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ΔΠΘ

Περίληψη
Διερευνάται η χρήση και αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων πειραματικών

δοκιμών και διατάξεων για τον προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής του ινοσιcυρο
δέματος. Η εφελκυστιιcή αντοχή του ινοmcυροδέματος προσδιορίζεται πειραματικά με
δοκιμές σε άμεσο και έμμεσο εφελκυσμό. Η προσπάθεια εντάσσεται σε ένα πλαίσιο

3

εργασιών στις οποίες διερευνώνται οι δοκιμές προσδιορισμού της συμπεριφοράς του
ινοmcυροδέματος σε εφελκυσμό και θλίψη και παρουσιάζονται αντίστοιχα μοντέλα.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δοκιμή του ινοmcυροδέματος σε εφελκυσμό, πα

ρουσιάζεται μία πειραματική διάταξη για τη δοκιμή σε άμεσο

-

αξονικό εφελκυσμό κα

θώς και δοκιμές σε καμπτικό εφελκυσμό και σε εφελκυσμό διαρρήξεως. Εξετάζονται
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δοκίμια από απλό και ινοπλισμένο mcυρόδεμα και τσιμεντοκονίαμα, εκ των οποίων
δοκιμάσθηκαν σε άμεσο

-

μονοαξονικό εφελκυσμό,

18

σε καμπτικό εφελκυσμό και

σε εφελκυσμό διάρρηξη ς. Στα ινοπλισμένα δοκίμια προσετέθησαν χαλύβδινες ίνες

με άκρα διαμορφωμένα ως αγκύρια

3%.

(hooked fibers)

και σε ογκομετρικά ποσοστά

I

και

Από τις δοκιμές επισημαίνεται η δυσκολία χρήσης δοκιμών άμεσου αξονικού ε

φελκυσμού. Ακόμη, φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικός ο προσδιορισμός της αντοχής
του ινοmcυροδέματος με χρήση των δοκιμών σε εφελκυσμό από κάμψη και διάρρηξη.

τέλος, παρουσιάζονται διαγράμμάτα συσχέτισης της πειραματικής αντοχής σε άμεσο
εφελκυσμό με τα αποτελέσματα των δοκιμών σε εφελκυσμό κάμψης και διάρρηξης.

l

Εισαγωγή

Ο κύριος λόγος της χρήσης ινών ως οπλισμός μάζας στο mcυρόδεμα είναι η αύξηση της

μικρής εφελκυστικής αντοχής του, που αποτελεί και το βασικό μειονέκτημα του υλι
κού. Γίνεται λοιπόν κατανοητή η μεγάλη ανάγκη πειραματικού ελi:yχου της εφελκυστι
κής ικανότητας (σε αντοχή και σε πλαστιμότητα) του ινοσιcυροδέματος, ώστε να ελέγ
χεται άμεσα η αποτελεσματικότητα της προσθήκης των ινών. Ο έλεγχος αυτός είναι
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ουσιαστικός δεδομένου του υπερβολικού κόστους των ινών που επιβαρύνει σημαντικά
την οικονομικότητα των κατασκευών.

Οι πειραματικές δοκιμές ψαθυρών υλικών, όπως το σκυρόδεμα και το τσιμεντοκονίαμα,
σε μονοαξονικό εφελκυσμό και ειδικώτερα η μέτρηση της συνολικής καμπύλης τάσεων

- παραμορφώσεων

παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες. Οι εφελκυστικές παραμορφώσεις

τέτοιων υλικών είναι εξαιρετικά μικρές, υπάρχει δυσκολία στην καταγραφή του φθίνο

ντα κλάδου aπόκρισης λόγω της ταχύτητας με την οποία αυτός εξελίσσεται και πρέπει
να αποφεύγεται η περίπτωση aστοχίας των δοκιμίων στις περιοχές που προσαρμόζονται
οι ειδικές aρπάγες που συνδέονται με την πειραματική διάταξη

Gopa1aratnam & Shah 1985, 1987).

(Raphae1 1984,

Με στόχο την εξάλειψη των παραπάνω δυσκολιών,

στις δοκιμές σε άμεσο εφελκυσμό, έχουν αναπτυχθεί πειραματικές διατάξεις διαφόρων

τύπων και έχουν δοκιμασθεί δοκίμια ποικίλων σχημάτων και διατομών.
Επί πλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν συνιστάται κάποια συγκεκριμένη πειραματική

διάταξη κατά τα αμερικάνικα πρότυπα
φωνα με την προδιαγραφή

ASTM, ούτε για το απλό σκυρόδεμα ενώ σύμ
RILEM CPC 7 (1975) δοκιμές σε άμεσο εφελκυσμό για τον

προσδιορισμό της μέγιστης αντοχής είναι δυνατόν πραγματοποιηθούν σε κυλινδρικά ή
πρισματικά δοκίμια τα οποία υποβάλλονται σε εφελκυστικό φορτίο κατά μήκος του ά
ξονά τους μέσω δύο συγκολλημένων πλακών στα άκρα τους. Στη Διεθνή βιβλιογραφία
έχουν προταθεί και άλλες, διαφορετικές μέθοδοι και διατάξεις για τον πειραματικό
προσδιορισμό της συμπεριφοράς του απλού και του ινοπλισμένου σκυροδέματος σε
καθαρό εφελκυσμό
έντασης

-

(ACI 544 1973, Bentur & Mindess 1990).

Η πειραματική καμπύλη

παραμόρφωσης εξαρτάται από τις διαστάσεις του δοκιμίου, τη μέθοδο της

δοκιμής, τη δυσκαμψία της διάταξης, καθώς και από τον τρόπο επιβολής του φορτίου,
στήριξης των δοκιμίων και μέτρησης των παραμορφώσεων

(Johnston & Co1eman 1974,

ACI 544.4R 1988, Bentur & Mindess 1990).
Λόγω των παραπάνω δυσκολιών που παρουσιάζουν οι δοκιμές σε αξονικό εφελκυσμό

δεν είναι συχνή και αποφεύγεται η εφαρμογή τους. Έτσι, παρ' όλο που οι τιμές τους θε

ωρούνται ως οι πλέον αντιπροσωπευτικές για τον προσδιορισμό της εφελκυστικής α
ντοχής, αντί για αυτές πραγματοποιούνται δοκιμές σε εφελκυσμό από κάμψη και διάρ
ρηξη (έμμεσες δοκιμές). Έχουν ήδη προταθεί ειδικές πειραματικές διατάξεις για τον
προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής από δοκιμtς κάμψεως

(modu1us of rupture C 1Ο 18, ACI 544.2R, RlLEM CPC 5) και της εφελκυστικής αντο
δοκιμές διαρρήξεως (sp1itting tensi1e strength- ASTM C 469, RILEM CPC 6),

ASTM C 78,
χής από

ΑSτΜ

α'λλiJ. δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες συστάσεις για τις δοκιμές άμεσου εφελκυσμού

(direct tensi1e strength - RILEM CPC 7),

ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις ινο

σκυροδέματος.

Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών

- διατάξεων που συνή

θως εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής του ινοσκυροδέμα
τος. Ακόμη, παρουσιάζεται μία πειραματική διάταξη για τη δοκιμή σε άμεσο

-

μονοα-
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ξονικό εφελιαισμό και συγκρίνεται με τις έμμεσες δοκιμές σε εφελιαισμό κάμψης και

διάρρηξης. Εξετάζονται μείγματα με και χωρίς χονδρόκοΙCΚα αδρανή ( σιαιρόδεμα και
τσιμεντοκονίαμα) και με δύο περιεκτικότητες ινών

1% και 3% κατ' όγκο.

Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα

3 εργασιών που έχει ως

στόχο εκτός από την πειραματική διερεύνηση, τη μελέτη και παρουσίαση αντίστοιχων
μοντέλων συμπεριφοράς του ινοσιαιροδέματος σε εφελιαισμό και θλίψη (Καραγιάννης

&

Χαλιορής 2000β). Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνεται και πειραματικός προσδιορισμός

χαρακτηριστικών μεγεθών σχετικών με τη συνεργασία σιαιροδέματος και ινών που
χρησιμοποιούνται στα προτεινόμενα μοντέλα (Καραγιάννης

2

& Χαλιορής 2000y).

Πειραματικό πρόγραμμα

Το πειραματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει

54 δοκίμια από

απλό και ινοπλισμένο σιαιρό

δεμα και τσιμεντοκονίαμα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Τα δοκίμια της πρώ
της ομάδας δοκιμάσθηκαν σε άμεσο

-

μονοαξονικό εφελιαισμό, της δεύτερης σε κα

μπτικό εφελιαισμό και της τρίτης σε εφελιαισμό διάρρηξης.

Κάθε ομάδα αποτελείται από
σιαιρόδεμα και τα υπόλοιπα

18 δοκίμια εκ των οποίων τα 9 παρασκευάσθηκαν από
9 από τσιμεντοκονίαμα. Επίσης, 3 δοκίμια είναι από απλό

σιαιρόδεμα και

3 από απλό τσιμεντοκονίαμα, χωρίς ίνες (πιλοτικά δοκίμια). Στα υπό
(6 από σιαιρόδεμα και 6 από τσιμεντοκονίαμα) προσετέθησαν χαλύβδι
νες ίνες σε περιεκτικότητα 1% κ.ό. (::80 kgrlm3) και 3% κ.ό. (::240 kgrlm3). Οι ίνες που
χρησιμοποιήθηκαν έχουν άκρα διαμορφωμένα ως αγκύρια (hooked fibers) με διαστά
σεις μήκους, l r= 50 mm και διαμέτρου dr = 0.80 mm (aspect ratio lr/dr= 62.5) (ΑSτΜ
Α 820 1985).
λοιπα δοκίμια

Το μείγμα των δοκιμίων από σιαιρόδεμα περιελάμβανε αναλογίες τσιμέντου

I αδρανών
(dmax :s; 10 mm), ενώ στο μείγμα των δο
κιμίων από τσιμεντοκονίαμα οι αναλογίες τσιμέντου I αδρανών (φυσικής άμμου) I νε
ρού ήταν: 7lk./w = 113/0.5 (ACI 544.3R-84). Η μέση θλιπτική αντοχή των παραπάνω
μειγμάτων προσδιορίσθηκε με δοκιμές ιαιλίνδρων dιcu>../hιcuλ. = 15130 cm σε αξονική
θλίψη και είναι 26.3 και 20.2 MPa, αντίστοιχα.

I

νερού:

7lk./w = 11410.425

με θραυστά αδρανή

Δοκιμές μοvοαξοvικού εφελκυσμού
Τα δοκίμια που δοκιμάσθηκαν σε αξονικό εφελιαισμό είχαν μορφή Ι με πεπλατυσμένα
άκρα, όπως φαίνεται στο σχήμα

1,

ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή τους στην πει

ραματική διάταξη και στο σύστημα φόρτισης και μέτρησης. Ο κορμός των δοκιμίων

έχει μήκος

30 cm, τετραγωνική διατομή περίπου ίση με 5χ 5 cm και αποτελεί το καθα-
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ρώς εφελκυόμενο τμήμα. Τα δύο πεπλατυσμένα άκρα των δοκιμίων έχουν διαστάσεις
5χ5χ 15

cm και προσαρμόζονται στο σύστημα στήριξης της διάταξης.

Για την αποφυyή ειcκ:εντροτήτων κατά τη φόρτιση τα δοκίμια στηρίζονται σε ειδικά κα

τασκευασμένα μεταλλικά πλαίσια μέσω μικρών κυλίνδρων. Επίσης, για τον ίδιο λό'yο,
τα πλαίσια συνδέονται με τον σύστημα φόρτισης μέσω ειδικών αρθρώσεων. Στο μέσον
του κορμού και κατά τις δύο παράλληλες παρειές των δοκιμίων διαμορφώθηκε μικρή
εγκοπή βάθους περίπου

1 mm, ώστε η

θραύση του δοκιμίου να οδηγηθεί σ' αυτό το συ

γκεκριμένο σημείο. Τα μηκυνσιόμετρα προσαρμόσθηκαν επάνω στα δοκίμια μέσω ει
δικών μεταλλικών πλαισίων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην μέτρηση των παραμορφώ
σεων, όπως φαίνεται στο σχήμα

t

1

1.

εφελι,αιστικό
φορτιο

5.00

1
ι,οο

βάθοuς

30.00

5.00

τ ~---- 15.οο--+

Βοηθητικά μεταλλικά
πλο.!σια στήριξης των

ηλεκτρονικών μηκuνσιομtφων

Σχήμα

1

Δοκίμια μονοαξονικού εφελκυσμού

-

Πεφαματική διάταξη
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Η φόρτιση εmβλήθη με πρέσα που δίδει αργή και σταθερή παραμόρφωση στο σύστημα.
Η ταχύτητα φόρτισης των δοκιμών διατηρήθηκε σταθερή και ίση με

0.35 mrnlmin

καθ'

όλη τη διάρκεια των δοκιμών. Το εφελκυστικό φορτίο μετρήθη με ηλεκτρονικό δυνα
μόμετρο

(load cell)

μεγίστου φορτίου

25 kN, ενώ η παραμόρφωση του δοκιμίου με δύο
(LVDTs). Οι μετρήσεις του φορτίου και των

γραμμικά ηλεκτρονικά μηκυνσιόμετρα

παραμορφώσεων κατεγράφησαν αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ειδικής
κάρτας υψηλής ταχύτητας καταγραφής και στη συνέχεια μετετράπησαν σε εφελκυστική
τάση και σε παραμόρφωση ανά μονάδα μήκους.

Δοκιμtς καμπτικού εφελκυσμού

Τα δοκίμια των δοκιμών εφελκυσμού από κάμψη είναι πρισματικά με διατομή

cm

και μήκος

80 cm,

όπως φαίνεται και στο σχήμα

2.

20/20

Αυτά στηρίχθηκαν αμφιέρειστα

κατά τη διεύθυνση του άξονά τους, σε σημεία που απέχουν

1Ο cm

από τα άκρα τους. Η

φόρτιση επιβλήθη με ηλεκτροκίνητη πρέσα στο μέσον του ανοίγματος των δοκιμίων
(κάμψη τριών σημείων) , σύμφωνα με το πρότυπο ΑSτΜ

σεις της εmτροπής

C 293 (1994)

ACI 544.2R (1978) (σχ. 2).

Η ilcκτ ροκ ί. ν π τ π
nρε:σσο

Η i!cκτρονικό
ΙWΙΙ,d,λ11:8

Σχήμα

2

δυνα μ ό μ cτρο

(load cell)
' '
,,
,,

Πειραματική διάταξη δοκιμών εφελκυσμού σε κάμψη

και τις συστά
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Η ταχύτητα φόρτισης ήταν αρχικά

1.05 mm/min σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτός ο ρυθ

μός φόρτισης διατηρήθηκε σταθερός στις δοκούς χωρίς ίνες έως ότου αυτές aστοχή

σουν και στις ινοπλισμένες δοκούς μέχρι την αρχική ρηγμάτωση. Στη συνέχεια τα δο
κίμια με ίνες φορτίσθηκαν με ταχύτητα

2.1 Ο mm/min.

Για τη μέτρηση του επιβαλλόμενου φορτίου χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό δυναμόμε
τρο

(load ce\1) μεγίστου φορτίου \00 kN. Για τον προσδιορισμό της καμπτικής παρα
- βύθιση του δοκιμίου στο μέσον του aνοίγματός του

μόρφωσης μετρήθη μετατόπιση

από την οποία θα αφαιρεθούν οι κατακόρυφες μετατοπίσεις στα σημεία των στηρίξεων.
Η μετατόπιση στο μέσον του ανοίγματος μετρήθη με χρήση δύο γραμμικών ηλεκτρονι
κών μηκυνσιομέτρων

(LVDTs),

τα οποία τοποθετήθηκαν εκατέρωθεν στ ις δύο κάτω

παρειές του δοκιμίου, κάτω από το σημείο επιβολής του φορτίου. Οι μετατοπίσεις του
δοκιμίου στα σημεία των στηρίξεων μετρήθησαν με μηχανικά μηκυνσιόμετρα, τα οποία
τοποθετήθηκαν στο μέσον του ύψους της δοκού, πάνω από τα σημεία των στηρ ίξεων.

Δοκιμές διάρρηξης

Οι δοκιμές σε εφελκυσμό διάρρηξης πραγματοποιήθησαν σε κυλίνδρους διαστάσεων

dιcuλ.lhιαιλ. =

( 1990).

15/30 cm

σύμφωνα με τα πρότυπα

RlLEM CPC 6 (I 975)

και

ASTM C 496

Τα δοκίμια υπεβλήθησαν σε θλιπτικό φορτίο κατά τη διάμετρό τους, ώστε η

θραύση να προέλθει εξαιτίας του αναπτυσσόμενου εφελκυσμού σε αυτή, όπως φαίνεται
και στο σχήμα

3.

Η αντοχή σε διάρρηξη υπολογίζεται από το φορτίο θραύσης λό-yω

διάρρηξης, Pmax (σε Ν), σύμφωνα με τη σχέση: /"'= (2 Pmax )/(πd~uλ.hwλ. )
Pmax
dιαιλ.

; 150 mm

hιαιλ. - 300 mm

Σχήμα

3

3

Δοκιμή εφελκυσμού σε διάρρηξη

Αποτελέσματα

Στον πίνακα

I

δίδονται συγκεντρωτικά οι πειραματικές αντοχές των δοκιμών σε αξονι

κό, καμπτικό και εφελκυσμό διάρρηξης των δοκιμίων από απλό και ινοπλισμένο

01(\)-

ρόδεμα και τσιμεντοκονίαμα. Από τις μέσες τιμές των αντοχών προκύπτει ότι σε όλες

τις περιπτώσεις τα ινοπλισμένα δοκίμια παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή σε εφελκυσμό
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σε σχέση με αυτά χωρίς ίνες. Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώ

σεις μειγμάτων από τσιμεντοκονίαμα (χωρίς χονδρόκοΙCΙCα αδρανή) και είναι μεγαλύτε
ρη στις δοκιμές εφελκυσμού από κάμψη .

Πίνακας

1

Πειραματικά αποτελέσματα

54

δοκιμών από απλό και ινοπλισμένο•

σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίαμα

Δοκιμή

Εφελκυστική αντοχή

εφελκυσμού

Σκυρόδεμα
α/α

χωρ!ι; ίνες

(MPa)
Τσιμεντοκονίαμα

ίνες ι% κ.ό. ίνες

κ. ό.

3%

χωρ!ι; ίνες

{νες

1ο;.

κ.ό. ίνες 3"/ο κ.ό

ι
2.17
2.18
3.03
2.22
2.29
2.61
············ ················-········· ........................... ·················- -··-· ·····················-···· ........................... ···-····················
2
2.04
2.30
2.72
1.98
2.11
2.82.........
.............................................................................................
························
.............................................
3.10
1.50
2.40
2.71
3
2.29
2.21

Αξονικός

Μ.Ο. :

Καμπτικός

2.23

2.95

1.90

2.27

2.71

5.91
6.75
7.95
2.96
4.49
6.60
ι
············ ··············-··-······· ........................... ........................... ........................... ........................... ..........................
2 ...........................
5.83
6.62
7.82
3.20
5.63
8.35
............
...........................
...........................
...........................
...........................
..........................
3
5.20
6.45
7.77
4.05
9.43
13.58
Μ.Ο.:

Διάρρηξης

2.17

5.65

6.61

7.85

3.40

6.52

9.51

2.25

2.85

3.81

1.86

2.31

2.56

2

2.43

2.84

4.06

2.02

2.35

2.50

3

2.32

2.74

3.89

2. \3

2.12

2.68

Μ.Ο.:

2.33

2.81

3.92

2.00

2.26

2.58

• !νες με άιcρα διαμορφωμtνα ως α-yκύρια ιcαι διαστάσεις lrl d r = 50/0.80 mm

Στο σχήμα

4

παρουσιάζονται οι καμπύλες τάσης

δοκιμών σε αξονικό εφελκυσμό (Καραγιάννης

&

παραμόρφωσης των πειραματικών

-

Χαλιορής 2000α, Καραγιάννης

2000).

Από τα διαγράμματα αυτά φαίνεται ότι η μετελαστική συμπεριφορά των ινοπλισμένων
δοκιμίων με σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε ίνες

( l%

κ.ό.) ακολουθεί σχεδόν ευ&ύ

γραμμο κλάδο aπόκρισης σε χαμηλό επίπεδο τάσης, περίπου ίσο με 20+50ο/ό της μέγι
στης αντοχής που είναι ίση με την τιμή της τάσης ρηγμάτωσης. Αντιθέτως, η εφελιcυ
στική συμπεριφορά των δοκιμίων με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ίνες

(3%

κ.ό.) πα

ρουσιάζει έντονο μετελαστικό κλάδο και πλάστιμη συνολική συμπεριφορά. Σε αυτά τα

δοκίμια η εφελιcυστική τάση μετά τη ρηγμάτωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα ή και
αυξάνει, ενώ η μετέπειτα φθίνουσα πορεία του διαγράμματος είναι ιδιαίτερα ομαλή και
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αξιόπιστη.

Em πλέον,

φαίνεται ότι η επιρροή των ινών εί

ναι μεγαλύτερη στα δοκίμια από τσιμεντοκονίαμα σε σχέση με τα δοκίμια από σκυρό
δεμα.
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β. Τσιμεντοκονίαμα

4

Πειραματικές καμm>λες τάσης

-

παραμόρφωσης από δοκιμές αξονι

κού εφελκυσμού

Στα διαγράμματα του σχήματος

5

παρουσιάζονται οι πειραματικές καμm>λες τάσης

βύθισης των δοκιμών σε εφελκυσμό κάμψης (Χαλιορής

1999).

-

Ειδικώτερα στα δια

γράμματα του σχήματος 5α δίδονται οι πειραματικές αποκρίσεις των δοκιμίων από α

πλό και ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Από τις καμm>λες αυτές φαίνεται ότι η συνεισφορά
των ινών είναι ιδιαίτερα σημαντική στην απόκριση του υλικού, δεδομένου ότι τα δοκί
μια από ινοσκυρόδεμα παρουσιάζουν σε σχέση με αυτα από απλό σκυρόδεμα, αφ' ενός
μεγαλύτερη αντοχή σε καμπτικό εφελκυσμό και αφ' ετέρου βελτιωμένο μετελαστικό
φθίνοντα κλάδο, μετά τη μέγιστη αντοχή.

Όσον αφορά τα δοκίμια από ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι
σε μείγματα χωρίς χονδρόκοκκα αδρανή, το βάρος των χαλύβδινων ινών καθίσταται
σημαντικός παράγων ανισοτροπίας των ιδιοτήτων του υλικού. Έτσι, παρατηρείται η

κατεύθυνση σκυροδέτησης να έχει ουσιαστικό ρόλο στην παρατηρηθείσα πειραματική
τιμή αντοχής, δεδομένου ότι κατά τη σuμm}κνωση του νωπού σύνθετου μείγματος οι

προστιθέμενες ίνες τείνουν να συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος του δοκιμίου. Στο
σχήμα Sβ παρουσιάζονται οι καμm>λες των δοκιμίων από τσιμεντοκονίαμα με ίνες σε
ποσοστό Ι % και

3%

κ.ό., τα οποία έχουν δοκιμασθεί σε εφελκυσμό κάμψης με τρεις

διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης στη διάταξη. Από τις καμπύλες αυτές φαίνεται ότι
τα δοκίμια στα οποία οι ίνες είναι συγκεντρωμένες στην εφελ)(\)όμενη ζώνη (κάτω τμή 

μα δοκιμίου) παρουσιάζουν, όπως αναμένετο, ιδιαίτερα βελτιωμένη απόκριση.
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β. Τσιμεντοκονίαμα
Σχήμα

5

Πειραματικές καμπύλες τάσης

φελκυσμού

-

βύθισης από δοκιμές καμπτικού ε
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Ακόμη, στα σχήματα 5α

&

β παρουσιάζονται διαγράμματα που συσχετίζουν την πειρα

ματική αντοχή σε άμεσο εφελκυσμό με τις αντοχές των δοκιμών σε εφελκυσμό κάμψης
και διάρρηξης για μείγματα από σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίαμα, αντίστοιχα.

8

/~ = 26.3

MPa

ο ~--~----~----~----L---~----_J

ο

3

2

Yr (%)
α. Σκυρόδεμα

10
,.-.._
cτS

~

:Ε
..._,

8

-~
ο

6

-~
.....

4

~
....
b

fcι,spliι4

~

«

ω

θ-

fcι,axia\

2

(..I.J

f d= 20.2 MPa
ο

2

ο

3

Vr (%)
β. Τσιμεντοκονίαμα

Σχήμα

6

Συσχέτιση της εφελκυστιιcής αντοχής από δοκιμές σε μονοαξονικό
εφελκυσμό, σε κάμψη και σε διάρρηξη

180
Συμπεράσματα

4

Παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα από μία πειραματική διάταξη για τον
προσδιορισμό της εφελκυστικής αντοχής του ινοσκυροδέματος σε άμεσο

-

αξονικό ε

φελκυσμό και από δοκιμές σε εφελκυσμό κάμψης και διάρρηξης. Εξετάσθηκαν

54 δο

κίμια από απλό και ινοπλισμένο σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίαμα. Στα ινοπλισμένα δο
κίμια προσετέθησαν χαλύβδινες ίνες με άκρα διαμορφωμένα ως αγκύρια

fibers)

και σε ογκομετρικά ποσοστά ι και

3%.

(hooked

Επισημαίνονται οι δυσκολίες χρήσης

δοκιμών άμεσου αξονικού εφελκυσμού και φάνηκε ότι είναι ικανοποιητικός ο προσδιο
ρισμός της αντοχής του ινοσκυροδέματος με χρήση των δοκιμών σε εφελκυσμό από

κάμψη και διάρρηξη. Η μετελαστική συμπεριφορά των δοκιμίων σε αξονικό εφελκυσμό
και με σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε ίνες ακολουθεί σχεδόν ευθύγραμμο κλάδο
aπόκρισης σε χαμηλό επίπεδο τάσης. Αντιθέτως, η εφελκυστική συμπεριφορά των δο
κιμίων με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ίνες παρουσιάζει έντονο μετελαστικό κλάδο
και πλάστιμη συνολική συ μπεριφορά. Η εmρροή των ινών είναι γενικά μεγαλύτερη στα
δοκίμια από τσιμεντοκονίαμα σε σχέση με τα δοκίμια από σκυρόδεμα. Σε μείγματα χω
ρίς χονδρόκο1(1(α αδρανή το βάρος των χαλύβδινων ινών καθίσταται σημαντικός παρά

γων ανισοτροπίας των ιδιοτήτων του υλικού και κατά συνέπεια η κατεύθυνση σκυροδέ
τηση ς έχει ουσιαστικό ρόλο στην παρατηρηθείσα πειραματική τιμή αντοχής σε εφελ

κυσμό από κάμψη. Τέλος, παρουσιάζονται διαγράμματα συσχέτισης της πειραματικής
αντοχής σε άμεσο εφελκυσμό με τις αντοχές από δοκιμές σε εφελκυσμό κάμψης και
διάρρηξης.

Βιβλιο-yραφία

ι.

ACI Committee 544, "State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete", J.
ACI, Vol. 70, Νο. 11, pp. 729-744, 1973.

2.

ACI Committee 544, "Measurement of Properties of Fiber Reinforced Concrete",
Report Νο . ACI 544.2R-78, J. ACI, Vol. 75, Νο. 7, pp. 283-289, 1978.

3.

ACI Committee 544, "Guide for Specifying, Mixing, Placing and Finishing Steel
Fiber Reinforced Concrete", Report Νο. ACI 544.3R-84, American Concrete Institute, Detroit, 1984.

4.

ACI Committee 544, "Design Considerations for Steel Fiber Reinforced Concrete", Report Ν ο. ACI 544.4R-88, American Concrete Institute, Detroit, 1988.

5.

ΑSτΜ Α 820 "Standard Specification for Steel Fibers for Fibre Reinforced Concrete", Book of ΑSτΜ Standards, Philadelphia, 1985.

6.

ΑSτΜ

7.

ΑSτΜ

C ιΟΙ8 "Standard Test Method for Flexural Toughness and First Crack
Strength of Fiber-Reίnforced Concrete (Using Beam with Third-Point Loadίng)",
Book of ΑSτΜ Standards, Phiιadelphia, 1985.
C 496 "Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylίndrical
Concrete Specimens", Book of ASTM Standards, Philadelphia, 1990.

181
8.

ΑSτΜ

9.

ΑSτΜ C 293 "Standard Test Method for Flexura1 Strength of Concrete (Using
Simp1e Beam with Center-Point Loading)", Book of ΑSτΜ Standards, Phi1ade1phia, 1994.

C 78 "Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using
Simple Beam with Third-Point Loading)", Book of ΑSτΜ Standards, Phi1ade1phia, 1994.

10. Bentur Α. and Mindess S., "Fibre Reinforced Cementitious Composites",
Applied Science, New York, 1990.

E1seνier

11. Gopa1aratnam V.S. and Shah S.P., "Softening Response of P1ain Concrete in Direct Tension", J. ACI, Vol. 82, Νο. 3, pp. 310-323, 1985.
12. Gopalaratnam V.S. and Shah S.P., "Tensile Fai1ure of Stee1 Fiber- Reinforced
Mortar", J. Engineeήng Mechanics, ASCE, Vol. 113, Νο. 5, pp. 635-652, 1987.
13. Johnston C.D. and Coleman R.A., "Strength and Deformation of Steel Fiber Reinforced Mortar in Uniaxia1 Tension", Fiber Reinforced Concrete, SP-44, ACI, pp.
177-193, 1974.
14. Karayannis C.G. "Nonlinear Analysis and Tests of Stee1-Fiber Concrete in Torsion", J. Structural Engineeήng and Structures, Vol. 9, Νο. 4, pp. 323-338, 2000.
15.

Καραγιάννη Χρ. και Χαλιορή Κ., "Πειραματική Διερεύνηση της Συμπεριφοράς
του Ινοσκυροδέματος σε Άμεσο Εφελκυσμό", Εmστημονική Έκδοση Κτίριο, Τόμ.
Α, σελ.

16.

45-54, 2000α.

Καραγιάννη Χρ. και Χαλιορή Κ., "Συμπεριφορά

- Μοντέλα

Ινοσκυροδέματος υπό

Αξονική Θλίψη και Εφελκυσμό", Α' Ελληνικό Συνέδριο Συνθέτων Υλικών, Ξάν
θη, 2000β.

17.

Καραγιάννη Χρ. και Χαλιορή Κ., 'Έξόλκευση Ινών από Υλικά με βάση το Τσιμέ
ντο", Α' Ελληνικό Συνέδριο Συνθέτων Υλικών, Ξάνθη,

200(}y.

18. Raphae1 J.M., "Tensi1e Strength ofConcrete", J. ACI, Vol. 81, Νο. 2, pp. 158-165,
1984.
19. RILEM CPC 5, "F1exura1 test", 1975.
20. RILEM CPC 6, "Tension by Sp1itting", 1975.
21. RILEM CPC 7, "Direct Tension", 1975.
22.

Χαλιορή Κ., "Μελέτη της Συμπεριφοράς και των Μηχανισμών Αστοχίας Στοιχεί
ων από Απλό και Οπλισμένο Σκυρόδεμα υπό Κυριαρχούσα Στρέψη", Διδακτορική
Διατριβή, Ξάνθη,

1999.

