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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία πειραµατική µελέτη αποτίµησης της επίδρασης της
βαθµιαίας συσσώρευσης βλάβης εξαιτίας εργαστηριακής διάβρωσης αλατονέφωσης (laboratory
salt spray corrosion) στην µηχανική συµπεριφορά ράβδων σιδηροοπλισµού S500s tempcore, όταν
αυτές υπόκεινται σε εναλλασσόµενες κυκλικές φορτίσεις στην περιοχή της ολιγοκυκλικής
κόπωσης. Τα αποτελέσµατα της ολιγοκυκλικής κόπωσης (R=-1) έδειξαν ότι τα προδιαβρωµένα
δοκίµια σιδηροοπλισµού S500s παρουσιάζουν βαθµιαία µείωση τόσο της διατιθέµενης προς
ανάλωση ενέργειας και του αριθµού κύκλων αστοχίας όσο και της δυνατότητας µεταφοράς
αξονικών φορτίων. Καθώς οι δύο σηµαντικοί παράγοντες υποβάθµισης η διάβρωση και η
ολιγοκυκλική κόπωση είναι συναρτήσεις του χρόνου, φαίνεται ότι η δοµική ακεραιότητα του
σιδηροοπλισµού S500s tempcore είναι χρονικά εξαρτώµενη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες κατηγορίες σιδηροοπλισµού µε κύριο στόχο την
αύξηση της αντοχής και της ασφάλειας των κατασκευών. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές
(ΕΛΟΤ) για τον χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος S500s tempcore, ενώ απαιτείται η ικανοποίηση
ελάχιστων τιµών για τις µηχανικές ιδιότητες της τάση διαρροής (Rp), της µέγιστης τάσης (Rm), της
παραµόρφωσης θραύσης (fu) καθώς και του λόγου Rm/Rp, ωστόσο παραβλέπονται οι παράγοντες
υποβάθµισης όπως η διάβρωση και η κόπωση που επηρεάζουν χρονικά την µηχανική απόδοση των
χαλύβων σε βάθος χρόνου.
Η υποβάθµιση της αντοχής των παλαιών κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος λόγω
διάβρωσης του σιδηροοπλισµού µόλις τελευταία άρχισε να προσελκύει την προσοχή των
ερευνητών παγκοσµίως. Μέχρι τώρα σχετικά λίγη δουλειά έχει γίνει στην ποσοτικοποίηση της
επίδρασης της διάβρωσης στις µηχανικές ιδιότητες των χαλύβων σιδηροοπλισµού και ακόµη
λιγότερη πάνω στο θέµα της φέρουσας ικανότητας και της µηχανικής υποβάθµισης στοιχείων
οπλισµένου σκυροδέµατος (Manning 1992, Apostolopoulos 2005). Ως συνήθεις επιδράσεις της
διάβρωσης στα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος καταγράφεται η µείωση της διατοµής του
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χάλυβα, η µικρορηγµάτωση, η εκτίναξη και η µείωση της διατοµής του σκυροδέµατος. Επιπλέον,
(Apostolopoulos 2005, Broomfield 1997) παρουσιάζεται µία σηµαντική υποβάθµιση των
µηχανικών ιδιοτήτων αντοχής και ολκιµότητας στον εφελκυσµό προδιαβρωµένων ράβδων
σιδηροοπλισµού S500s tempcore.
Η υποτίµηση του διαβρωτικού παράγοντα ξεκινάει από την εντύπωση ότι υπό κανονικές
συνθήκες το ίδιο το σκυρόδεµα µπορεί να προστατεύσει τον σιδηροοπλισµό. Αποτέλεσµα της
αυξανόµενης διαβρωτικής δράσης είναι η µείωση της ενεργού φέρουσας διατοµής του
σιδηροοπλισµού και µία σχετική αύξηση του όγκου της, από 3 µέχρι 8 φορές (Glass 2000). Αυτή
η αύξηση του όγκου προκαλεί στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής εσωτερικές τάσεις οι οποίες
είναι υπεύθυνες για την εκτίναξη του σκυροδέµατος που επικαλύπτει τον σιδηροοπλισµό.
Παράλληλα µε την διαρκή αύξηση του όγκου, µειώνεται η συνάφεια (Bonding) µεταξύ
σκυροδέµατος και σιδηροοπλισµού (Maslehuddin 1993, Fang 2004).
Η Ελλάδα ως µία χώρα µε πολλές παράκτιες πόλεις επόµενο είναι να υπόκειται σε προβλήµατα
που σχετίζονται µε την διάβρωση των κατασκευών της. Τα ευρήµατα µιας συνεχιζόµενης έρευνας
επιβεβαιώνουν την σοβαρότητα του προβλήµατος. της διάβρωσης των κατασκευών. Περιπτώσεις
κατασκευών που ευρίσκονται ήδη σε χρήση µετρήθηκαν απώλειες µάζας 18% (Apostolopoulos
2005) και περισσότερο. Από την ίδια εργασία φαίνεται ότι η διάβρωση µπορεί να προκαλέσει
σηµαντική µείωση των ιδιοτήτων αντοχής και ολκιµότητας κάτω από τα ελάχιστα αποδεκτά
επίπεδα που ορίζουν οι προδιαγραφές.
Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι µηχανικές ιδιότητες του σιδηροοπλισµού κατασκευών από
οπλισµένο σκυρόδεµα που ευρίσκονται σε σεισµογόνο χώρο διότι ορίζουν σε µεγάλο βαθµό την
σεισµική απόκριση των φερόντων στοιχείων. Ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που
εκδηλώνεται δίχως προειδοποίηση και συχνά έχει καταστροφικές συνέπειες για τον άνθρωπο και
για τις κατασκευές. Οι ισχυρές σεισµικές δράσεις στα φέροντα στοιχεία µιας κατασκευής από
οπλισµένο σκυρόδεµα εµφανίζονται ως επαναληπτικές φορτίσεις µεγάλων παραµορφώσεων οι
οποίες µπορεί να εξοµοιωθούν µε συνθήκες αξονικής ολιγοκυκλικής κόπωσης (Sheng 1997). Το
Fourier spectra (Yoshaki 1983) της κίνησης του εδάφους κατά την διάρκεια σεισµού στην Ιαπωνία
δείχνει ότι τα σεισµικά φορτία είναι κυκλικά. Στην σεισµική καταστροφή στο Tang Shan (China) η
συχνότητα προσέγγισε τα 2 Hz (Sheng 1997) και επιβεβαίωσε ότι το µοντέλο αστοχίας από το
σεισµό προήλθε από ολιγοκυκλική κόπωση. Κατά την σεισµική κίνηση στα φέροντα στοιχεία
επιβάλλονται ισχυρές εναλλασσόµενες διατµητικές δυνάµεις και καµπτικές ροπές. Αποτέλεσµα
αυτής της κυκλικής κίνησης είναι η εκτίναξη της επικάλυψης και η αποδιοργάνωση του
σκυροδέµατος σε τέτοιο βαθµό µάλιστα ώστε τελικά οι ράβδοι σιδηροοπλισµού να αναλαµβάνουν
το σύνολο της φόρτισης (Shigeru 1995). Όπως είναι φυσικό αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη
πλαστικών παραµορφώσεων και συσσώρευση βλάβης στον σιδηροοπλισµό.
Η Ελλάδα από πλευράς σεισµικότητας κατατάσσεται στην πρώτη θέση στην Ευρώπη, ενώ
συγχρόνως η παράκτια ζώνη της υποφέρει από ένα έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον. Στην
περίπτωση αυτή η δυνατότητα πρόβλεψης της σεισµικής απόκρισης του διαβρωµένου
σιδηροοπλισµού καθίσταται παράγοντας υψηλής σπουδαιότητας και σηµαντικό ζητούµενο
αξιοπιστίας. Βιβλιογραφικές αναφορές στην ολιγοκυκλική κόπωση του οπλισµένου σκυροδέµατος
µετά από διάβρωση δεν βρέθηκαν. Εργασίες σχετικές µε ολιγοκυκλική κόπωση είναι η (Riva
2001) µε αναφορά συγκολληµένες ράβδοι tempcore / Thermex B450c και άλλες αναφορές όπως οι
(Franchi 1996, Pipa 1994, Pipa 1996) µε αναφορά την αστοχία φερόντων στοιχείων µε
σιδηροοπλισµό B400 and B500. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση της διάβρωσης
στην συµπεριφορά χάλυβα S500s tempcore (κατά ΕΛΟΤ 971) µε ονοµαστική διάµετρο Ø12 κάτω
από συνθήκες ολιγοκυκλικής κόπωσης σταθερού εύρους παραµόρφωσης. Ο σιδηροοπλισµός
(προϊόν ελληνικής χαλυβουργίας) αφού πρώτα διαβρώθηκε µε την εργαστηριακή µέθοδο
επιταχυνόµενης διάβρωσης, υπεβλήθη σε µηχανικές δοκιµές ολιγοκυκλικής αξονικής φόρτισης
(R=-1) σταθερού εύρους παραµόρφωσης ±1%, ±2,5% and ±4% µε συχνότητα 1 Hz.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η εγκάρσια διατοµή των δοκιµίων του S500s ως γνωστό διακρίνεται από µία εξωτερική
µαρτενσιτική ζώνη και ένα φερριτοπερλιτικό πυρήνα. Η ονοµαστική διάµετρος του ραβδωτού
χάλυβα ήταν 12mm (Φ12). Τα δοκίµια για την ολιγοκυκλική κόπωση είχαν µήκος 172mm. Το
ελεύθερο µήκος των δοκιµίων µεταξύ των grips (αρπάγες της µηχανής) ήταν έξι φορές η
ονοµαστική διάµετρος (Φ12) δηλαδή µήκος 72mm. Προσπάθεια µεταβολής της κατά µήκος
γεωµετρίας των δοκιµίων σε τρόπο ώστε οι δοκιµές να είναι απολύτως σύµφωνες µε τις δοκιµές
κόπωσης κάτω από συνθήκες ελεγχόµενης παραµόρφωσης ASTM E606 θα άλλαζε την µηχανική
απόδοση του ελεγχόµενου υλικού λόγω αφαίρεσης του εξωτερικού µαρτενσιτικού δακτύλιου.
Έτσι, τα δοκίµια σιδηροοπλισµού υποβλήθηκαν σε δοκιµές κόπωσης «όπως είναι» χωρίς
µηχανουργική διαµόρφωση της διατοµής τους. Όλα τα πειράµατα διάβρωσης και οι µηχανικές
δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών τού τµήµατος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών τού Πανεπιστηµίου Πατρών. Οι µηχανικές δοκιµές έγιναν σε
θερµοκρασία δωµατίου σε σερβουδραυλική µηχανή MTS 250 kN πλήρως αυτοµατοποιηµένη.
Όλες οι µηχανικές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Πραγµατοποιηµένες µηχανικές δοκιµές
ολιγοκυκλικής κόπωσης
Επιβαλλόµενο εύρος
∆ιάρκεια έκθεσης σε
παραµόρφωσης
περιβάλλον
επιταχυνόµενης
διάβρωσης
αλατονέφωσης

ε=±1%

Αδιάβρωτο
10 µέρες
20 µέρες
30 µέρες
45 µέρες
60 µέρες
90 µέρες

3
3
3
3
3
3
3

ε=±2,5%

ε=±4%

Αριθµός µηχανικών δοκιµών
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

∆οκιµή αλατονέφωσης
Οι δοκιµές αλατονέφωσης πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM B117. Το
διάλυµα ετοιµάστηκε µε 5 µέρη µάζας χλωριούχου νατρίου σε 95 µέρη απεσταγµένο νερό. Ως
χρόνοι έκθεσης των δοκιµίων ολιγοκυκλικής κόπωσης επιλέχθηκαν οι: 10, 20, 30, 45, 60 και 90
ηµέρες. Στην συνέχεια ακολούθησε ο καθαρισµός των δοκιµίων από σχηµατισθέντα οξείδια
σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΑSTM G1, µετρήθηκε το µήκος το βάρος και η ενεργός διατοµή
As, υπολογίστηκε από την σχέση 1 σύµφωνα µε το DIN 488:
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AS =

1.274 ∗ G
l

(1)

όπου G είναι το βάρος και ℓ το µήκος του εκάστοτε µετρηθέντος δοκιµίου. Στο Σχήµα 1 φαίνονται
δύο διαβρωµένα δοκίµια, ένα µετά τον καθαρισµό και ένα µε επικολληµένα τα προϊόντα
διάβρωσης.

Σχήµα 1: ∆ιαβρωµένα δοκίµια πριν και µετά τον καθαρισµό.

Μηχανικές δοκιµές ολιγοκυκλικής κόπωσης
Τα δοκίµια υποβλήθηκαν σε µηχανικές δοκιµές ολιγοκυκλικής κόπωσης. Οι δοκιµές αυτές στόχο
είχαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά µε την επίδραση τού επιπέδου διάβρωσης αφενός στην
δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας και τού αριθµού κύκλων αστοχίας και αφετέρου στην αξονική
φέρουσα ικανότητα τού σιδηροοπλισµού S500s tempcore. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις δοκιµές
ολιγοκυκλικής κόπωσης για κάθε βαθµό διάβρωσης σε τρία διαφορετικά εύρη παραµόρφωσης,
±1%, ±2.5% και ± 4%, δηλαδή σε σύνολο ένας αριθµός 63 δοκιµών ολιγοκυκλικής κόπωσης. Η
επιλογή των επιπέδων παραµόρφωσης έγινε εµπειρικά, µε βάση την παραµόρφωση που µπορεί να
δεχτεί ο σιδηροοπλισµός κατά τη διάρκεια σεισµικών δονήσεων (Sheng 1997). Το ελεύθερο
µήκος 6D επιλέχθηκε επίσης εµπειρικά, ως µια αποδεκτή απόσταση µεταξύ συνδετήρων σε
κρίσιµα σηµεία υποστυλωµάτων σε σεισµογόνους περιοχές. Από τις µηχανικές δοκιµές
αποτιµήθηκαν οι κύκλοι αστοχίας, η απορροφώµενη ενέργεια και η µέγιστη εφελκυστική και
θλιπτική δύναµη ανα κύκλο φόρτισης. Η απορροφώµενη ενέργεια υπολογίστηκε ως το άθροισµα
των κύκλων υστέρησης, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.
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Σχήµα 2: Παράσταση τυπικού διαγράµµατος τάσης παραµόρφωσης στην ολιγοκυκλική κόπωση (ε=±4%)
όπου δείχνονται οι βρόγχοι υστέρησης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο Σχήµα 3 δείχνεται η γραµµικότητα στη µεταβολή της απώλειας µάζας λόγω της
επιταχυνόµενης διάβρωσης αλατονέφωσης, ενώ στον Πίνακα 2 αναφέρεται αντίστοιχα η
ποσοστιαία µεταβολή της µάζας. Υποθέτοντας οµοιόµορφη απώλεια µάζας κατά µήκος των
δοκιµίων, µπορούµε να υπολογίσουµε την µείωση της διαµέτρου µε την αύξηση του επιπέδου
διάβρωσης. Η µειωµένη διάµετρος dr υπολογίζεται από την σχέση:

d r = d (1 − a)

(2)

Όπου a είναι η ποσοστιαία απώλεια µάζας και d η ονοµαστική διάµετρος (12mm) του µη
διαβρωµένου δοκιµίου. Η µεταβολή της διαµέτρου δείχνεται στο Σχήµα 3 και οι αντίστοιχες τιµές
στον Πίνακα 2.
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα των δοκιµών µονοαξονικής ολιγοκυκλικής κόπωσης, έδειξαν µία
γενική υποβάθµιση των µηχανικών ιδιοτήτων του διαβρωµένου σιδηροοπλισµού S500s tempcore.
Ο τύπος της διάβρωσης στην επιφάνεια των δοκιµίων δηµιούργησε τραχύτητα που προκάλεσε
βλάβη λόγω συγκέντρωσης τάσεων κάτω από εναλλασσόµενα φορτία κόπωσης. Επιπλέον το
σχηµατισθέν στρώµα των οξειδίων µείωσε την ονοµαστική διατοµή των δοκιµίων µε αποτέλεσµα
απώλεια µάζας περίπου 10% για 90 ηµέρες διάβρωση αλατονέφωσης. Ίση και µεγαλύτερη
απώλεια µάζας παρατηρείται σε πραγµατικές κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα της δεκαετίας
1980 σε παραλιακές πόλεις.
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Πίνακας 2: Επί τοις εκατό απώλεια µάζας και µειωµένες τιµές ονοµαστικής διαµέτρου
Χρόνος έκθεσης [µέρες]
0
10
20
30
45
60
90
Απώλεια µάζας [%]

0

1.35

2

3.03

4.89

6.65

10.4

∆ιάµετρος [mm]

12

11.92

11.88

11.82

11.70

11.59

11.36

100
98

12.0
11.9

96

11.8

94
92

11.7

∆ιάµετρος
Γραµµική κατανοµή

90

11.6

∆ιάµετρος [mm]

Αποµένουσα µάζα [%]

12.1

αποµένουσα µάζα
Γραµµική κατανοµή

11.5

88

11.4

86
11.3
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∆ιάρκεια έκθεσης σε περιβάλλον αλατονέφωσης σε ηµέρες

Σχήµα 3: Η µείωση της µάζας και της διαµέτρου του υλικού µε αύξηση του χρόνου έκθεσης σε περιβάλλον
αλατονέφωσης.

Από τις µηχανικές δοκιµές ολιγοκυκλικής κόπωσης υπολογίζεται η δαπανώµενη ενέργεια
παραµόρφωσης σαν ένα άθροισµα της επιφάνειας των βρόγχων υστέρησης. Η ενέργεια αυτή είναι
ένα µέτρο της ικανότητας του υλικού να απορροφήσει σεισµική ενέργεια. Μετά την αποτίµηση της
αποροφηθείσας συνολικής ενέργειας (πιν. 3) χαράχτηκε η καµπύλη της αποµένουσας ενέργειας
παραµόρφωσης µετά από κάθε κύκλο σαν µία συνάρτηση του συνολικού αριθµού των κύκλων
αντοχής. Όπως φαίνεται από τα Σχήµατα 4-6, η συνολική ενέργεια παραµόρφωσης που
απορροφήθηκε από τα δοκίµια µειώθηκε µε αύξηση της βλάβης λόγω διάβρωσης. Αυτό φαίνεται
να επιβεβαιώνει την σταδιακή µείωση της ολκιµότητας του σιδηροοπλισµού που καταγράφηκε
στην εργασία (Apostolopoulos 2005) µε αύξηση του χρόνου έκθεσης σε περιβάλλον
αλατονέφωσης.
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2000

65% ωφέλιµου
χρόνου ζωής

50% ωφέλιµου
χρόνου ζωής.

Αποµένουσα ειδική ενέργεια παραµόρφωσης [MPa]
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Μη διαβρωµένο
10 µέρες επιτ. διαβ.
20 µέρες επιτ. διαβ.
30 µέρες επιτ. διαβ.
45 µέρες επιτ. διαβ.
60 µέρες επιτ. διαβ.
90 µέρες επιτ. διαβ.
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Αποµένουσα ειδική ενέργεια παραµόρφωσης [MPa]

Σχήµα 4: ∆υνατότητα απορρόφησης ενέργειας µετά από κάθε κύκλο φόρτισης για ε=±1%

800

Μη διαβρωµένο
10 µέρες επιτ. διαβ.
20 µέρες επιτ. διαβ.
30 µέρες επιτ. διαβ.
45 µέρες επιτ. διαβ.
60 µέρες επιτ. διαβ.
90 µέρες επιτ. διαβ.
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Σχήµα 5: ∆υνατότητα απορρόφησης ενέργειας µετά από κάθε κύκλο φόρτισης για ε=±2,5%
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Αποµένουσα ειδική ενέργεια παραµόρφωσης [MPa]

500

Μη διαβρωµένο
10 µέρες επιτ. διαβ.
20 µέρες επιτ. διαβ.
30 µέρες επιτ. διαβ.
45 µέρες επιτ. διαβ.
60 µέρες επιτ. διαβ.
90 µέρες επιτ. διαβ.
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Κύκλοι φόρτισης

Σχήµα 6: ∆υνατότητα απορρόφησης ενέργειας µετά από κάθε κύκλο φόρτισης για ε=±4%

Πίνακας 3: Συνολική απορροφώµενη ενέργεια [MPa]
∆ιάρκεια διάβρωσης
αλατονέφωσης
Μη διαβρωµένο
10 µέρες
20 µέρες

Εύρος επιβαλλόµενης
παραµόρφωσης
±1%
±2,5%
±4%
2329
753
454
2262
689
414
2168
667
384

30 µέρες
45 µέρες
60 µέρες

2117
1643
1430

659
647
615

382
367
335

90 µέρες

1403

528

327

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4, αν προταθεί ένα πρόγραµµα περιοδικών αυτοψιών ενός µη
διαβρωµένου χάλυβα οπλισµένου σκυροδέµατος για παράδειγµα στο 65% της ωφέλιµης διάρκειας
ζωής, τότε υπάρχει πιθανότητα ένας αριθµός δοκιµίων (Ø12) µε επίπεδο διάβρωσης µεγαλύτερο
από 4.89% (αντιστοιχεί σε αποµένουσα διάµετρο 11,70mm) να έχει αστοχήσει. Αντίστοιχα εάν
προταθεί ένα περισσότερο συντηρητικό πρόγραµµα περιοδικών αυτοψιών που θα απαιτεί έλεγχο
στο 50% της ωφέλιµης διάρκειας ζωής του, τότε υπάρχει πιθανότητα ένας αριθµός δοκιµίων (Ø12)
µε επίπεδο διάβρωσης µεγαλύτερο από 3,03% (αντιστοιχεί σε αποµένουσα διάµετρο 11,82mm) να
έχει επίσης αστοχήσει η να ευρίσκεται κοντά στην αστοχία.
Η βλάβη που προκαλείται στο υλικό µε αύξηση του χρόνου διάβρωσης προκαλεί σηµαντική
µείωση στον αριθµό των κύκλων αστοχίας του υλικού. Η µείωση του αριθµού των κύκλων
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αστοχίας φαίνεται στο Σχήµα 7 ενώ ο αριθµός των κύκλων µέχρι την αστοχία του υλικού
καταγράφεται στον Πίνακα 4. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, σε χαµηλά επίπεδα
παραµόρφωσης (±1%) παρατηρείται µια µεγαλύτερη µείωση στον αριθµό των κύκλων αστοχίας
(50,3% µείωση για 90 µέρες επιταχυνόµενης διάβρωσης) συγκρινόµενη µε την ποσοστιαία µείωση
που παρατηρείται για τα επίπεδα παραµόρφωσης 2,5% και 4% (σταθερή µείωση ≤ 20%). Αυτό

δείχνει ότι όσο αυξάνει το εύρος παραµόρφωσης, η διάβρωση έχει µικρότερη επίδραση
στην αντοχή του υλικού σε κόπωση.

ε = ±1%
ε = ±2.5%
ε = ±4%

100

Κύκλοι αστοχίας [%]
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∆ιάρκεια επιταχυνόµενης διάβρωσης αλατονέφωσης [µέρες]

Σχήµα 7: Επίδραση της διάβρωσης στον αριθµό των κύκλων αστοχίας για όλα τα εύρη παραµόρφωσης

Πίνακας 4: Κύκλοι αστοχίας
∆ιάρκεια
διάβρωσης
αλατονέφωσης
Μη διαβρωµένο
10 µέρες
20 µέρες
30 µέρες
45 µέρες
60 µέρες
90 µέρες

Εύρος επιβαλλόµενης
παραµόρφωσης
±1% ±2,5% ±4%
529
28
10
429
27
9
414
27
9
403
27
9
335
26
9
317
25
8
263
23
8

Αφού οι µηχανικές δοκιµές έγιναν επιβάλλοντας σταθερό εύρος παραµόρφωσης στα υπό εξέταση
δοκίµια, όπως ήταν αναµενόµενο η µέγιστη δύναµη µε την οποία αντιστεκόταν το υλικό στην
επιβαλλόµενη παραµόρφωση δεν ήταν σταθερή. Όπως παρατηρείται στο Σχήµα 8, η δύναµη µε την
οποία τα δοκίµια αντιστέκονταν στην επιβαλλόµενη παραµόρφωση µειώνεται σηµαντικά στους
πρώτους κύκλους της καταπόνησης. Στη συνέχεια και για το µεγαλύτερο ποσοστό της διάρκειας
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70

∆ύναµη [KN]

60

Αδιάβρωτο
10 µέρες επιτ. διαβ.
20 µέρες επιτ. διαβ.
30 µέρες επιτ. διαβ.
45 µέρες επιτ. διαβ.
60 µέρες επιτ. διαβ.
90 µέρες επιτ. διαβ.

65% ωφέλιµου
χρόνου ζωής

50% ωφέλιµου
χρόνου ζωής.

ζωής του δοκιµίου παρατηρείται µια µικρή αλλά συνεχής µείωση της αναλαµβανόµενης δύναµης
και τέλος µια απότοµη πτώση η οποία συνεχίζεται µέχρι την τελική αστοχία του δοκιµίου.
Επιπλέον, παρατηρείται µια µείωση της φέρουσας αυτής δύναµης µε αύξηση του χρόνου έκθεσης
διάβρωσης. Το αποτέλεσµα αυτό είναι αναµενόµενο, αφού µε αύξηση του επιπέδου διάβρωσης
παρατηρείται µείωση της διατοµής του δοκιµίου. Στην πράξη όµως, ο δοµικός χάλυβας καλείται να
φέρει σταθερή µέγιστη δύναµη καθόλη την ωφέλιµη διάρκεια ζωής µιας κατασκευής, αφού τα
φορτία των κατασκευών παραµένουν περίπου σταθερά και γνωστά σε βάθος χρόνου όπως και η
αναµενόµενη σεισµική φόρτιση. Αν για παράδειγµα τεθεί ως ελάχιστο αποδεκτό όριο της
φέρουσας δύναµης το 80% της µέγιστης τιµής, τότε από το Σχήµα 8 παρατηρείται ότι µε αύξηση
του χρόνου έκθεσης σε περιβάλλον αλατονέφωσης, ο αριθµός των κύκλων φόρτισης για τους
οποίους το υλικό µπορεί να φέρει την ελάχιστη αποδεκτή δύναµη µειώνεται σηµαντικά. Επίσης,
αν η αντοχή του υλικού σε κόπωση θεωρηθεί ανεπηρέαστη από τη διάβρωση, τότε η αστοχία του
υλικού µπορεί να προκληθεί πιο σύντοµα από ότι αρχικά είχε σχεδιαστεί.
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Σχήµα 8: Μέγιστη αναλαµβανόµενη δύναµη ανά κύκλο φόρτισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η πειραµατική µελέτη έδειξε τα ακόλουθα:
•
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδωσαν χρήσιµα δεδοµένα για την συµπεριφορά του
διαβρωµένου σιδηροοπλισµού S500s tempcore ο οποίος ως γνωστόν, σχεδόν κατά
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αποκλειστικότητα χρησιµοποιήθηκε σε κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα την τελευταία
δεκαπενταετία.
•
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο σιδηροοπλισµός S500s tempcore παρουσιάζει σηµαντική
µείωση της διάρκειας ζωής του µε αύξηση του χρόνου έκθεσης σε περιβάλλον επιταχυνόµενης
διάβρωσης αλατονέφωσης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη σηµαντική µείωσης της ολκιµότητας
του διαβρωµένου σιδηροοπλισµού που παρατηρείται στο πείραµα του εφελκυσµού.
•
Η µέγιστη φέρουσα ικανότητα των ράβδων σιδηροοπλισµού µειώνεται κατά την διάρκεια
της φόρτισης ολιγοκυκλικής κόπωσης. Η µείωση αυτή είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση των
διαβρωµένων ράβδων. Έτσι στην περίπτωση των παλαιών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα
σε σεισµογόνο χώρο δεν πρέπει να αναµένεται σταθερότητα στην µέγιστη αναλαµβανόµενη
δύναµη των σιδηροοπλισµών πέραν ενός ορίου ωφέλιµης διάρκειας ζωής.
•
Παρότι φαίνεται ότι στο θέµα αυτό θα απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα, ωστόσο η
καταγραφείσα υποβάθµιση των µηχανικών ιδιοτήτων εφελκυσµού και κόπωσης του διαβρωµένου
σιδηροοπλισµού θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψιν σε µελλοντικούς κανονισµούς επισκευής
κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.
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