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Περίλ11ψη

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία ιστορική ανασκόπηση και ανάλυση της εξέλιξης
και τη ς χρήσης των ινών και των ράβδων FRP ως οπλισμού του σκυροδέματος την
τελευταία τεσσαρακονταετία . Για το σκοπό αυτό αναλύονται τα τεχνολογικά και
μηχανικά χαρακτηριστικά των ινοσκυροδεμάτων και εξετάζεται η ανθεκτικότητα των

ράβδων

FRP

έναντι των αλκαλίων και της γήρανσης. Οι ράβδο ι

FRP,

όπως και οι ίνες

που παράγονται από συνθετικά υλικά (πολυμερή υλικά) έχουν το βασικό μειονέκτημα

τη ς χαμηλής θερμοκρασίας λειτουργ ίας

( I00

έως

120 °C.

έναντι του χάλυβα με

800 "C)

και γ ια το λόγο αυτό δεν είναι ανθεκτικά έναντι της πυρκαγιάς. Από τα σύνθετα υλικά

m.ιψοδέματος, το ινοπλισ μένο σκυρόδεμα με ίνες από χάλυβα δεν εμφανίζε ι τα
παραπάνω μειονεκτή ματα και για το λόγο αυτό μπορεί να χρη σιμοποιείται στα φέροντα
δομικά στο ιχεία. όπως και το σύνηθες οπλισμένο σκυρόδεμα.

S umnιar-y

This paper prese nι s a historical reνiew and a di scussion about tl1e eνo l uti o n and thc
of fi bers and FRP as reinfo rcement ί n concrete strιιctιιres. For ιh ί s reason ιh e
techno logί ca l and mech anί ca l c h aracte rίsti cs of fίbers a nd the perfo πηance of F RΙ>
against alkali and agi ng are di scussed. FRP rods, as well as fibers prod uced of ρlastics
are ηο ι teιηp erature resistant and these materi als age w ith ιime . Frοιη the con creιe
composites. the fιber reinforced concrete wiιh steel fιbers can be used in structures like
to conνent ίona l steel-reinforced concrete.
ιιse

Ε ισ αγωyή

Τ ο σκυρόδεμα αποτελεί το πλέον διαδεδομένο υλικό που χρησιμοποιειται σης

κατασκευες των έργων πολιτικου μηχανικού και αρχιτεκτονα. Το σκυρόδεμα βασίζεται
1 4

στις υδραυλικές κονίες • και ειδικότερα στα τσιμέντα τύπου Πόρτλαντ. των οποίων το
Κλίνκερ αποτελεί τη βάση για την παραγωγή των ποζολαν ικών και σκωρ ιακών

τσιμέντων 1 · 5 ' 11 •
Οι υδραυλικές κονίες με βάση τους η φαίστειους τόφφους και την υδράσβεστο,
χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από τους aρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους για την

παρασκευή κονιαμάτων και m.-υροδεμάτων 8-ι ι . Εκτός από την ευρεία χρήση των

2
φυσικών ποζολανών (θηραϊκή -yη,

Pozzolana

κλπ), οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι

χρησιμοποιούσαν επίσης μείγματα οπτημένης αργίλου με υδράσβεστο (κουρασάνι).
Στην αρχαία Ρώμη χρησιμοποιούσαν, επίσης και οπτημένες μάργες (π.χ. Ρωμαϊκή

κονία = υδραυλική άσβεστος), οι οποίες απετέλεσαν τον πρόδρομο του τσιμέντου

Πόρτλαντ 6 " 11 . Όλες οι παραπάνω κονίες παράγουν ασβεστοπυριτικά ένυδρα (CSH-gel)
τα οποία αποτελούν τον φορέα της αντοχής του τσιμεντολιθώματος (σκληρυμένος
τσιμεντοπολτός)

και κατ' επέκταση

παράδειγμα

παρασκευής

υδράσβεστος

+

και του σκυροδέματος. Ένα χαρακτηριστικό

σκυροδέματος

με

ποζολανική

κονία

(ποζολάνη

αμμοχάλικα) αποτελεί η υδατοδεξαμενή της αρχαίας

Καμείρου

+
(460

π. Χ., περiπου) στη Ρόδο 8 . Η κονία που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από ηφαιστειακή
τέφρα και υδράσβεστο .

Σχήμα

Σκυρόδεμα με πο" )λανική κονία (υδράσβεστος

I

+

ποζολάνη) από την

8

υδατοδεξαμενή της Καμείρου στη Ρόδο (460 π.Χ περίπου)
Η

ανακάλυψη

των τεχνητών τσιμέντων τύπου Πόρτλαντ

βιομηχανικής παραγωγής τους, ουσιαστικά, το

I 852

και η

έναρξη

τσιμέντων στο Gateshead της Αγγλίας 1 2 σηματοδότησε την επανάσταση
ακολούθησε

στην

παραγωγή

τσιμέντων

της

(το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής

με υψηλές

αντοχές

και

ειδικότερα

που
με

1

υψηλότερες πρώιμες αντοχές από εκείνες των ποζολανικών κονιών ). Τα τσιμέντα
τύπου Πόρτλαντ δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική

ανθεκτικότητα έναντι των χημικών

προσβολών (κυρίως έναντι των θειικών διαλυμάτων και έναντι της επανθράκωσης που

συμβαίνει στο σκυρόδεμα λόγω της προσρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα από τον
ατμοσφαφικό

αέρα) .

Για

την

αντιμετώπιση

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά οι ποζολάνες

-

του

φυσικές ή τεχνητές

προβλήματος

-

αυτού,

ως προσμίγματα στα

τσιμέντα τύπου Πόρτλαντ, με αποτέλεσμα την καθιέρωση των ποζολανικών τσιμέντων.
Αργότερα καθιερώθηκε η παραγωγή τσιμέντων ανθεκτικών στα θειικά, με τη μείωση

του ποσοστού του
και του

C4AF

C3S

και του

(τσιμέντα τύπου

C3A
IV).

και την αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού του

C2S

Η διαπιστωθείσα βελτίωση της ανθεκτικότητας των πουζολανικών τσιμέντων έναντι

των χημικών προσβολών 1 3 , οφείλεται στη μείωση της ποσότητας του ελεύθερου
υδροξειδίου του ασβεστίου

(Ca(OH)2) του τσιμεντολιθώματος.
(Ca(OH)2) είναι σημαντική

ελεύθερου υδροξειδίου του ασβεστίου

30

έως

35 %

Η ποσότητα του
και κυμαίνεται στο

κ. β. για πλήρη ενυδάτωση των τσιμέντων Πόρτλαντ . Το

Ca(OH)2

θει ..ι><:>

..,,..S,p.,ι._. .. ..,

3

••

*
προέρχεται cptό την ενυδάτωση της ελευθέρας aσβέστου

(CaO) που βρίσκεται σε

μικρές ποσότητες στο τσιμέντο και, κυρίως, από την ενυδάτωση των πυριτικών
φάσεων

,

(C3S

συνεχεια σε υ

και
δ

C2S),

οι οποίες ελευθερώνουν

,

ξ , ς,
β
14- IS
ρο εwιο του ασ εστιου

CaO,

το οποίο μετατρέπεται στη

.

Από τα αποτελέσματα εκτεταμένων ερευνών, εξάγεται, ότι, πέραν της βελτίωσης της

ανθεκτικότητας έναντι των χημικών προσβολών,

αυξάνεται και η

αντοχή

του

σκυροδέματος στις μεγάλες ηλικίες, όταν προστεθεί η κατάλληλη δόση ποζολάνης στο

μείγμα του σκυροδέματος'·

16

.

Άλλη ιδιότητα που βελτιώνουν οι ποζολάνες, όταν

προστεθούν ως προσμίγματα στα τσιμέντα τύπου Π όρτλαντ, είναι η μείωση

θερμότητας ενυδατώσεως 1 '

16

της

και για το λόγο αυτό, προτιμούνται στα έργα

σκυροδέματος μεγάλων διαστάσεων (π. χ. υδραυλικά φράγματα κλπ.).
Από την εποχή της συστηματικής χρήσης της κονίας του τσιμέντου Πόρτλαντ ως
βασικού υλικού για την παρασκευή κονιαμάτων και σκυροδεμάτων, δ ιαπιστώθηκε ότι

τα τσιμεντοκονιάματα και τα σκυροδέματα εμφανίζουν υψηλές θλιπτικές αντοχές, ενώ
η αντοχή τους σε εφελκυσμό και εφελκυσμό κάμψεως, καθώς επίσης και η αντοχή σε
κρούση είναι χαμηλές. Η αντοχή σε εφελκυσμό και εφελκυσμό κάμψεως μειώνεται
ακόμη περ ισσότερο, εξ αιτίας της συστολής ξηράνσεως, η οποία ενισχύεται από την
επανθράκωση .

Το πρόβλημα της ρηγμάτωσης στα κονιάματα εξ αιτίας της συστολής ξηράνσεως,
αντιμετωπίσθηκε από αρχαιοτάτων χρόνων με την ενίσχυση τους με ζωικές και φυτικές
ίνες (τρίχωμα αιγών, τζίβα κλπ. ). Η χρήση της τζίβας στην παραγωγή γυψοσανίδων και

πλακών

γύψου

είναι

και

σήμερα

ευρύτατα

διαδεδομένη .

Επίσης,

στα

ασβεστογυψοκονιάματα για δ ιαχωριστ ικά πετάσματα και άλλες εσωτερικές χρήσε ις,

είναι γνωστή η χρήση των ζωικών ινών (υπάρχουν και σήμερα σε παλαιές κατο ικίες) .
Κατά συνέπεια, η παρασκευή συνθέτων δο μικών υλικών με βάση τις κονίες οπλισμένες
με ίνες, αποτελεί μία παλαιά και ευρύτατα διαδεδομένη τεχνολογία στα δο μικά υλικά.

Τη

δεκαετία του

1960

διαδόθηκε η

χρήση των

συνθέτων

πολυμερών υλικών

(πλαστικών), όπως είναι οι πολυεστέρες, οι εποξειδικές ρητίνες, η πολυουρεθάνη κλπ.
με

οπλισμό

,

κυρίω ς,

από

υαλονήματα,

υαλοϋφάσματα

κλπ.

Τα

υλικά

αυτά

χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή ξυλοτύπων και πρ όχεφων κατασκευών,
17 18

καθώς επίσης και επισκευών " .

Η χρήση τους σε φέροντα δο μικά στοιχεία των

δομικών έργων δεν επιχεφήθηκε (πλην ελαχίστων ειδικών περιπτώσεων), λόγω της

ταχείας γήρανσης που εμφανίζουν τα σύνθετα πολυμερή υλικά 17 , της χαμηλής
θερμοκρασίας λειτουργίας τους και του υψηλού κόστους.
Το πρόβλημα, λο ιπόν, της ρηγ μάτωση ς του σκυροδέματος, εξ αιτίας της χαμη λής

εφελκυστικής αντοχής του και της συστολής ξηράνσεως, γνώριζε από πολύ νωρίς ο
αρχιτέκτονας και ο πολιτικός μηχανικός πώς θα το αντιμετωπίσει και το αντιμετώπισε
από

τις

πρώτες

εφαρμογές

του

σκυροδέματος.

Το

τσιμεντολίθωμα

και

το

τσιμεντοκονίαμα (και κατ' επέκταση και το σκυρόδεμα) εμφανίζουν χαμηλές τιμές
στην παραμόρφωση θραύ σεως (0,03 % το τσιμεντολίθωμα για λόγο νερού/τσιμέντου
W/C=0,4 και 0.02 % το τσιμεντοκονίαμα με αναλογίες μείξεως I :3:0,5 1\ οι οποίες
οδηγούν σε μικροραγίσματα στην εφελκυόμεvη ζώνη του οπλισμένου σκυροδέματος .

Ο λόγος αυτός οδήγησε και στη μέθοδο υπολογισμού των στοιχείων του οπλισμένου
σκυροδέματος για το στάδιο Π . Το θέμα των μικροραγισμάτων αντιμετωπίζεται με
μεθόδους περίσφιξη ς στ ο σύνηθες σκυρόδε μα και με προένταση στα προεντεταμένα

4
δομικά στοιχεία.

Στο σύνηθες οπλισμένο σκυρόδεμα,

όπου

τα

μuφοραγίσματα

ενισχύονται από τη συστολή ξηράνσεως και την επανθράκωση και φθάνουν ενίοτε

μέχρι την επιφάνεια του οπλισμού . Το φαινόμενο αυτό οδηγε~ τελικά, στη διάβρωση
του σιδηρού οπλισμού και κατ' επέκταση και στη μείωση της φέρουσας ικανότητας
του έργου.
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ρηγμάτωσης έγιναν προσπάθειες, ήδη,

από τον προηγούμενο αιώνα

( 1867),

με την τοποθέτηση λεπτού συρματοπλέγματος

(κοτετσόσυρμα) κοντά στην επιφάνεια σης εφελκυόμενης ζώνης του σκυροδέματος.

Στη συνέχεια, η τεχνική αυτή επεκτάθηκε στην τοποθέτηση χαλυβδίνων πλεγμάτων
από χάλυβα μικρής διατομής. Αυτή η διαδικασία βοήθησε στην προστασία του σιδηρού

οπλισμού της εφελκυόμενης ζώνης του σκυροδέματος,

oJJ..iJ. τα αποτελέσματα της

δεν

ήταν πλήρως ικανοποιητικά, επειδή και τα πλέγματα υφίσταντο τη διάβρωση λόγω
επανθράκωσης, η οποία παρά τη γνώση του μηχανισμού της δεν αντιμετωπίσθηκε

αποτελεσματικά, εξ αιτίας των ελλιπών γνώσεων στην τεχνολογία και στη συντήρηση
του

σκυροδέματος

στο

έργο .

Οι ανωτέρω τεχνικές,

οι οποίες

βοήθησαν

στην

αντιμετώπιση του προβλήματος των μικρορωγμών σε κάποιο βαθμό, απετέλεσαν τη
βάση και ώθησαν τις κατασκευαστικές εταφείες στην εφαρμογή των γνωστών μεθόδων
χρήσεως ινών και στο σκυρόδεμα. Από το

1923,

ήδη, η ιδέα των ινοσκυροδεμάτων με

ίνες από χάλυβα κατοχεφώθηκε στη Γαλλία ως ευρεσιτεχνία20 . Έκτοτε, συνεχίσθηκε η
τεχνική

αυτή

και

αναφέρεται

στη

βιβλιογραφία

υπό

τη

μορφή

διπλωμάτων

20

ευρεσιτεχνίας . Η χρήση των ινών από χάλυβα υπό την σημερινή τους μορφή, άρχισε
21
ουσιαστικά με την ευρεσιτεχνία των Jonnes, Ronnaldi και Battelle το 1962 στις Ι-ΠΊΑ. .
Η συστηματική διερεύνηση του ινοπλισμένου σκυροδέματος και των συνθέτων

υλικών γενικότερα, άρχισε από τα μέσα της δεκαετίας του 196022 και έκτοτε
δημοσιεύθηκε

ένας

μεγάλος

αριθμός

επιστημονικών

εργασιών.

Στις

αρχές

τη ς

δεκαετίας του 197023 άρχισε η εξέλιξη των Κανονισμών για τα σύνθετα υλικά
σκυροδέματος από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος (American Concrete
lnstitute) με τη σύσταση των Επιτροπών 544, 549 και 506 (ACI Committee 544
"Measurement of properties of fiber reinforced concrete" και ACI Committee 549
"State-of-the-Art Report on Reinforcement, ACI Committee 506 "Fiber reinforced
shotcrete). Στη συνέχεια εκδόθηκε μία σεφά Κανονισμών για τα ινοπλισμένα
σκυροδέματα (ΑSτΜ CJOI8, ASTM Α 820-85, ASTM C 995-86, ASTM C 1018-85
κλπ. ), ενώ το 1978 εκδόθηκε και το πρώτο βιβλίο για τα σύνθετα υλικά τσιμέντου -

σκυροδέματος23 .
Από τη δεκαετία του

1970

άρχισε σταδιακά η διδασκαλία των συνθέτων υλικών

(ινοσκυροδεμάτων και οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα συνθετικά

(FRP))

στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών 18 . Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ,
τα σύνθετα υλικά διδάσκονται από το

1977

μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της

Τεχνολογίας των Δομικών Υλικών (συνθετικά υλικά (=πολυμερή υλικά), πολυμερή
οπλισμένα υλικά, προϊόντα οπλισμένου τσιμέντου, σκυρόδεμα οπλισμένο με ίνες

ξύλου, μετάλλου, γυαλιού κλπ. 17).
Η έρευνα ακολούθησε ευθύς εξ αρχής τις κατευθύνσεις δύο παράλληλων κλάδων. Η
πρώτη αφορούσε στα ινοπλισμένα σκυροδέματα

(FRC),

ενώ η δεύτερη επικέντρωσε

την προσπάθεια της στη διερεύνηση της δυνατότητας αντικατάστασης του σιδηρού

οπλισμού από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά

(FRP) .

5
Ινοπλισμένο σκυρόδεμα

2

(FRC)

Ο καθιερωμένος διεθνώς, πλέον, ορισμός των ινοπλισμένων σ1C'Uροδεμάτων (FiberReinforced Concrete ή FRC) έγινε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος (ACI
116 R. Cement and Concrete Terminology) και έχει ως εξής: 'Ίνοπλισμένο σ1C'Uρόδεμα
ονομάζεται

το

σ1C'Uρόδεμα,

το

οποίο

περιέχει

ίνες

σε

διασπορά

με

τυχαίο

προσανατολισμό".
Τα σύνθετα υλικά τσιμέντου-σ1C'Uροδέματος, πλην των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου

και του εκτοξευόμενου ινοπλισμένου σ1C'Uροδέματος, χρησιμοποιούνται σε μικρή
κλίμακα, ως δομικά υλικά μη φερόντων δομικών στοιχείων και ως υλικά εmσκευών και
ενισχύσεων Το μόνο σύνθετο υλικό σ1C'Upοδέματος που χρησιμοποιείται ευρέως, ως

καθιερωμένο, πλέον, σύνθετο δομικό υλικό, είναι το εκτοξευόμενο

ινοπλισμένο

σ1C'Uρόδεμα, όπου οι ίνες είναι από χάλυβα .
24

Το τσιμεντολίθωμα αποτελεί το
Ι) αποτελούμενο κατά

50-55%

mo

εντυπωσιακό ινοπλισμένο σύνθετο υλικό (Πιν.

από ασβεστοπυριτικές ίνες μήκους

2),

Σχήμα 2

Ίνες ασβεστοπυριτικών ενύδρων κατά Grudemo

25

I

έως

1,5

μrn (Σχ.

6
Πίνακας

1

Σκυρόδεμα, το ινοπλισμένο υλικό

Υλικά
*Τσιμέντο Πορτλαντ = Σύνθετο

Νερό Μείξεως

υλικό :

*Ο

κόΚl<ος του αποτελείται από

τα ορυκτά:

C 3S, C2S, C3A,

C~

και διάφορες προσμίξεις
(δευτερεύουσες φάσεις)

•

Κόκκοι αδρανών

*Έναρξη σχηματισμσύ:

α) Ίνών ασβεστοπυριτικών ενύδρων

(CmSH11)
(Ca(OH)2)
C4AF

β) Υδροξειδίου του ασβεστiου
γ) Ενύδρων του

C3 A και του
* Μη ενυδατωμένοι πυρήνες τσιμέντου
* Κόκκοι αδρανών

Μ εταβ ατικό στάδιο διάρκειας

<15

ετών

*Αύξηση του βαθμού ενυδατώσεως

* Μείωση του πορώδους
* Αύξηση της εσωτερικής επιφάνειας
* Αύξηση αντοχής (θλιπτική αντοχή ,
αντοχή κάμψεως, μέτρο ελαστικότητας)

•
•

Αύξηση της ψαθυρότητας
Αύξηση συνάφειας τσιμεντολιθώματος
αδρανών

Τελικό στάδιο

•

Ί νες ασβ εστοπυριτικών ενύδρων

*Υδροξείδιο του ασβεστίου

*

Ένυδρα του C~

* Ένυδρα του C~
•
•

Πυρήνες τσιμέντου
Κόκκοι αδρανών

*Υψηλή αντοχή
*Υψηλή ψαθυρότητα

•

Υψηλή συνάφεια μεταξύ
αδρανών και τσιμεντολιθώματος

7
κατά

από

30-35 %

μικροκρυσταλλικό

μικροκρυσταλλικά ένυδρα του

C3A

Ca(OH)2 και κατά 20 % περίπου
C4AF (ή C2(A, F)) κατά το στάδιο

και του

από

της

πλήρους ενυδάτωσης του τσιμέντου. Το τσιμεντολίθωμα, . το σκυρόδεμα και το
οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελούν υλικά πολυσύνθετα και για ένα μεγάλο χρονικό

διάστημα

ετών), επειδή παρουσιάζουν κατά το διάστημα αυτό μεταβαλλόμενη

(t> 15

δομή και ορυκτολογική σύσταση . Αυτό σημαίνει, όη και μη λαμβανομένης υπ' όψιν
τη ς διάβρωσης, μεταβάλλονται οι χημικές και μηχανικές ιδιότητές του με την αύξηση
της ηλικίας ενυδατώσεως . Το υλικό, ενώ στις μικρές ηλικίες

ελαστοπλαστική συμπεριφορά, στις μεγάλες ηλικίες

(t>28 ημ.)

ημ.) εμφανίζει

(t<28

μοιάζει περισσότερο με

ένα ψαθυρό υλικό26 .
Για να γίνουν κατανοητά τα στάδια μεταβολής τη ς πολυσύνθετης φύση ς της δομής

του σκυροδέματος παρατίθεται ο πίνακας

ενώ στο σχήμα

1,

2

φαίνονται οι ίνες των

ασβεστοπυριτικών ενύδρων.

Οι ίνες του ινοπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να είναι ίνες φυτικής προέλευση ς,
ίνες αμιάντου, γυαλιού, ~ολυμερών και χάλυβα. Τα ινοπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να

είναι ελαφρύ,

σύνηθες,

εμφανές, εκτοξευόμενο κλπ.

Συνεπώς, η

βάση

για την

παρασκευή ινοπλισμένων σκυροδεμάτων, είναι κυρίως η συνήθης τεχνολογία του

σκυροδέματος, όπου κατά την ανάμειξη των υλικών του σκυροδέματος προστίθενται
ίνες σε ποσοστά

0.5 - 1.5%

κ.ο. 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

προ< · >ίθενται κατά τη διάστρωση του σκυροδέματος με προκαθορισμένη διάταξη , η

οποία, όμως, χρησιμοποιείται σε βιομηχανική κλίμακα για ειδικές κατασκευές.
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 με μικρό μήκος, η αστοχία της
αντοχής του ινοσκυροδέματος οφείλεται, κυρίως, στην εξόλκευση και όχι στη διαρροή
των ινών. Όταν, όμως, οι ίνες έχουν γεωμετρικά στοιχεία αγκύρωσης, τότε εμφανίζεται

διαρροή και στη συνέχεια ακολουθεί η θραύση . Αντί τη ς αναμενόμενης aστοχίας
ψαθυρής μορφής του συνήθους σκυροδέματος, στα ινοσκυροδέματα εμφανίζεται μία
σταδιακή

ενεργοποίηση

των

ινών

(Σχ.

3),

η

οποία προσδίδει στο

ινοπλισμένο

σκυρόδεμα χαρακτηριστικά πλάστιμης συμπεριφοράς.
Η προσθήκη ινών στο ανάμιγμα του σκυροδέματος βελτιώνει την πλαστιμότητα του

σκυροδέματος και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του. Η πιο χαρακτηριστική βελτίωση
γίνεται στην ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του σκυροδέματος πριν τη θραύση, σε

σχέση με το άοπλο σκυρόδεμα (Σχ.

4).

Πέραν του ποσοστού των ινών, σημαντική

επίδραση έχουν και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ινών2
Περαιτέρω,

οι

ίνες

προστατεύουν

εμποδίζουν τη διεύρυνση
βάθος) .

τον

οπλισμό

του

.

σκυροδέματος,

των μικρορωγμών συστολής ξηράνσεως.

επειδή

(διάδωση

σε

8

Σχήμα 3
Με ιωμένη

Μηχανισμός δράση ς των ινών στο ινοπλισμένο σκυρόδεμα26 : (a)
συνάφεια 'λόγω μικρού μήκους:

Ολίσθηση

Ψαθυρές ίνες (όπ ως ε ίναι το γυ αλί) θραύονται απ ότομα.
θραύονται

μετά

από

μεγάλη

επιμήκυνση

( όπως

ινών.

(b)

(c) Καλή

είναι

οι

Καλή συνάφε ια:

συνάφ εια : Π λάστιμ ες

ίν ες

μεγ άλου

μήκους

απόχάλυβα ή ίνες με γεωμετρικά στοιχεία αγκύρωσης) .
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l

,."
"

'!.
;:ο

...

.. ...... . . . .

Ί

1\:

11

I

.

'

' .,
Ν
ι
1J

,.

11

Jt

~

»

~

))

)I

11

'"'lM".""""' "".,
Σχήμα 4

Απορρόφηση ενέργειαξ6

r

3.

Σκυρόδεμα οπλισμένο με ράβδους από ινοπλισμένα συνθετικά

(Fiber

reinforced plastics = FRP)
Ο όρος

ινοπλισμένα "πλαστικά" δεν είναι δόκιμος,

θα ήταν

προτιμότερο

να

ονομάζονται "ινοπλισμένα συνθετικά" , όπως ονομάζονται και τα πολυμερή υλικά

17

από τα οποία και παρασκευάζονται.
Η πειραματική εφαρμογή των ράβδων από ινοπλισμένα συνθετικά σε φ έρ οντα

δομικά στοιχεία άρχισε, ή δη , από τη δεκαετία του 197027 . Το 1975 κατασκευάσθη κε η
πρώτη πειραματική γέφυρα στη Ρωσία οπλισμένη με ράβδους από ινοπλισμένα
28

συνθετικά, όπου χρησιμοποιήθηκαν υαλονήματα σε μήτρα πολυμερούς . Στη Ρωσία

9
κατασκευάσθηκαν στη συνέχεια και δύο άλλες πεψαματικές γέφυρες (το

1989).

Έκτοτε

έχουν

κατασκευασθεί πεψαματικές

γέφυρες

στον

1981

και το

Καναδά,

στη

Γερμανία, στις Ί-Π1Α κ. α.

Η ιδέα της χρήσης σύνθετων ράβδων υψηλής αντοχής υπό την μορφή δέσμης ινών
ενσωματωμένων σε συνθετικές ρητίνες για την αντικατάσταση του σιδηρού οπλισμού

στο οπλισμένο σκυρόδεμα, ήταν πολύ παλαιά27 . Οι δυσκολίες, όμως, που έπρεπε να
αντιμετωπισθούν ήταν η υψηλή τιμή, η ανεπαρκής γνώση των τεχνολογικών ιδιοτήτων
των υλικών, η συμπεριφορά και ανθεκτικότητα των συνθέτων ράβδων μέσα στο

αλκαλικό περιβάλλον της μάζας του σκυροδέματος29 , καθώς επίσης και τα νέα
κατασκευαστικά προβλήματα που απαιτεί η χρήση αυτού του νέου είδους οπλισμού
(π.χ. αγκύρωση κλπ.) .
Πέραν, όμως, των ανωτέρω δυσκολιών, οι οποίες κατά το μάλλον ή ήπον θα
μπορούσαν να επιλυθούν, τα υλικά αυτά έχουν το βασικό μειονέκτημα της χαμηλής

θερμοκρασίας λειτουργίας που χαρακτηρίζει τις συνθετικές ρητίνες (πολυμερή υλικά)
και το οποίο καθιστά μειωνεκτική την ευρεία χρήση των ράβδων

FRP

στα φέροντα

στοιχεία των δομικών έργων. Η θερμοκρασία λειτουργίας των συνθετικών ρητινών

φθάνει τους

100-120 °C,

ενώ του δομικού χάλυβα τους

800 °C

(Σχ.

5, 8).

Κατά

συνέπεια, μία τέτοια θερμοκρασία λειτουργίας του υλικού της μήτρας των ράβδων

FRP,

επιβάλλει την προσεκτική χρήση τους στα κτίρια κατοικιών (πολυκατοικίες), στα

δημόσια κτίρια, στα εργοστάσια, στα κτίρια αποθηκών κλπ

rm!!Ι~νιοχ~μiνο μi
uαλονηματα
aολuμc.)αaρίιλιο

aολuαι.)uλiνιο
aολuοτuρiνιο

ΊΙολu β ι ν ι λοχλωρί6 ι ο
χολuαμί6ιο

aολuιοτiρας

χάλu β ας
ά.λουμίνιο

ο

Σχήμα 5

Θερμοκρασία χρήσεως των πολυμερών υλικών 17

Κατά συνέπεια, οι ράβδοι
δομικά στοιχεία του

FRP

όταν χρησιμοποιούνται ως οπλισμός στα φέροντα

οπλισμένου και προεντεταμένου

σκυροδέματος,

πρέπει να

λαμβάνεται υπ όψη η συμπεριφορά τους στη θερμοκρασία, επειδή τα υλικά αυτά δεν

αντέχουν ούτε σε μικρής διάρκειας πυρκαγιά26 .
Για τους ανωτέρω λόγους η χρήση των

FRP

είναι πολύ περιορισμένη στα φέροντα

δομικά στοιχεία και περιορίζεται πρακτικά σε δευτερεύοντα φέροντα δομικά στοιχεία
(υβριδικής μορφής), καθώς επίσης και στα συμπληρωματικά και προληπτικά μέτρα για
την αντιμετώπιση των ραγισμάτων συστολής σε ορισμένες κατασκευές (γέφυρες κλπ),

10
συμπεριφορά έχουν και οι ίνες που παρασκευάζονται απο συνt:Jετικά υλ.ικά, ενω ο ι ινες

από γυαλί διαλύονται από τα αλκάλια33 .
Η

έρευνα

στο

ανθεκτικότητας

θέμα

μακράς

ανθεκτικότητα των ράβδων

της

ανθεκτικότητας

διάρκειας.

FRP

Παρά

δεν

το

έχει

πλήθος

λύσει

των

τα

προβλή ματα

δημοσιεύσεων,

η

έχει εξετασθεί, κυρίω ς, με την επιταχυνόμενη μέθοδο,

η οποία, όμως, δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στην πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται αφ'
ενός στις ελλιπείς γνώσεις της ενυδάτωσης των τσιμέντων (π. χ μέχρι σήμερα δεν έχει
ταυτοποιηθεί ο χημικός τύπος των ασβεστοπυριτικών ενύδρων, παρά το γεγονός ότι
γίνεται εντατική έρευνα από τη δεκαετία του

1880)

και αφ ' ετέρου στη δομή των

συνθετικών υλικών, τα οποία από τη φύση τους πρέπει να θεωρούνται ως ευπαθή υλικά
και μη ανθεκτικά στο χρόνο, λόγω της ταχείας γήρανσης στην οποία υπόκεινται

4.3 .1

Γήρανση συνθετικών υλικών

Με τον όρο γήρανση, εννοούμε το σύνολο των παραγόντων (κλιματικές, χημικές και

φυσικοχημικές επιδράσεις), οι οποίοι οδηγούν στη διάβρωση των συνθετικών υλικών.
Τα συνθετικά υπόκεινται στη γήρανση σε μεγαλύτερο βαθμό σε συντομότερο χρόνο,
17

από ότι τα υπόλοιπα δομικά υλικά .
Ο μηχανισμός της γήρανσης συνίσταται, γενικά, στη διάσπαση και στην αλλαγή των
πρωτευόντων

δεσμών των

μακρομορίων,

καθώς

επίσης

και

στη

μεταβολή

της

17

κρυσταλλικότητας . Τα συνθετικά υλικά ευρισκόμενα στη μάζα του σκυροδέμαnος
έρχονται σε επαφή με τον ατμοσφαφικό αέρα, όταν το σκυρόδεμα επανθρακωθεί

(όπου αυξάνεται η διάμετρος των πόρων του) και έτσι αρχίζει η διαδικασία της
γήρανσης. Ένα παράδειγμα γήρανσης αποτελεί το ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου.
Περαιτέρω, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ερευνητικά αποτελέσματα μακράς διάρκειας
σχετικά με τη γήρανση σε συνδυασμό με τη δράση των αλκαλίων.

4.3.2
Το

Διάβρωση των ράβδων

διάλυμα

των πόρων

στο σκυρόδεμα από τα αλκάλια

FRP
του

τσιμεντολιθώματος του

σκυροδέματος περιέχει

διαλυμένο υδροξείδιο του ασβεστίου και όλα τα υδατοδιαλυτά αλκάλια33 . Η ποσότητα
των υδατοδιαλυτών αλκαλίων, ανάλογα με την περιεκτικότητα τους στο τσιμέντο και
την ορυκτολογική σύσταση του τσιμέντου, μπορεί να είναι πολύ υψηλή

mol/1

( φθάνει το

Ι

ή και παραπάνω). Η εξέταση της ανθεκτικότητας των ράβδων από ινοπλισμένα

συνθετικά που δίνεται στη βιβλιογραφία, γίνεται με επιταχυνόμενες δοκιμές, οι οποίες
διενεργούνται σε αυξημένη θερμοκρασία συντηρήσεως και σε διάλυμα NaOH (με
συγκέντρωση από

ι

έως

2 mol/1). Οι δοκιμές αφορούν
120 ημέρες) και για το λόγο

διαστήματα (π.χ. μέχρι τις

σε πολύ μικρά χρονικά
αυτό, τα δημοσιευμένα

αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού τα αλκάλια έχουν τη
δυνατότητα να δράσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.
Στο παράδειγμα του σχήματος
και

2 mol/1, αντίστοιχα.

6η

περιεκτικότητα του διαλύματος σε

Η περιεκτικότητα, όμως, του

I mol/1

NaOH

είναι ι

μπορεί να απαντάται στην

πραγματικότητα ή και να την ξεπερνάει Κατά συνέπεια, η δοκιμή αυτή δεν μπορεί να

θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική επιταχυνόμενη δοκιμή . Από το ίδιο σχήμα εξάγεται,
ότι οι εξεταζόμενοι ράβδοι προσβάλλονται από τα αντίστοιχα διαλύματα των αλκαλίων

για το μικρό χρονικό διάστημα των

120 ημερών.

Οι ράβδοι από Αραμίδιο

(AFRP)

και

ι ι

Άνθρακα

CFRP)

λιγότερο, ενώ οι ράβδοι με ίνες από γυαλί

(GFRP)

σε μεγαλύτερο

βαθμό. Αξιόπιστα συμπεράσματα θα μπορούσαν να εξαχθούν, μόνο από μακροχρόνιες

παρατηρήσεις, οι οποίες, όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σχήματος

θα

οδηγούσαν σε αρνητικά αποτελέσματα για την καταλληλότητα των ράβδων

ως

6
FRP

οπλισμού του σκυροδέματος.

7 ημερ .

(GFRP):

30

,

•""' ..
j
.....

-...

/

ημερ.

/

120 ημερ .

.........
ι ι

ι

I
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I

Σχήμα 6

Διείσδυση αλκαλίων στη συνθετική ρητίνη της μήτρας ράβδων από FRP

Σχήμα 7

Θραύση ράβδου FRP (40 °C, Ι moVι, 60 ημέρες)

4.4

Ερπυσμός και χαλάρωση του οπλισμού

4.4. 1

Δοκιμές ερπυσμού

34

34

35

Οι δοκιμές ερπυσμού με επιταχυνόμενη γήρανση γίνεται σε ειδικές συσκευές , όπου
τα δοκίμια των εξεταζομένων ράβδων συντηρούνται υπό φορτίο μέσα σε υψηλό
αλκαλικό περιβάλλον

(pH 13)

και υψηλές θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα αυτών των

ερευνών, τα οποία εκφράζονται με το βαθμό διάβρωσης (ή και καταστροφής) και της
παραμόρφωσης των εξεταζομένων ράβδων μετά από ένα χρονικό διάστημα ολίγων ή
μερικών ;(lλιάδων ωρών,

πρέπει να θεωρούνται ως ενδεικτικά του αναμενόμενου

βαθμού διάβρωσης και κατ' επέχταση κ·αι του μεγέθους του αναμενόμενου ερπυσμού.
Ο ερπυσμός αυξήθηκε κατά 7% μετά από 1000 ώρες35 .

12
Δοκιμές χαλάρωσης

4.4.2

Οι δοκιμές χαλάρωσης γίνονται σε ειδικές συ01<ευές ~ με επιταχυνόμενη γήρανση,
3

όπου οι εξεταζόμενες ράβδοι συντηρούνται σε υψηλό αλκαλικό περιβάλλον και υψηλές
θερμοκρασίες . Στη δοκιμή αυτή κρατείται σταθερή η επιμήκυνση και μετράται η

μείωση της δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο. Κατά τη δοκιμή αυτή η χαλάρωση

αυξάνεται κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη της συντήρησης στον αέρα3 ~.

Μ έθοδοι δ ιαστασιολόyησης οπλισμένου σκυροδέματος με ίνες ή με ράβδους

5

FRP
Οι μέθοδοι διστασιολόγησης οπλισμένου σκυροδέματος με ίνες ή με ράβδους

FRP

είναι οι ίδιες με εκείνες του οπλισμένου σκυροδέματος. Οι ερευνητές, παρά το γεγονός
ό τι χρη σιμοποιούν ευρέως το δείκτη φορτίου-παραμόρφωσης στα ινοσκυροδέματα

(τouchness =

κατά

Energy absorption capacity,

ASTM C J01 8)

από εικοσαετίας και

πλέον, δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης
αυτός στο σχεδιασμό και στη διαστασιολόγηση των φερόντων δομικών στοιχείων,
36

προκειμένου να υπολογισθεί η φέρουσα ικανότητα του δομικού έργου .
Υπενθυμίζεται, ότι το υλικό "σκυρόδεμα" αποτελεί ένα "υλικό ασφαλείας", επειδή

από αυτό εξαρτάται η ασφάλεια των έργων (οικίες, δημόσια κτίρια, γέφυρες κλπ.) και
κατ' επέκταση η ζωή μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, ο πολιτικός
μηχανικός που θα χρησιμοποιήσει σύνθετα υλικά στα έργα από σκυρόδεμα (μη
καθιερωμένα ακόμη ως συνήθη
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δομικά υλικά), πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα της χρήσης τους με μεγάλη σύνεση και
υπευθυνότητα, επειδή τα προβλήματα της ανθεκτικότητας μακράς διάρκειας, άρα και
της ασφάλειας των έργων, δεν έχουν ερευνηθεί και επιλυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό,
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα του ασφαλούς σχεδιασμού των

έργων από

ινοπλισμένο σκυρόδεμα (εκτός από σκυρόδεμα οπλισμένο με ίνες από χάλυβα), ή

13
Δοκιμές χαλάρωσης

4.4.2

Οι δοκιμές χαλάρωσης γίνονται σε ειδικές συσχευές3 ~ με επιταχυνόμενη γήρανση ,
όπου οι εξεταζόμενες ράβδοι συντηρούνται σε υψηλό αλκαλικό περιβάλλον και υψηλές
θερμοκρασίες. Στη δοκιμή αυτή κρατείται σταθερή η επιμήκυνση και μετράται η

μείωση τη ς δύναμης σε συνάρτηση με το χρόνο. Κατά τη δοκιμή αυτή η χαλάρωση

αυξάνεται κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη της συντήρησης στον αέρα3 s .

Μ έθοδοι δ ιαστασιο λόγησης οπλισμένου σκυρ οδέματος με ίνες ή μι: ράβδους

5

FRP
Οι μέθοδοι διστασιολόγησης οπλισμένου σκυροδέματος με ίνες ή με ράβδους FR.P
είναι οι ίδιες με εκείνες του οπλισμένου σκυροδέματος. Οι ερευνητές, παρά το γεγονός
ότι χρησιμοποιούν ευρέως το δείκτη φορτίου-παραμόρφωσης στα ινοσκυροδέ ματα

(τouchness =

Energy absorption capacity, κατά ASTM C I Ο 18) από εικοσαετίας και

πλέον, δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το πώς μπορεί να χρησιμοποιη θεί ο δείκτης
αυτό ς στο σχεδιασμό και στη διαστασιολόγηση των φερόντων δο μικών στοιχείων,

προκειμένου να υπολογισθεί η φέρουσα ικανότητα του δομικού έργου 36
Υπενθυμίζεται, ότι το υλικό "σκυρόδεμα" αποτελεί ένα "υλικό ασφαλείας", επειδή
από αυτό εξαρτάται η ασφάλεια των έργων (οικίες, δημόσια κτίρια, γέφυρες κλπ. ) κα ι
κατ ' επέκταση η ζωή μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Για το λόγο αυτό, ο πολιτικός

μηχανικός που θα χρησιμοποιήσει σύνθετα υλικά στα έργα από σκυρόδεμα (μη
καθιερωμένα ακόμη ως συνήθη
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δομικά υλικά), πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα της χρήσης τους με μεγάλη σύνεση και
υπευθυνότητα, επειδή τα προβλή ματα της ανθεκτικότητας μακράς διάρκειας, άρα και

της ασφάλειας των έργων, δεν έχουν ερευνηθεί και επιλυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό,
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα του ασφαλούς σχεδιασμού των
έργων από
ινοπλισμένο σκυρόδεμα (εκτός από σκυρόδεμα οπλισμένο με ίνες από χάλυβα), ή

14
οπλισμένο με ράβδους FRP Κυρίως, όμως, πρέπει να γνωρίζει ότι τα οπλισμένα
01C\Jροδέματα με συνθετικές ίνες, καθώς επίσης και με ράβδους FRP, έχουν μία πολύ
χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας ( I 00 έως 120 °C, ενώ η θερμοκρασία χρήσεως του
χάλυβα είναι

800 °C ) και αυτό δηλώνει, ότι δεν είναι ανθεκτικά στην πυρκαγιά (Σχ. 8).

Συ μπ ερά σματα

6

Από την ανάλυση που έγινε στην παρούσα εργασία, εξάγεται, ότι, το μόνο σύνθετο
υλικό 01C\Jροδέματος που μπορεί να θεωρείται ως σύνηθες δομικό υλικό, είναι το
ινοπλισμένο 01C\Jρόδεμα με ίνες από χάλυβα Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιείται
στα φέροντα δομικά στοιχεία από 01C\Jρόδεμα.
Οι ίνες από συνθετικά υλικά η γυαλί μπορούν να χρησιμοποιούνται σε μη φέροντα
δομικά στοιχεία (π χ. στοιχεία πληρώσεως, προϊόντα 01C\Jροδέματος κλπ
Οι ράβδοι

FRP

).

όταν χρησιμοποιούνται για τον οπλισμό σε φέροντα δομικά στοιχεία

01C\Jροδέματος (κτiρια κατοικιών,

δημόσια κτίρια,

κτίρια εργοστασίων ,

αποθήκες,

τούνελ, επισκευές έργων από 01C\Jρόδεμα κλπ. ) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χαμηλή
θερμοκρασία λειτουργίας τους, καθώς επίσης και η ανθεκτικότητα τους στις μεγάλες
ηλικίες.
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