

σκυρόδεμα

μεταβιβάστηκε

ενέργεια (γινόμενο δύναμης επί την απόσταση στην κατευθυνση της δύναμης, όπου η

απόσταση στην προκειμένη περίπτωση εκφράζεται με την παραμόρφωση), σύμφωνα με
την εξίσωση:

ε

Ε=σ./, ή

Ε = Jσ.dε
ο

Η μελέτη της συμπεριφοράς του σκυροδέματος στην καταπόνηση και ειδικώτερα, της
φέρουσας ικανότητας του, γίνεται με βάση τις οριακές συνθήκες, οι οποίες προκαλούν

τη θραύση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες υποθέσεις

1978),

(Wischers G.

οι οποίες αποδέχονται διαφορετικά κριτήρια για την πραγματοποίηση της

θραύσης, ως εξής:

1. Η υπόθεση

των τάσεων, κατά την οποία προβλέπεται μία οριακή τιμή για τη μέγιστη

ορθή και διατμητική τάση (κριτήριο των επιτρεπόμενων μέγιστων τάσεων).

2.

Η υπόθεση της μήκυνσης θραύσεως, κατά την οποία προβλέπεται μία οριακή τιμή
για τη μέγιστη επιτρεπτή μήκυνση θραύσεως (μέγιστη επιτρεπόμενη παραμόρφωση
θραύσεως).

3.

Η υπόθεση της ενέργειας, κατά την οποία προβλέπεται μία οριακή τιμή για τη

μέγιστη αποδεκτή συνολική ενέργεια (ενέργεια παραμόρφωσης).
Στην περίπτωση του σκυροδέματος, η επιτρεπόμενη τάση προσδιορίζεται από τους

Κανονισμούς Σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποθέσεις

1

και

2.

υπόθεση, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ποιότητας του ινοσκυροδέματος

Η τρίτη

(ASTM

c 1018-89).
Για τη θεωρητική κατανόηση της συμπεριφοράς του σκυροδέματος στην πλαστική
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παραμόρφωση κατά τη θραύση, καθώς επίσης και της φέρουσας ικανότητας του,
κατάλληλη είναι η τρίτη υπόθεση για τη μελέτη της ενεργειακής κατάστασης, η οποία
λαμβάνει υπ' όψιν τόσο την υπόθεση των τάσεων, όσο και την υπόθεση των
παραμορφώσεων.

Τα ιδανικά υλικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

1. Ιδανικά ελαστικά υλικά (Σχ. 1a)
2. Ιδανικά ελαστοπλαστικά υλικά (Σχ. 1b)
Η συμπεριφορά του σκυροδέματος στην παραμόρφωση του εφελκυσμού και της θλίψης
είναι διαφορετική. Το σκυρόδεμα εμφανίζεται ως ενδιάμεσο υλικό (ιξοελαστικό)
μεταξύ των ιδανικών ελαστικών και των ελαστοπλαστικών υλικών.

b)

a)

ε
Σχήμα

1

ε

Καμπύλη τάσεων παραμορφώσεων:

ελαστικών υλικών και

(b) των

(a)

των ιδανικών

ιδανικών ελαστοπλαστικών υλικών

Τα υλικά που έχουν ελαστική συμπεριφορά στην παραμόρφωση και θραύονται
απότομα, όταν η καταπόνηση υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα τους, ονομάζονται
ψαθυρά υλικά (Σχ.

la).

Τα υλικά, τα οποία βάσει της ορυκτολογικής-κρυσταλλικής τους δομής εμφανίζουν

πλαστικές παραμορφώσεις

κατά

την

καταπόνηση

τους

από

εξωτερικά

καταναλώνουν ενέργεια για την παραγωγή των πλαστικών παραμορφώσεων Σχ.

φορτία,

1b)

και

ονομάζονται ελαστοπλαστικά.

Στα μή ιδανικά ελαστοπλαστικά υλικά (όπως το σκυρόδεμα), τα οποία εμφανίζουν
πλαστικές παραμορφώσεις εξ αιτίας των εξωτερικών καταπονήσεων, η καταναλωθείσα

μηχανική ενέργεια δημιουργεί μικρορωγμές στη δομή της μάζας του υλικού

G. 1978, Wischers G. et all 1972),
του.

(Wischres

καθώς επίσης και σύνθλιψη των μικρών τεμαχιδίων

Η εμφάνιση μικρορωγνών και η σύνθλιψη

μικρών τεμαχιδίων του υλικού,

σημαίνει, ότι η φέρουσα ικανότητα του υλικού μειώθηκε, αλλά η καταναλωθείσα

ενέργεια για την πλαστική παραμόρφωση εμποδίζει το υλικό να διαλυθεί απότομα,
όπως αυτό συμβαίνει στα ψαθυρά υλικά. Για το λόγο αυτό, τα μέτρα που μπορούν να

ληφθούν από το μηχανικό, ώστε το σκυρόδεμα να μήν εμφανίζει ψαθυρή συμπεριφορά,
είναι πολύ σημαντικά. Η προσθήκη ινών οπλισμού στη μάζα του σκυροδεματος είναι
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ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο.

Σε ειδικές συσκευές (πρέσσες με συνδεδεμένες καταγραφικές μονάδες) προσδιορίζεται

το διάγραμμα των τάσεων-παραμορφόσεων του σκυροδέματος. Στο σχήμα
το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων

(καμπύλες έργου) του

2

δίνονται

σκυροδέματος για

σύνηθες σκυρόδεμα Β 150-8800.
164

Ιιr

ι"

Ι ιs

,,

Σχήμα
Β800

2
Καμπύλες έργου
(Wischers G. 1972)

Από το διάγραμματα του σχήματος

· 11

ι

(από θλίψη) συνήθους σκυροδέματος ΒΙ 50

2 εξάγεται,

-

ότι το σκυρόδεμα δεν είναι ένα ψαθυρό

υλικό, επειδή εμφανίζεται ο κατερχόμενος κλάδος της καμπύλης, ο οποίος δεν
εμφανίζεται στα ψαθυρά υλικά. Το σκυρόδεμα, όμως, δεν συμπεριφέρεται ούτε ως ένα
ιδανικό ελαστοπλαστικό υλικό, όπου η

διαρροή

εμφανίζεται σε

σταθερή τάση.

Αντιθέτως, η διαρροή του σκυροδέματος συμβαίνει με μία σταδιακά μειούμενη τάση.

Η κλίση του ανερχόμενου κλάδου της καμπύλης αυξάνεται, αντίστοιχα, με την αντοχή

του σκυροδέματος και τείνει να εξομοιωθεί με μία ευθύγραμμη πορεία, όπως ακριβώς
στα ιδανικά ελαστικά υλικά (ψαθυρά υλικά). Επίσης, ο κατερχόμενος κλάδος της
καμπύλης εμφανίζει μεγαλύτερη κλίση, ανάλογα με την αύξηση της αντοχής του
σκυροδέματος, πράγμα το οποίο δηλώνει, ότι καταναλώνεται μικρότερη ποσότητα

ενέργειας κατά το στάδιο της διαρροής και κατά συνέπεια, η θραύση συμβαίνει με
ταχύτερο ρυθμό.
Η πορεία του ανερχόμενου κλάδου της καμπύλης έργου σε συνάρτηση με την αύξηση
της θλιπτικής αντοχής, σημαίνει, ότι το σκυρόδεμα γίνεται περισσότερο ψαθυρό. Αυτό

όμως είναι αναμενόμενο, αφού το τσιμεντολίθωμα του σκυροδέματος μεταβάλλεται με
την αύξηση της θλιπτικής αντοχής σε ένα λιγότερο πλάστιμο υλικό .
Το

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται με προσθήκη ινών, ονομάζεται ινοπλισμένο

σκυρόδεμα. Οι ίνες μπορεί να είναι φυτικής προέλευσης, ίνες αμιάντου, υάλου,
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πολυμερών και χάλυβα. Τα ινοπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να είναι ελαφρύ, σύνηθες,

εμφανές, εκτοξευόμενο κλπ. Συνεπώς, η βάση για την παρασκευή ινοπλισμένων
σκυροδεμάτων, είναι η τεχνολογία του σκυροδέματος, όπου κατά την ανάμειξη των
υλικών

του

σκυροδέματος

προστίθενται

ίνες.

Οι

ίνες

αυτές

διασκορπίζονται

ομοιόμορφα στη μάζα του νωπού σκυροδέματος κατά την ανάμειξη των αδρανών
υλικών. Μία άλλη τεχνική παρασκευής ινοπλισμένου σκυροδέματος είναι αυτή, κατά

την

οποία

οι

ίνες

προστίθενται

κατά

τη

διάστρωση

του

σκυροδέματος

με

προκαθορισμένη διάταξη.
Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα συμπεριφέρεται ως ένα ομοιογενές σύνθετο υλικό, εφ' όσον

η παρασκευή του γίνεται με επιμέλεια και σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Στην

περίπτωση

που

χρησιμοποιούνται

ευθύγραμμες

ίνες ,

η

αστοχία

του

ινοσκυροδέματος οφείλεται κυρίως στην εξώλκευση και όχι στη διαρροή των ινών.
Όταν, όμως, οι ίνες έχουν γεωμετρικά στοιχεία αγκύρωσης, τότε εμφανίζεται διαρροή
και στη συνέχεια θραύση. Αντί της αναμενόμενης αστοχίας ψαθυρής μορφής του

συνήθους σκυροδέματος, εμφανίζεται μία σταδιακή ενεργοποίηση των ινών (Σχ.

3), η

οποία προσδίδει στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα χαρακτηριστικά πλάστιμης συμπεριφοράς.

ι

Σχήμα

3

Μηχανισμός δράσης των ινών στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα.

Μειωμένη συνάφεια λόγω μικρού μήκους: Ολίσθηση ινών.
Ψαθυρές ίνες (όπως είναι το γυαλί) θραύονται απότομα.

(b)
(c)

(a)

Καλή συνάφεια:
Καλή συνάφεια:

Πλάστιμες ίνες θραύονται μετά από μεγάλη επιμήκυνση (όπως είναι οι ίνες μεγάλου
μήκους από χάλυβα, ή με γεωμετρικά στοιχεία αγκύρωσης).
Η προσθήκη ινών στο ανάμιγμα του σκυροδέματος βελτιώνει την πλαστιμότητα του
σκυροδέματος και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του, ήτοι, τη θλιπτική αντοχή (αύξηση

μέχρι

15%

για ποσοστό ινών

1,5% (Johnston C. D. 1974)),
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αντοχή εφελκυσμού

(αύξηση

30-40% (Johnston C. D. et all 1978)), διάτμησης (αύξηση μέχρι 30% (Βaπ Β.
1978)), εφελκυσμού κάμψεως (αύξηση μέχρι 50-70% (Dixon J . et all 1971)) και αντοχή
κρούσης (αύξηση μέχρι 40% (Banthia Ν. Ρ. 1978)). Η πιο χαρακτηριστική βελτίωση
γίνεται στην ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του σκυροδέματος πρίν τη θραύση, σε
σχέση με το άοπλο σκυρόδεμα. Πέραν του ποσοστού των ινών, σημαντική επίδραση
έχουν και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ινών

(Jindal R. et all 1984).

Περαιτέρω, οι ίνες προστατεύουν το σκυρόδεμα από τη συστολή ξηράνσεως, με
αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται τα μικροραγίσματα στην επιφάνεια του, τα οποία

οδηγούν με τη διάδωση τους σε βάθος στη διάβρωση του σιδηρού οπλισμού του
σκυροδέματος.
Οι ιδιότητες του νωπού σκυροδέματος οπλισμένου με ίνες από χάλυβα εξαρτώνται από

τον τρόπο ανάμειξης του αναμίγματος, από το λόγο λ=//d των ινών, από το ποσοστό
των ινών, καθώς επίσης και από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του αναμίγματος του
σκυροδέματος.
Για ποσοστά ινών από

0,25

έως

1,5 %

(κ.ο.) μειώνεται η κάθιση και για το λόγο αυτό

χρησιμοποιούνται ρευστοποιητές. Κατά την προσθήκη των ινών στο ανάμιγμα του

σκυροδέματος,

πρέπει να δίνεται προσοχή,

ώστε

κατά την

ανάμειξη να

μην

σχηματίζονται σβώλοι (μπάλες) από ίνες, οι οποίες σχηματίζονται συνήθως για λόγο
λ>50.
Κατά τη συμπύκνωση του ινοσκυροδέματος συνιστάται η χρήση δονητικής φιάλης (ή

επιφανειακών δονητών για την κατασκευή δαπέδων).
Τα προβλήματα που αφορούν τη διάβρωση των ινών από χάλυβα, σε σχέση με τη
μακρά διάρκεια ζωής των έργων, δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Τα μέχρι τώρα

αποτελέσματα από τα έργα (κυρίως βιομηχανικά δάπεδα, ενισχύσεις έργων, επενδύσεις
σηράγγων κλπ.) είναι ενθαρυντικά.

Για την καλύτερη προστασία των ινών από τη διάβρωση (διάβρωση τύπου οξυγόνου, ή
από χλωριόντα) συνιστάται όπως χρησιμοποιούνται ίνες από ανωξείδωτο χάλυβα, ή να
είναι γαλβανισμένες (Σύσταση

ACI 549).

Η συστολή ξηράνσεως του σκυροδέματος είναι η αιτία για τη ρηγμάτωση των δομικών

στοιχείων

(πλάκες,

οδοστρώματα

κλπ.).

Η χρήση

ινών μικρού

μήκους

τυχαία

διασκορπισμένων, μειώνει τη ρηγμάτωση και κυρίως, δεν επιτρέπει στις ρωγμές να
προχωρήσουν σε βάθος.

Στην εφελκυόμενη ζώνη των φερόντων δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
που καταπονείται από εφελκυστικές τάσεις, είναι συνήθης η εμφάνιση μικρορωγμών.

Αυτές οι ρωγμές, σε συνδυασμό με την συστολή ξηράνσεως, την επανθράκωση και με
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τη διάδοση τους σε βάθος στη μάζα του σκυροδέματος της επικάλυψης του σιδηρού
οπλισμού, αποτελούν την κύρια αιτία διάβρωσης του σιδηρού οπλισμού (διάβρωση

τύπου οξυγόνου, διάβρωση βελονισμού από χλωριόντα κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις
συνιστάται η χρήση ινών από χάλυβα.
Οι ίνες παίζουν τον εξής ρόλο στη ρηγμάτωση του σκυροδέματος:

1.

Επιτρέπουν το σχηματισμό μεγάλου αριθμού μικρορωγμών στην επιφάνεια του
σκυροδέματος στην εφελκυόμενη ζώνη, οι οποίες δεν προχωρούν σε βάθος.

2.

Επιτρέπουν τη μεταβίβαση εφελκυστικών τάσεων από επιφάνεια σε επιφάνεια της

ρωγμής (επιδρούν, δηλαδή, σαν γέφυρες).

3.

Η εμεταβίβαση των εφελκυστικών τάσεων διαρκεί πολύ καιρό

(Hoff G. 1987)

και

μπορεί ενδιάμεσα να κλειστούν οι μικρορωγμές είτε από αυτοίανση, είτε με

επιφανειακές επεμβάσεις (τσιμεντόχρωμα κλπ.).
Στην

παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση των ινών από χάλυβα στην πλαστική

παραμόρφωση του σκυροδέματος, του οποίου η ψαθυρότητα αυξάνεται με την ηλικία
ενυδατώσεως και την αντίστοιχη αύξηση της θλιπτικής ανατοχής.

Υλικά

2

- Πειραματικά αποτελέσματα

Χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο Πόρτλαντ Π Ι-45 με θλιπτική αντοχή στις

MPa.

Τα αδρανή

28

ημέρες

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν

45,5

θραυστά

πυριτικά, με κοκκομετρική καμπύλη Β32 (κατά

DIN 1025). Η σύνθεση έγινε για κάθε
δείγμα από τις κοκκομετρικές ομάδες (κλάσματα) 0/4, 4/8, 8/16 και 16/32. Η δόση του
τσιμέντου ήταν 350 Kg/ m3 και ο λόγος νερού/τσιμέντου= 0.40. Χρησιμοποιήθηκε
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Σχήμα

4

Καμπύλες φορτίου-παραμόρφωσης (καμπύλες έργου) άοπλου και

ινοπλισμένου σκυροδέματος στην ηλικία των

ρευστοποιητής σε ποσοστό 3 Kg/m
η δόση τους ήταν 50 Kglm3.

3

.

7 ημερών.

Οι ίνες από χάλυβα είχαν στα άκρα αγκυστρα και
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Τα δοκίμια ήταν κυλινδρικά (15χ30 σε

cm),

τα οποία παρασκευάσθηκαν σε μεικτήρα

βιαίας αναμείξεως και εξετάσθηκαν σε θλίψη. Συνολικά παρασκευάσθηκαν

2

μείγματα

σκυροδέματος, ένα άοπλο και ένα οπλισμένο με ίνες. Τα πειραματικά αποτελέσματα για

τις ηλικίες των

3 και 28 ημερών, δίνονται στα σχήματα 4 και 5, αντίστοιχα.
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Σχήμα

5

Καμπύλες φορτίου-παραμόρφωσης (καμπύλες έργου) άοπλου και

ινοπλισμένου σκυροδέματος στην ηλικία των

3.

28 ημερών.

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Από τα διαγράμματα των σχημάτων

4 και 5 εξάγεται, ότι η προσθήκη 1% ινών στο

σκυρόδεμα έχει σημαντική επίδραση στην πλαστική παραμόρφωση του σκυροδέματος.

Η παραμόρφωση στο μέγιστο φορτίο διπλασιάσθηκε.

4

Συμπεράσματα

Η προσθήκη

1%

ινών από χάλυβα με άγκυστρα στα άκρα των ινών έχει σημαντική

θετική επίδραση στην πλαστική παραμόρφωση του σκυροδέματος.
α) Η παραμόρφωση στο μέγιστο φορτίο θραύσεως διπλασιάζεται.
β) Η ενέργεια που καταναλώνεται για την παραγωγή των πλαστικών παραμορφώσεων

μέχρι τη θραύση, αυξάνεται πάνω από

600%.

Η αύξηση της πλαστικής παραμόρφωσης οδηγεί σε πλάστιμη συμπεριφαρά,

με

αποτέλεσμα την τελική προστασία του σκυροδέματος από το σχηματισμό ρωγμών με

μεγάλο βάθος στις εφελκυόμενες ζώνες του.
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