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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζονται οι πειραµατικές καµπύλες πλαστικών παραµορφώσεων του
περισφιγµένου µε ινωπλισµένα πολυµερή σκυροδέµατος όπως προέκυψαν από ευρύ πειραµατικό
πρόγραµµα σταδιακά αυξανόµενης επαναλαµβανόµενης θλιπτικής καταπόνησης. ∆ιερευνάται η
ογκοµετρική πλαστική συµπεριφορά του σκυροδέµατος καθώς και η µεταβολή της βλάβης του, σε
σχέση µε την τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης. Ο συντελεστής πλαστικής διόγκωσης εξαρτάται
εκτός από την αντοχή του σκυροδέµατος και από τη δυστένεια του µέσου περίσφιγξης. Η
παράµετρος βλάβης αυξάνει σηµαντικά στο πρώτο κυρίως στάδιο φόρτισης του σκυροδέµατος ενώ
η κλίση της καµπύλης αποφόρτισης προκύπτει ίση µε το µέτρο ελαστικότητας του σκυροδέµατος
τουλάχιστον για τα πρώτα στάδια ανελαστικοποίησής του επιτρέποντας τον έµµεσο διαχωρισµό
ελαστικών και πλαστικών παραµορφώσεων.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έως τώρα έρευνα έχει θεµελιώσει την ευεργετική δράση των ινωπλισµένων πολυµερών (ΙΩΠ)
ως οπλισµού περίσφιγξης για το σκυρόδεµα τα οποία βελτιώνουν σηµαντικά τόσο την αντοχή όσο
και την παραµορφωσιµότητά του σε εφαρµογές επισκευής ή ενίσχυσης δοµικών στοιχείων. Οι
µελέτες διερεύνησης της συµπεριφοράς του σκυροδέµατος σε συνθήκες τριαξονικής θλίψης
(οµοιόµορφης περίσφιγξης) περιλαµβάνουν δοκίµια σκυροδέµατος περισφιγµένα µε υφάσµατα
ΙΩΠ ή σκυρόδεµα εγκιβωτισµένο σε σωλήνες σύνθετων υλικών (Harmon και Συνεργάτες 1995,
Samaan και Συνεργάτες 1998, Fam & Rizkalla 2001, Rochette & Labossiére 2000, Pantazopoulou
& Zanganeh 2001, Kim και Συνεργάτες 2003, κλπ) υποβαλλόµενα σε κεντρική αξονική µονότονη
θλίψη προκειµένου να αποτιµηθεί η συµπεριφορά τάσεων – ανηγµένων παραµορφώσεων των
υλικών. Τα παραπάνω αποτελέσµατα αξιοποιούνται για την διαβάθµιση ή ανάπτυξη
προσοµοιωµάτων εµπειρικών ή καταστατικών.
Από τη διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται η διεξαγωγή ελάχιστων πειραµάτων µε σταδιακά
αυξανόµενη θλιπτική φόρτιση - αποφόρτιση περισφιγµένου µε ΙΩΠ σκυροδέµατος µέσης κυρίως
αντοχής (Harmon & Slattery 1992, Mirmiran & Shahawy 1997) µε σκοπό την προσοµοίωση
ψευδοσεισµικού ιστορικού φόρτισης δεδοµένης της εκτεταµένης χρήσης των υφασµάτων ΙΩΠ σε
αντισεισµικές εφαρµογές. Στα παραπάνω πειράµατα κατά την αποφόρτιση του περισφιγµένου
σκυροδέµατος (ή γενικότερα του σκυροδέµατος) παρατηρούνται σε κάθε κύκλο υστέρησης
παραµένουσες παραµορφώσεις και απορρόφηση ενέργειας. Μετά την αρχικά θεωρούµενη
ελαστική περιοχή της απόκρισης του σκυροδέµατος (έως το 0.3 περίπου της αντοχής του
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απερίσφιγκτου σκυροδέµατος, Chen 1994) αρχίζει η ανελαστική συµπεριφορά κατά την οποία για
κάθε επόµενη φόρτιση (αύξηση του φορτίου ή της επιβαλλόµενης παραµόρφωσης) το
απερίσφιγκτο ή περισφιγµένο σκυρόδεµα βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια ώστε δεν υπάρχει
δυνατότητα επιστροφής στην προηγούµενη κατάσταση όταν αποφορτιστεί. ∆ηλαδή εάν
αποφορτίσουµε έως την τιµή προγενέστερα επιβαλλόµενου φορτίου, η τιµή της αντίστοιχης
παραµόρφωσης δεν είναι η ίδια.
Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα κατάλληλα σχεδιασµένου πειραµατικού
προγράµµατος δοκιµών σταδιακά αυξανόµενης φόρτισης – αποφόρτισης ώστε να αποτιµηθεί η
ελαστική και πλαστική απόκριση του περισφιγµένου σκυροδέµατος µετρώντας τις παραµένουσες
παραµορφώσεις. Στην συνέχεια διερευνάται η πλαστική ογκοµετρική συµπεριφορά του
σκυροδέµατος καθώς και ο ρυθµός συσσώρευσης βλάβης στο σκυρόδεµα (απόκριση φθίνοντα
κλάδου). Προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα για την εξάρτηση των πλαστικών παραµέτρων
καθώς και την δυνατότητα έµµεσου διαχωρισµού ελαστικών και πλαστικών παραµορφώσεων σε
πειράµατα µονότονης φόρτισης σκυροδέµατος περισφιγµένου µε ΙΩΠ.
2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

ΒΑΣΙΚΩΝ

Για την διερεύνηση της πλαστικής (ανελαστικής) συµπεριφοράς του περισφιγµένου σκυροδέµατος
αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα από ευρύ πειραµατικό πρόγραµµα κυκλικών διατοµών
σκυροδέµατος έξι διαφορετικών ποιοτήτων µε κυλινδρική αντοχή από 25.2 MPa έως 82.1 MPa.
Εφαρµόστηκαν δύο τεχνικές περίσφιγξης: περιέλιξης ανθρακοϋφασµάτων συνήθους (234 GPa 240 GPa) και υψηλού (377 GPa) µέτρου ελαστικότητας σε τρία και πλέον επίπεδα περίσφιγξης µε
φάσµα δυστένειας από 280 MPa (2tjΕj/D, εγκάρσια σε κυκλική διατοµή) έως 4300 MPa καθώς και
περιέλιξης προεντεταµένης δέσµης ανθρακοϊνών µε δυστένεια 2833 MPa ως ενεργητική
περίσφιγξη. Τα δοκίµια υποβλήθηκαν σε µονότονη καθώς και σε σταδιακά αυξανόµενη θλιπτική
φόρτιση – αποφόρτιση. Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η πειραµατική διάταξη φόρτισης, καθώς και η
διάταξη µέτρησης παραµορφώσεων (τρία γραµµικά επιµηκυνσιόµετρα και τέσσερις
αντιδιαµετρικοί µετρητές ανηγµένων παραµορφώσεων (Strain Gauges). Στο παραπάνω σχήµα
διακρίνονται τα φύλλα τεφλόν τα οποία τοποθετήθηκαν στις βάσεις των δοκιµίων για την µείωση
της διεπιφανειακής τριβής µε τις πλάκες φόρτισης. Η αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της
περίσφιγξης του σκυροδέµατος σε µεγέθη αντοχής, παραµορφωσιµότητας και ογκοµετρικής
συµπεριφοράς των παραπάνω δοκιµίων παρουσιάζονται εκτενέστερα σε προηγούµενες εργασίες
των Karabinis & Rousakis (2001), Rousakis & Tepfers (2003, 2004), Rousakis και Συνεργάτες
(2003), Ρουσάκης (2005). Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται η συµπεριφορά τάσεων – ανηγµένων
παραµορφώσεων των δοκιµίων σκυροδέµατος 25.2 MPa αντοχής περισφιγµένων µε
ανθρακοΰφασµα 300 Μ υψηλού µέτρου ελαστικότητας. Παρατηρείται η σηµαντική αύξηση της
αντοχής όσο και της παραµορφωσιµότητας του περισφιγµένου σκυροδέµατος για αύξηση των
στρώσεων του υφάσµατος ΙΩΠ. Παράλληλα παρατηρείται ισχυρός περιορισµός του ρυθµού
αύξησης των πλευρικών παραµορφώσεων ο οποίος προκαλείται από την ελαστική συνεχώς
αυξανόµενη έως την αστοχία αντίδραση του µανδύα έναντι της ασταθούς διόγκωσης του
σκυροδέµατος. Η περιοριστική δράση του µανδύα µεταβάλλει σηµαντικά την ογκοµετρική
συµπεριφορά του σκυροδέµατος (σχ. 3) και µπορεί να οδηγήσει σε συνεχή συρρίκνωση του
δοκιµίου και µάλιστα µε µεγαλύτερο ρυθµό από ότι πριν την σηµαντική ρηγµάτωση του
απερίσφιγκτου σκυροδέµατος. Η συµπεριφορά δοκιµίων υποβαλλόµενων σε µονότονη ή σταδιακά
αυξανόµενη φόρτιση – αποφόρτιση είναι παρόµοια.
Από την εξέταση του βαθµού συσχέτισης της αποτελεσµατικότητας της περίσφιγξης µε βασικές
παραµέτρους σχεδιασµού, τις ιδιότητες των υλικών καθώς και το επίπεδο προέντασης προέκυψαν
εµπειρικές σχέσεις πρόβλεψης της µέγιστης αναλαµβανόµενης τάσης και παραµορφωσιµότητας
σκυροδέµατος περισφιγµένου µε ΙΩΠ όπου το γινόµενο της παραµορφωσιακής κατάστασης του
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ΙΩΠ στην αστοχία (εje) επί τον συντελεστή αποτελεσµατικότητας της περίσφιγξης (k1)
εκφράζονται µέσω του µέτρου ελαστικότητας του ΙΩΠ (Ρουσάκης, 2005).
Στην παρούσα εργασία τα αποτελέσµατα σταδιακά αυξανόµενης θλιπτικής φόρτισης –
αποφόρτισης υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία για την άµεση εξαγωγή των πλαστικών
παραµέτρων της συµπεριφοράς του σκυροδέµατος.
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Σχήµα 1. Πειραµατική διάταξη φόρτισης και ενοργάνωση δοκιµίων σκυροδέµατος
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Σχήµα 2. Απόκριση τάσεων - ανηγµένων παραµορφώσεων των δοκιµίων της παρτίδας
σκυροδέµατος 25.2 MPa αντοχής περισφιγµένων µε 0, 1, 2 και 3 στρώσεις
ανθρακοϋφάσµατος υψηλού µέτρου ελαστικότητας

3 ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα προκύπτει σηµαντική διαφοροποίηση της µηχανικής
συµπεριφοράς του σκυροδέµατος σε θλίψη: για διαφοροποίηση της δυστένειας και της
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παραµορφωσιµότητας του χρησιµοποιούµενου µέσου περίσφιγξης, είτε για διαφοροποίηση της
παρεχόµενης αρχικής τάσης περίσφιγξης µέσω προέντασης του χρησιµοποιούµενου µέσου
περίσφιγξης, είτε για διαφοροποίηση της αντοχής του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος όπως αυτή
παρουσιάζεται στα διαγράµµατα τάσεων – ανηγµένων αξονικών, πλευρικών και ογκοµετρικών
παραµορφώσεων (Ρουσάκης, 2005). Παρατηρείται έντονη µη γραµµικότητα στην συµπεριφορά
τάσεων – ανηγµένων παραµορφώσεων ενώ κυρίως στο απερίσφιγκτο σκυρόδεµα είναι αισθητή η
αποµείωση των τάσεων για περαιτέρω βράχυνση µετά το µέγιστο αναλαµβανόµενο φορτίο (κυρίως
στο σκυρόδεµα χαµηλής αντοχής έχει καταγραφεί). Λαµβάνοντας υπόψη τα πειραµατικά
αποτελέσµατα τάσεων και ανηγµένων παραµορφώσεων του σκυροδέµατος σε µονοαξονική και
τριαξονική φόρτιση διερευνάται η πλαστική συµπεριφορά του σκυροδέµατος υπό το πρίσµα της
θεωρίας της πλαστικότητας και συνάρτηση αστοχίας της µορφής F = J 2 D + θ J1 – k (α, χ) =0 η
οποία αναπαριστά υλικό µε κράτυνση και φθίνοντα κλάδο. Εξάγονται αρχικά οι ελαστικές και
στην συνέχεια οι πλαστικές παράµετροι του σκυροδέµατος.
3.1 Παράµετροι ελαστικής συµπεριφοράς σκυροδέµατος
Η µηχανική συµπεριφορά του σκυροδέµατος εξαρτάται από τις ιδιότητες των σκύρων, του
τσιµεντοπολτού, από τη µεταξύ τους συνάφεια καθώς και την µεταξύ τους αναλογία. Επίσης
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υφίσταται έντονο το φαινόµενο των µικρορηγµατώσεων στην
διεπιφάνεια µεταξύ σκύρων και τσιµεντοπολτού ακόµη και πριν τη φόρτιση του σκυροδέµατος
(λόγω απόµειξης, συστολής ξήρανσης ή θερµικής διαστολής) καθώς και ότι ο τσιµεντοπολτός έχει
υψηλό πορώδες (περίπου 30%) που αντιστοιχεί στην παρουσία νερού ή/και αέρα (Chen, 1994). Το
σκυρόδεµα θεωρείται ότι έχει ελαστική συµπεριφορά όσο οι µικρορηγµατώσεις που υπήρχαν πριν
την φόρτιση παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες για επιβολή φορτίου. Έχει παρατηρηθεί έναρξη
τοπικών µικρορηγµατώσεων σε επίπεδο µεταξύ 30% - 50% της αντοχής του απερίσφιγκτου
σκυροδέµατος. Θεωρείται για όλα τα σκυροδέµατα της µελέτης ως τάση ορίου της ελαστικής
περιοχής f cy (τάση ‘διαρροής’) το 0.3 της µέσης αντοχής του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος (0.3fco)
όπως προτείνεται από τους Kotsovos & Newman, 1977 (Chen, 1994). Εποµένως στην θεωρούµενη
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Σχήµα 3. Απόκριση τάσεων - ογκοµετρικών
ανηγµένων παραµορφώσεων των δοκιµίων της
παρτίδας σκυροδέµατος 25.2 MPa αντοχής
περισφιγµένων µε 0, 1, 2 και 3 στρώσεις
ανθρακοϋφάσµατος υψηλού µέτρου ελαστικότητας

Σχήµα 4. Περιβάλλουσα αστοχίας δοκιµίων
σκυροδέµατος 25.2 MPa κατά Mohr –
Coulomb. Προσδιορισµός της γωνίας
εσωτερικής τριβής φ
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ελαστική περιοχή για την εύρεση των τάσεων σε στοιχειώδες τµήµα σκυροδέµατος υπό
οποιανδήποτε παραµορφωσιακή κατάσταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σχέση της µορφής

{σ } = [E ] {ε } , όπου [E ]

το µητρώο δυσθλιψίας (ή ελαστικότητας, γενικά στιβαρότητας) του
σκυροδέµατος.
Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα των απερίσφιγκτων δοκιµίων του προγράµµατος
προκύπτουν µε εφαρµογή του προτύπου ASTM C469-94 χαµηλές τιµές µέτρων ελαστικότητας από
17.3 GPa έως 30.5 GPa για σκυρόδεµα 25.2 ΜPa και 82.1 ΜPa αντίστοιχα. Για την περαιτέρω
επεξεργασία το (εφαπτοµενικό) µέτρο ελαστικότητας ανάλογα µε την αντοχή του σκυροδέµατος
υπολογίζεται από τη σχέση (CEB-FIP Model Code 90):

 f 
Εc = Ε co  co 
 f cmo 

1/3

(1)

όπου: Εco = 21500 MPa
και fcmo = 10 MPa σταθεροί συντελεστές ισοδυναµίας µονάδων εξίσωσης,
η οποία προτείνεται για αντοχές από 20 ΜPa έως και 88 ΜPa και οδηγεί σε τιµές µέτρων
ελαστικότητας 29.2 GPa και 43.3 GPa αντίστοιχα για αντοχές 25.2 ΜPa και 82.1 ΜPa.
Οι τιµές του µέτρου εγκάρσιας παραµόρφωσης υπολογίζονται από τα πειραµατικά
αποτελέσµατα των απερίσφιγκτων δοκιµίων βάσει του προτύπου ASTM C469-94, από 0.17 έως
0.20. Για την περαιτέρω επεξεργασία το µέτρο εγκάρσιας παραµόρφωσης του σκυροδέµατος
λαµβάνεται σταθερό και ίσο µε 0.20, που αποτελεί µια αντιπροσωπευτική τιµή για τα περισσότερα
σκυροδέµατα ανεξάρτητα από την αντοχή τους (Chen, 1994).
3.2 Πειραµατικός προσδιορισµός γωνίας εσωτερικής τριβής σκυροδέµατος φ – παράµετρος τριβής θ
Για την αποτίµηση της ευαισθησίας του σκυροδέµατος σε τριαξονική συµµετρική καταπόνηση
απαιτείται η εκτίµηση της γωνίας εσωτερικής τριβής του σκυροδέµατος φ, όπως αυτή προκύπτει
από περιβάλλουσες αστοχίας κύκλων του Mohr για το υλικό. Από πειραµατικά δεδοµένα
προκύπτει ότι για χαµηλή εγκάρσια περίσφιγξη το σκυρόδεµα εµφανίζει µεγάλο φ ενώ για αύξηση
της εγκάρσιας τάσης η φ πρακτικά σταθεροποιείται σε χαµηλότερες τιµές (Chen, 1994). Στην
παρούσα διερεύνηση της συµπεριφοράς του σκυροδέµατος µε την θεωρία πλαστικότητας
χρησιµοποιείται κριτήριο αστοχίας τύπου Drucker-Prager. Έτσι η γωνία εσωτερικής τριβής
θεωρείται σταθερή και προσδιορίζεται κατά τα γνωστά από την κλίση της επιφάνειας αστοχίας,
θεωρούµενου κριτηρίου αστοχίας δύο παραµέτρων (συνοχής c και γωνίας εσωτερικής τριβής φ)
κατά Mohr-Coulomb από διάγραµµα της διδιάστατης τάσης περίσφιγξης p = (σ1u + σ2u)/2 προς τον
εκτροπέα της τάσης q = (σ1u - σ2u)/2 (Mei και Συνεργάτες, 2001). Το σ1u είναι η αντοχή του
σκυροδέµατος (fcu) για διάφορα επίπεδα πλευρικής τάσης περίσφιγξης σ2u. Στο σχήµα 4
απεικονίζονται τα πειραµατικά σηµεία της περιβάλλουσας αστοχίας των περισφιγµένων µε
ανθρακοΰφασµα 300Μ δοκιµίων αντοχής σκυροδέµατος των 25.2 MPa. Από την κλίση της ευθείας
του σχήµατος (περιβάλλουσα αστοχίας) προσδιορίζεται η γωνία εσωτερικής τριβής φ. Με τον ίδιο
τρόπο προκύπτουν οι γωνίες εσωτερικής τριβής µεταξύ 32.2ο και 37.8ο για σκυροδέµατα από 25.2
MPa έως 82.1 MPa χωρίς κάποια σαφή σχέση εξάρτησης των αποτελεσµάτων από την αντοχή του
σκυροδέµατος. Για την εκτίµηση της γωνίας εσωτερικής τριβής για µεταβολή της αντοχής
σκυροδέµατος χρησιµοποιείται η γραµµική σχέση που αναφέρεται από τους Li και Συνεργάτες
(2003):

ϕ = 36 ο + 1ο ( f co / (3.5fcmo )) ≤ 45 ο

(2)

όπου: fcmo = 10 MPa
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Από την παραπάνω σχέση προκύπτει γωνία εσωτερικής τριβής που κυµαίνεται από 36.7ο έως και
38.3ο για τα σκυροδέµατα που εξετάζονται. Έτσι µπορεί να υπολογιστεί η παράµετρος τριβής θ,
που εκφράζει την ευαισθησία σε πίεση του υλικού, βάσει της σχέσης :

θ=

2ηµϕ
3(3 − ηµϕ )

(3)

για σύµπτωση των κριτηρίων αστοχίας Mohr – Coulomb και Drucker – Prager υλικού σε
τριαξονική θλίψη µε ίση τάση σε δύο από τους τρεις άξονες (σκυρόδεµα σε θλίψη υπό οµοιόµορφη
περίσφιγξη). Οι αντίστοιχες παράµετροι τριβής θ για σκυροδέµατα από 25.2 MPa έως 82.1 MPa
βάσει της σχέσης (3) κυµαίνονται από 0.287 έως 0.3.
3.3 Πειραµατικά διαγράµµατα τάσης - ανηγµένης πλαστικής παραµόρφωσης
Από τις πειραµατικές καµπύλες τάσεων – ανηγµένων παραµορφώσεων των δοκιµίων που
υποβλήθηκαν σε επαναλαµβανόµενη φόρτιση – αποφόρτιση εξάγεται η συµπεριφορά τάσεων πλαστικών παραµορφώσεων των δοκιµίων. Κάθε απειροστή ανηγµένη αξονική παραµόρφωση dε
που προκαλείται από τη φόρτιση του σκυροδέµατος στην ανελαστική περιοχή ισούται µε:

dε = dε e + dε p

(4)

όπου dεe η ελαστική και dεp η πλαστική (µόνιµη) ανηγµένη παραµόρφωση αντίστοιχα. Η
αποφόρτιση είναι ελαστική ενώ για µηδενισµό του επιβαλλόµενου φορτίου εξάγεται το µέγεθος
της µόνιµης παραµόρφωσης εp που αντιστοιχεί στην ανηγµένη παραµόρφωση ε πριν την έναρξη
της αποφόρτισης. Στο σχήµα 5 απεικονίζονται οι αξονικές ελαστικές και πλαστικές ανηγµένες
παραµορφώσεις δοκιµίου περισφιγµένου µε µια στρώση ανθρακοϋφάσµατος υψηλού µέτρου
ελαστικότητας 300Μ. Παρατηρείται ότι, τουλάχιστον για τα πρώτα στάδια ανελαστικοποίησης του
σκυροδέµατος, η κλίση της καµπύλης αποφόρτισης ισούται µε το µέτρο ελαστικότητας του
σκυροδέµατος Εc. Για επανάληψη της αποφόρτισης – επαναφόρτισης σε υψηλότερες βραχύνσεις
του σκυροδέµατος παρατηρείται σταδιακή µείωση της στιβαρότητας του σκυροδέµατος σε σχέση
µε το αρχικό µέτρο ελαστικότητας. Το παραπάνω γεγονός φανερώνει ότι η ανελαστική
συµπεριφορά του περισφιγµένου σκυροδέµατος δεν οφείλεται µόνο στην πλαστικοποίηση του
αλλά και στην µικρορηγµάτωση και θραύση του υλικού. Ωστόσο η συµπεριφορά του
περισφιγµένου µε ΙΩΠ σκυροδέµατος διαφέρει σηµαντικά από αυτήν του άοπλου, όπου
παρατηρείται συνεχής µείωση της δυσθλιψίας και ιδιαίτερα έντονη µετά το µέγιστο
αναλαµβανόµενο φορτίο όπου επέρχεται σηµαντική χαλάρωση των παραµορφώσεων (βλέπε
πειράµατα άοπλου σκυροδέµατος από τους Sinha και Συνεργάτες (1964), Karsan & Jirsa, 1969).
Εξάγοντας τις πλαστικές ανηγµένες παραµορφώσεις σε κάθε αποφόρτιση κατασκευάζεται το
διάγραµµα 6 τάσεων – αξονικών ανηγµένων ελαστικών και πλαστικών παραµορφώσεων του
δοκιµίου. Από αντίστοιχο διάγραµµα µε κατάλληλες αποφορτίσεις – επαναφορτίσεις τόσο στο
όριο της ελαστικής περιοχής όσο και κατά την αστοχία µπορεί να εκτιµηθεί η πειραµατική τιµή
του αρχικού και τελικού µέτρου πλαστικότητας του περισφιγµένου σκυροδέµατος (κλίση
διαγράµµατος τάσεων - αξονικών ανηγµένων πλαστικών παραµορφώσεων) για κάθε δοκίµιο.
Οµοίως από τη καµπύλη τάσεων - πλευρικών ανηγµένων παραµορφώσεων κατασκευάζεται το
διάγραµµα που απεικονίζει τις πλευρικές ελαστικές και πλαστικές παραµορφώσεις για κάθε
δοκίµιο.
3.4 Προσδιορισµός πλαστικής διόγκωσης σκυροδέµατος
∆εδοµένων των κύριων αξονικών και πλευρικών ανηγµένων πλαστικών παραµορφώσεων του
περισφιγµένου σκυροδέµατος υπολογίζονται για κάθε διακεκριµένο σηµείο η πρώτη αναλλοίωτη
των πλαστικών παραµορφώσεων (Ιp1 = ε p1 + ε p2 + ε p3) καθώς και η τετραγωνική ρίζα της
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Σχήµα 5. Συµπεριφορά τάσεων – αξονικών
ανηγµένων
παραµορφώσεων
(ε1)
του
περισφιγµένου
δοκιµίου
20c1L1C-1t.
Προσδιορισµός πειραµατικών ελαστικών (εe1),
πλαστικών παραµορφώσεων (εp1 ) και µέτρου
ελαστικότητας αποφόρτισης (Εc ).

Σχήµα 6. Συµπεριφορά τάσεων – αξονικών
ανηγµένων ελαστικών (εe1) και πλαστικών
παραµορφώσεων (εp1) παραµορφώσεων του
περισφιγµένου δοκιµίου 20c1L1C-1t για τα
διακεκριµένα σηµεία αποφόρτισης επαναφόρτισης
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Σχήµα 7. ∆ιάγραµµα πρώτης αναλλοίωτης
πλαστικών παραµορφώσεων (Ιp1) – τετραγωνικής
ρίζας δεύτερης αναλλοίωτης εκτροπέα πλαστικών
I 2pD

) των περισφιγµένων
παραµορφώσεων (
δοκιµίων 20c1L1,2,3C-1t για τα διακεκριµένα
σηµεία αποφόρτισης - επαναφόρτισης.

Σχήµα 8. ∆ιάγραµµα µεταβολής συντελεστή
διόγκωσης (α) – τροχιάς πλαστικών
∈
ε$ = ∫ d ε p d ε p
παραµορφώσεων
των περισφιγµένων δοκιµίων 20c1L1,2,3C1t για τα διακεκριµένα σηµεία αποφόρτισης
- επαναφόρτισης.
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δεύτερης αναλλοίωτης του εκτροπέα των πλαστικών παραµορφώσεων ( I 2pD ) των περισφιγµένων
δοκιµίων όπου Ιp2D = 1/6([ε p1 – ε p2]2 + [ε p2 – ε p3]2 + [ε p3 – ε p1 ]2). Η κλίση του διαγράµµατος

I 1p -

p
ισούται µε τον συντελεστή διόγκωσης α του σκυροδέµατος. Στο σχήµα 7
I 2D
απεικονίζεται το αντίστοιχο διάγραµµα για όλα τα δοκίµια του σχήµατος 2.
Η διερεύνηση της µεταβολής του συντελεστή διόγκωσης α κατά τη διάρκεια της φόρτισης του
σκυροδέµατος (ψαθυρό υλικό) είναι απαραίτητη διότι εκφράζει τη σχέση µεταξύ αξονικών και
πλευρικών πλαστικών παραµορφώσεων καθώς και την διεύθυνση µεταβολής τους, κάθετα σε
επιφάνεια πλαστικής ροής G διαφορετική της επιφάνειας φόρτισης – αστοχίας F. Ο συντελεστής α
απαιτείται για την εφαρµογή µη συνεταιριστικού νόµου πλαστικής ροής. Επιπλέον ο συντελεστής
α βάσει της πρότασης των Karabinis & Kiousis (1996) ενσωµατώνεται και στην συνάρτηση
κράτυνσης – αποµείωσης κ. Μάλιστα εισάγεται µε την σχέση:
)
2ε
(5)
ε=
α−1

όχι µόνο στον παράγοντα που επηρεάζει την κράτυνση του υλικού (hardening) αλλά και στον
παράγοντα φθοράς του υλικού (softening). Στη σχέση 5 η διόγκωση συναρτάται µε την τροχιά
πλαστικών παραµορφώσεων ε$ της θεωρίας της πλαστικότητας:

)
ε=

∫

T

dε p dε p

(6)

όπου ο δείκτης T δηλώνει την αναστροφή του µητρώου των κύριων πλαστικών ανηγµένων
παραµορφώσεων. Η τροχιά πλαστικών παραµορφώσεων ε$ αποτελεί µια θετική ολοένα
αυξανόµενη παράµετρο που εκφράζει την συσσώρευση βλάβης στο υλικό λόγω φόρτισης και
αναπαριστά ολόκληρο το ιστορικό πλαστικής φόρτισης. Η µεταβολή της διόγκωσης για την
εκάστοτε τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης για κάθε δοκίµιο αναπαριστάται στο σχήµα 8.
Από τις µελέτες των Han (1984), Han & Chen (1985) προκύπτουν τιµές αρχικού συντελεστή
διόγκωσης µεταξύ -0.6 και -0.7 ενώ στην αστοχία οι αντίστοιχες τιµές είναι µεταξύ 0.1 και 0.28.
Μάλιστα θεωρείται γραµµική µεταβολή της πλαστικής διόγκωσης σε σχέση µε την παράµετρο
κράτυνσης. Επίσης θεωρείται ότι ο συντελεστής διόγκωσης εξαρτάται αποκλειστικά από την
αντοχή του σκυροδέµατος. Από τα σχήµατα 7 και 8 αν και δεν µπορεί να εξαχθεί ασφαλές
συµπέρασµα για το είδος µεταβολής της διόγκωσης διαφαίνεται µη γραµµική µεταβολή
τουλάχιστον για ελαφρά περίσφιγξη σκυροδέµατος, ενώ παρατηρείται εξάρτηση της παραµέτρου
διόγκωσης α από την παρεχόµενη περίσφιγξη του ελαστικού µανδύα ΙΩΠ. Η µείωση της τιµής
της διόγκωσης είναι έντονη για αύξηση των στρώσεων ΙΩΠ από 1 σε 2 ή 3.
3.5 Προσδιορισµός της συσσωρευµένης βλάβης στο σκυρόδεµα
Προσδιορίζεται η πειραµατική παράµετρος χ που καθορίζει τον παράγοντα βλάβης του
σκυροδέµατος R(σ 3 )K 2 ε ο οποίος υπεισέρχεται στην σχέση της κράτυνσης – αποµείωσης της
συνάρτησης φόρτισης αστοχίας τύπου Drucker-Prager (βλέπε πρόταση των Karabinis & Kiousis,
1996). Η παράµετρος χ (µονάδες σε MPa-1) καθορίζει τη µεταβολή της κλίσης της καµπύλης
τάσεων – αξονικών πλαστικών παραµορφώσεων n = R(σ 3 )K 2 σε σχέση µε την κλίση του
φθίνοντα κλάδου του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος Κ2 (σχήµα 9) µε τη σχέση:

 n 
 σ 3
χ = ln
K
 2
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Η παράµετρος βλάβης αυξάνεται ως ποσοστό της τελικής κλίσης του φθίνοντα κλάδου του
απερίσφιγκτου σκυροδέµατος Κ2 για επιβαλλόµενη βράχυνση στο σκυρόδεµα ενώ η παρεχόµενη
πλευρική περίσφιγξη (σ3 = σ2) ενεργεί αποτρεπτικά.
Η κλίση του φθίνοντα κλάδου του διαγράµµατος τάσεων - αξονικών ανηγµένων πλαστικών
παραµορφώσεων του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος Κ2 είναι δύσκολο να εκτιµηθεί διότι
επηρεάζεται σηµαντικά από την τριβή που αναπτύσσεται στις επιφάνειες φόρτισης του δοκιµίου.
Επιπλέον είναι δύσκολο να εκτελεσθούν κύκλοι αποφόρτισης - επαναφόρτισης σε απερίσφιγκτο
σκυρόδεµα και ιδίως στο φθίνοντα κλάδο. Για αντοχή σκυροδέµατος 25.2 MPa, προκύπτει το
διάγραµµα της παραµέτρου βλάβης χ σε σχέση µε την τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης ε$
(σχήµα 10).
Παρατηρείται σηµαντική αύξηση της παραµέτρου βλάβης κυρίως στο πρώτο στάδιο φόρτισης
όπου δεν έχει ενεργοποιηθεί πλήρως ο µανδύας περίσφιγξης, παρουσιάζοντας αρχικά υψηλές
αρνητικές τιµές (τιµή -16.3 για δοκίµια περισφιγµένο µε 1 στρώση ΙΩΠ). Για επίπεδο τιµής
τροχιάς πλαστικής παραµόρφωσης γύρω στο 0.002 έως 0.005 παρατηρείται σταθεροποίηση της
τιµής της βλάβης του σκυροδέµατος περισφιγµένου µε 1 στρώση ΙΩΠ σε θετικές τιµές, ενώ
διαφαίνεται παρόµοια συµπεριφορά και για δοκίµια µε ισχυρότερη περίσφιγξη.
1
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1
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Σχήµα 9. Απεικόνιση του αρχικού και τελικού
µέτρου
πλαστικότητας
Κ1
και
Κ2
απερίσφιγκτου σκυροδέµατος καθώς και της
συνάρτησης βλάβης R(σ3) για περισφιγµένο
σκυρόδεµα.

Σχήµα 10. ∆ιάγραµµα της παραµέτρου βλάβης
(χ) – τροχιάς πλαστικών παραµορφώσεων
∈
ε$

=

∫

dε

pT

d ε p των
περισφιγµένων
δοκιµίων 20c1L1,2,3C-1t για τα διακεκριµένα
σηµεία αποφόρτισης - επαναφόρτισης.

.
3.6 Ακρίβεια πειραµατικών αποτελεσµάτων πλαστικής συµπεριφοράς σκυροδέµατος
Από την διεξαγωγή κατάλληλα σχεδιασµένου ιστορικού φόρτισης σταδιακά αυξανόµενης
φόρτισης – αποφόρτισης προέκυψαν τιµές πλαστικών παραµορφώσεων για κάθε επίπεδο
αναλαµβανόµενου φορτίου σκυροδέµατος περισφιγµένου µε ελαστικό µέσο. Οι τιµές αυτές έχουν
εξαχθεί τόσο για το πρώτο στάδιο φόρτισης (πριν την εκτεταµένη ρηγµάτωση του σκυροδέµατος),
στο στάδιο ενεργοποίησης του µανδύα, καθώς και στο στάδιο σταθεροποίησης της δυσθλιψίας του
περισφιγµένου σκυροδέµατος. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακρίβεια των παραπάνω
πειραµατικών διαγραµµάτων συµπεριφοράς (ιδίως των α – ε$ και χ - ε$ που έχουν έντονη
µεταβολή) εξαρτάται άµεσα από την πύκνωση των φορτίσεων – αποφορτίσεων – επαναφορτίσεων
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των δοκιµίων. Εποµένως απαιτούνται “κύκλοι” φόρτισης στο αρχικό στάδιο πλαστικοποίησης του
σκυροδέµατος, διεξαγωγή αξιόπιστων “κύκλων” φόρτισης σε απερίσφιγκτο σκυρόδεµα τόσο στην
κρατυνόµενη περιοχή όσο και στην περιοχή χαλάρωσης των παραµορφώσεων οι οποίοι είναι
δύσκολο να γίνουν όπως προαναφέρθηκε. ∆υσκολότερο ακόµη είναι να διεξαχθούν “κύκλοι”
φόρτισης πολύ κοντά στην αστοχία των δοκιµίων. Για την εξαγωγή πιο αξιόπιστων διαγραµµάτων
πλαστικής συµπεριφοράς απαιτείται πύκνωση των “κύκλων” φόρτισης ωστόσο πρέπει να ληφθεί
υπόψη και η ενδεχόµενη επιρροή της κόπωσης των υλικών στα αποτελέσµατα.
Για την ακριβέστερη διαβάθµιση προσοµοιωµάτων της θεωρίας της πλαστικότητας απαιτείται η
εξαγωγή των πλήρων καµπυλών πλαστικής συµπεριφοράς του περισφιγµένου σκυροδέµατος.
∆ιερευνάται η έµµεση εξαγωγή τέτοιων καµπυλών από τα πειράµατα µονότονης φόρτισης. Στο
σχήµα 5 παρατηρείται ότι τουλάχιστον για τα πρώτα στάδια ανελαστικοποίησης του
σκυροδέµατος, η κλίση της καµπύλης αποφόρτισης ισούται µε το µέτρο ελαστικότητας του
σκυροδέµατος Εc. Εποµένως µπορεί να θεωρηθεί χωρίς σηµαντικό σφάλµα ότι οι στοιχειώδεις
αυξήσεις των ελαστικών παραµορφώσεων κατά την αξονική και εγκάρσια διεύθυνση προκύπτουν
από τις στοιχειώδεις αυξήσεις της αναλαµβανόµενης αξονικής και εγκάρσιας τάσης
πολλαπλασιαζόµενης επί το αντίστροφο µητρώο στιβαρότητας (ελαστικότητας) του σκυροδέµατος
−1
∆ ε e = [Ε ] {∆ σ } . Στην συνέχεια οι στοιχειώδεις αυξήσεις των πλαστικών παραµορφώσεων
υπολογίζονται µε αφαίρεση των ελαστικών από τις πειραµατικές τιµές. Σύµφωνα µε την παραπάνω
πρόταση µπορούν να εξαχθούν έµµεσα από πειράµατα µονότονης φόρτισης αξιόπιστες συνεχείς
πλαστικές καµπύλες τάσεων – παραµορφώσεων για την διαβάθµιση των πλαστικών παραµέτρων
από περισφιγµένο µε ΙΩΠ σκυρόδεµα σύµφωνα µε τη θεωρία της πλαστικότητας δίνοντας τη
δυνατότητα για µονοσηµαντές κλειστές συσχετίσεις µε την αντοχή του σκυροδέµατος και τη
δυστένεια του µέσου περίσφιγξης όπως προέκυψε από την πειραµατική διερεύνηση. Οι
παραχθείσες καµπύλες πλαστικής συµπεριφοράς – λαµβάνοντας υπόψην ότι η ακρίβειά τους
εξαρτάται από την πύκνωση των “κύκλων” φόρτισης - µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
έλεγχο της αξιοπιστίας της παραπάνω πρότασης.

{ }

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα κατάλληλα σχεδιασµένου πειραµατικού προγράµµατος δοκιµών
σταδιακά αυξανόµενης φόρτισης – αποφόρτισης για την διερεύνηση της πλαστικής συµπεριφοράς
του περισφιγµένου µε ΙΩΠ σκυροδέµατος. Από την µέτρηση των παραµενουσών παραµορφώσεων
διαχωρίζεται άµεσα η απόκριση του σκυροδέµατος σε ελαστική και πλαστική.
Από τα διαγράµµατα του συντελεστή πλαστικής διόγκωσης του σκυροδέµατος µε την τροχιά
πλαστικής παραµόρφωσης διαφαίνεται µη γραµµική µεταβολή τουλάχιστον για ελαφρά περίσφιγξη
µε ΙΩΠ ενώ παρατηρείται εξάρτηση της παραµέτρου διόγκωσης α από την παρεχόµενη
περίσφιγξη του ελαστικού µανδύα ΙΩΠ. Η µείωση της τιµής της διόγκωσης είναι έντονη για
αύξηση της παρεχόµενης περίσφιγξης.
Από τα διαγράµµατα του συντελεστή συσσώρευσης της βλάβης του σκυροδέµατος χ µε την
τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης παρατηρείται σηµαντική αύξηση της παραµέτρου βλάβης,
έχοντας αρχικά υψηλές αρνητικές τιµές κυρίως στο πρώτο στάδιο φόρτισης. Στην συνέχεια
παρατηρείται σταθεροποίηση της τιµής της βλάβης του σκυροδέµατος περισφιγµένου µε 1 στρώση
ΙΩΠ σε θετικές τιµές, ενώ διαφαίνεται παρόµοια συµπεριφορά και για δοκίµια µε ισχυρότερη
περίσφιγξη.
Από κάθε “κύκλο’’ φόρτισης – αποφόρτισης εξάγεται µια τιµή παραµένουσας παραµόρφωσης.
Η ακρίβεια των παραπάνω πειραµατικών διαγραµµάτων συµπεριφοράς (ιδίως των α – ε$ και χ ε$ που έχουν έντονη µεταβολή) εξαρτάται άµεσα από την πύκνωση των φορτίσεων –
αποφορτίσεων – επαναφορτίσεων των δοκιµίων. Ωστόσο η πύκνωση των ‘κύκλων’ ενδέχεται να
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προκαλέσει κόπωση των υλικών ενώ είναι δύσκολο να εκτελεστούν αξιόπιστοι κύκλοι φόρτισης σε
απερίσφιγκτο σκυρόδεµα ή ‘κύκλοι’ στο σηµείο αστοχίας των δοκιµίων. Από τα αρχικά
διαγράµµατα τάσεων – ανηγµένων παραµορφώσεων προκύπτει ότι για τα πρώτα στάδια
ανελαστικοποίησης του σκυροδέµατος, η κλίση των καµπυλών αποφόρτισης ισούται µε το µέτρο
ελαστικότητας του σκυροδέµατος Εc. Παράλληλα η συµπεριφορά των περισφιγµένων µε ΙΩΠ
δοκιµίων υποβαλλόµενων σε µονότονη ή σταδιακά αυξανόµενη φόρτιση – αποφόρτιση είναι
παρόµοια. Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων προτείνεται ο έµµεσος προσδιορισµός των
παραµενουσών παραµορφώσεων (αξονικών και πλευρικών) από πειράµατα µονότονης φόρτισης
πολλαπλασιάζοντας τις στοιχειώδεις αυξήσεις της αναλαµβανόµενης αξονικής και εγκάρσιας
τάσης επί το αντίστροφο µητρώο στιβαρότητας (ελαστικότητας)
του σκυροδέµατος
−1
e
∆ ε = [Ε ] {∆ σ } . Οι στοιχειώδεις αυξήσεις των παραµενουσών παραµορφώσεων προκύπτουν
µε αφαίρεση των ελαστικών από τις πειραµατικές τιµές. Η προτεινόµενη έµµεση διαδικασία
αποτίµησης της ανελαστικής συµπεριφοράς του περισφιγµένου σκυροδέµατος ευνοεί σηµαντικά
την περαιτέρω διερεύνηση της πλαστικής συµπεριφοράς του παρέχοντας πλήρεις συνεχείς
καµπύλες µεταβολής σηµαντικών παραµέτρων διόγκωσης και βλάβης για την προσοµοίωση του
σκυροδέµατος σε περιπτώσεις αντισεισµικών ενισχύσεων και επισκευών µε µανδύες ΙΩΠ.

{ }
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