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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζεται µεθοδολογία αποτίµησης και διαβάθµισης της πλαστικής
συµπεριφοράς του περισφιγµένου µε ινωπλισµένα πολυµερή σκυροδέµατος βασισµένη στην
έµµεση εξαγωγή πειραµατικών δεδοµένων από πειράµατα µονότονης φόρτισης. Προτείνεται
αναλυτικό προσοµοίωµα τύπου Drucker-Prager µε αναβαθµισµένη συνάρτηση κράτυνσης, σε
συµφωνία µε τις πειραµατικές παρατηρήσεις, όπου οι ανελαστικές παράµετροι του σκυροδέµατος
εκφράζονται µονοσήµαντα µέσω κλειστών αναλυτικών σχέσεων. Ο συντελεστής (πλαστικής)
διόγκωσης εξαρτάται εκτός από την αντοχή του σκυροδέµατος και από τη δυστένεια του µέσου
περίσφιγξης. Οι προβλέψεις του προσοµοιώµατος συγκρίνονται µε πειραµατικά δεδοµένα
διαφόρων ερευνητών καθώς και µε προσοµοιώµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συµπεριφορά του σκυροδέµατος που υποβάλλεται σε επαναλαµβανόµενη φόρτιση σταδιακά
αυξανόµενων βραχύνσεων παρουσιάζει έντονη µη γραµµικότητα και φθίνοντα κλάδο µετά το
µέγιστο αναλαµβανόµενο φορτίο. Παράλληλα παρατηρείται έντονη µείωση της δυσθλιψίας µεταξύ
‘κύκλων’ φόρτισης ιδιαίτερα στην περιοχή του φθίνοντα κλάδου. Ωστόσο υποβάλλοντας
σκυρόδεµα περισφιγµένο µε µανδύα ΙΩΠ σε αντίστοιχο ιστορικό φόρτισης παρατηρείται
σηµαντική διαφοροποίηση, όπου τουλάχιστον για τα πρώτα στάδια ανελαστικοποίησης του
σκυροδέµατος, η κλίση της καµπύλης αποφόρτισης ισούται µε το µέτρο ελαστικότητας του
σκυροδέµατος Εc (Ρουσάκης, 2005) επιτρέποντας χωρίς µεγάλο σφάλµα τη θεώρηση ότι οι µόνιµες
(πλαστικές) παραµορφώσεις (αξονικές και πλευρικές) µπορούν να προσδιοριστούν έµµεσα από
πειράµατα µονότονης φόρτισης πολλαπλασιάζοντας τις στοιχειώδεις αυξήσεις της
αναλαµβανόµενης αξονικής και εγκάρσιας τάσης επί το αντίστροφο µητρώο στιβαρότητας

{ }

e
(ελαστικότητας) του σκυροδέµατος ∆ ε = [Ε ] {∆ σ } . Στην συνέχεια οι στοιχειώδεις αυξήσεις
των παραµενουσών παραµορφώσεων προκύπτουν µε αφαίρεση της ελαστικής συνιστώσας από τις
συνολικές ανηγµένες παραµορφώσεις. Με βάση την παραπάνω θεώρηση µπορούν να εξαχθούν
συνεχείς καµπύλες µεταβολής της πλαστικής συµπεριφοράς του περισφιγµένου σκυροδέµατος σε
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όλα τα στάδια φόρτισης και ιδιαίτερα στην αστοχία, παρέχοντας σηµαντικές πληροφορίες για
ακριβέστερη ανάλυση.
Από τη σύγκριση πολλών από τα υφιστάµενα αναλυτικά προσοµοιώµατα µε αντίστοιχα
πειραµατικά δεδοµένα διαφόρων ερευνητών (και της παρούσας πειραµατικής διερεύνησης)
προέκυψαν αποκλίσεις στην εκτίµηση της αντοχής περισφιγµένων µε ΙΩΠ δοκιµίων ενώ
σηµαντικές είναι οι αποκλίσεις στην εκτίµηση της ανηγµένης αξονικής παραµόρφωσης (De
Lorenzis & Tepfers (2003) κ.α.). Περισσότερο ικανοποιητικά στην πρόβλεψη της αντοχής
δοκιµίων σκυροδέµατος περισφιγµένων µε υφάσµατα ΙΩΠ ή/και εγκιβωτισµένων σε σωλήνες
παρουσιάστηκαν τα προσοµοιώµατα των Samaan και συνεργάτες (1998), Saafi και συνεργάτες
(1999) και Spoelstra & Monti (1999) µε µέσο όρο απόλυτου σφάλµατος από 13.4% έως 15.2%
αντίστοιχα. Όσον αφορά την πρόβλεψη της ανηγµένης αξονικής παραµόρφωσης στην αστοχία
κανένα από τα παραπάνω προσοµοιώµατα δεν παρείχε ικανοποιητική πρόβλεψη (µέσος όρος
απόλυτου σφάλµατος µεγαλύτερος του 120%). Οι De Lorenzis & Tepfers προτείνουν νέα
εµπειρική σχέση ειδικά για την πρόβλεψη της αξονικής ανηγµένης παραµόρφωσης αστοχίας που
διαφοροποιείται για περίσφιγξη µε υφάσµατα ή σωλήνες ΙΩΠ και λαµβάνει υπόψη την εξάρτηση
των παραµορφώσεων του σκυροδέµατος από το ιστορικό φόρτισης τροποποιώντας την επιρροή
της δυστένειας του µέσου περίσφιγξης (µέσος όρος απόλυτου σφάλµατος 19.7%).
Οι Fujikake και συνεργάτες (2004) τροποποίησαν καταστατικό ορθοτροπικό προσοµοίωµα µη
γραµµικής ελαστικότητας το οποίο αρχικά αναπτύχθηκε για σκυρόδεµα υπό σταθερή πίεση
περίσφιγξης (περίσφιγξη µε χάλυβα) µειώνοντας την αρχικά θεωρούµενη επιφάνεια αστοχίας.
Θεώρησαν ότι µετά την πρώτη τοµή του ιστορικού φόρτισης µε την οριακή επιφάνεια αστοχίας, η
επιφάνεια αστοχίας γίνεται γραµµική και η κλίση της ορίζεται από την µείωση κατά συντελεστή λ
της επιπλέον αύξησης της αντοχής που θα παρείχε στην αστοχία η αρχική οριακή επιφάνεια. Ο
συντελεστής λ βαθµονοµήθηκε στην τιµή 0.5 βάσει των πειραµατικών δεδοµένων των Karabinis &
Rousakis (2002). Τα παραπάνω πειραµατικά δεδοµένα αποτελούν µέρος ευρέως πειραµατικού
προγράµµατος περισφιγµένων κυκλικών διατοµών σκυροδέµατος από 25.2 MPa έως 82.1 MPa. µε
ανθρακοϋφάσµατα σε διάφορα επίπεδα δυστένειας και προεντεταµένες δέσµες ανθρακοϊνών
(Karabinis & Rousakis 2002, Rousakis & Tepfers 2004, Ρουσάκης 2005). Τα δοκίµια
υποβλήθηκαν σε µονότονη καθώς και σε σταδιακά αυξανόµενη θλιπτική φόρτιση – αποφόρτιση.
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 η παραµορφωσιακή κατάσταση του ΙΩΠ στην αστοχία
(και ο συντελεστής αποτελεσµατικότητας της περίσφιγξης, k1 ε je) εκφράζονται µέσω του µέτρου
ελαστικότητας του ΙΩΠ (Ρουσάκης 2005). Οι προβλέψεις της προτεινόµενης σχέσης (η οποία δεν
απαιτεί την γνώση της ενεργού πλευρικής παραµόρφωσης του µανδύα) σε σύγκριση µε τα
προαναφερόµενα πειραµατικά δεδοµένα (καθώς και µε αυτά που παρουσιάζονται στην εργασία
των Lorenzis & Tepfers (2003) και περιλαµβάνουν δοκίµια περισφιγµένα µε υφάσµατα και
εγκιβωτισµένα σε σωλήνες) είναι ακριβέστερες αυτών αρκετών προσοµοιωµάτων που
προτείνονται από διεθνείς συστάσεις σχεδιασµού.
Στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα του προαναφερόµενου κατάλληλα
σχεδιασµένου πειραµατικού προγράµµατος δοκιµών µονότονης και σταδιακά αυξανόµενης
φόρτισης – αποφόρτισης ώστε να διαχωριστεί έµµεσα 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). Αναπτύσσεται στρατηγική
διαβάθµισης των απαιτούµενων ανελαστικών (και ελαστικών) παραµέτρων προσοµοιώµατος για
το σκυρόδεµα βασισµένου στη θεωρία της πλαστικότητας τύπου Drucker-Prager όπως αυτό έχει
προταθεί από τους Karabinis & Kiousis (1994, 1996) για υλικό µε κράτυνση και φθίνοντα κλάδο.
Οι ανελαστικές παράµετροι της θεωρίας της πλαστικότητας εκφράζονται µονοσήµαντα µε κλειστές
αναλυτικές σχέσεις. Η επεξεργασία των άµεσα µετρούµενων πειραµατικών τιµών πλαστικών
παραµορφώσεων µαζί µε άλλα αποτελέσµατα από τη διεθνή βιβλιογραφία, χρησιµοποιούνται για
την αξιολόγηση του νέου προτεινόµενου προσοµοιώµατος.
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2 ΕΜΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ –
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.
Θεωρώντας σταθερή κλίση της καµπύλης αποφόρτισης µεταξύ των κύκλων φόρτισης οι µόνιµες
(πλαστικές) παραµορφώσεις (αξονικές και πλευρικές) µπορούν να προσδιοριστούν έµµεσα από
πειράµατα µονότονης φόρτισης πολλαπλασιάζοντας τις στοιχειώδεις αυξήσεις της
αναλαµβανόµενης αξονικής και εγκάρσιας τάσης επί το αντίστροφο µητρώο ελαστικότητας
−1
(στιβαρότητας) του σκυροδέµατος ∆ ε e = [Ε ] {∆ σ } . Αφαιρώντας την ελαστική συνιστώσα
από τις πειραµατικές τιµές των ανηγµένων παραµορφώσεων εξάγονται έµµεσα οι στοιχειώδεις
αυξήσεις των πλαστικών παραµορφώσεων. Από τις τιµές αξονικών και πλευρικών µόνιµων
παραµορφώσεων κατασκευάζονται συνεχή διαγράµµατα µεταβολής των µη ελαστικών
(πλαστικών) παραµέτρων του σκυροδέµατος έως την αστοχία. Επιλέγεται το µέτρο ελαστικότητας
του CEB-FIP Model Code 90 καθώς συγκλίνει µε τις αντίστοιχες πειραµατικές τιµές κλίσης (οι
πλαστικές παραµορφώσεις προκύπτουν από τις ελαστικές, η επιλογή του µέτρου ελαστικότητας
του σκυροδέµατος Εc καθώς και του µέτρου εγκάρσιας παραµόρφωσης νc επηρεάζει τα
αποτελέσµατα). Για το µέτρο εγκάρσιας παραµόρφωσης νc επιλέγεται η τιµή 0.2. Ως όριο
ελαστικής περιοχής θεωρείται το 0.3fco όπου και η πλαστική παραµόρφωση είναι µηδέν.

{ }

2.1 Προσδιορισµός διαγραµµάτων τάσης - ανηγµένης πλαστικής παραµόρφωσης
Στα σχήµατα 1 και 2 παρουσιάζονται τα έµµεσα διαγράµµατα της πλαστικής συµπεριφοράς των
δοκιµίων 25.2 MPa αντοχής σκυροδέµατος περισφιγµένων µε ανθρακοΰφασµα. Επίσης
παρουσιάζονται οι άµεσες πειραµατικές καµπύλες σε σύγκριση για δοκίµιο περισφιγµένο µε µια
στρώση υφάσµατος. Παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση τόσο στην συµπεριφορά των αξονικών
όσο και των πλευρικών ανηγµένων παραµορφώσεων µε την αναλαµβανόµενη τάση από το
σκυρόδεµα.
2.2 Προσδιορισµός πλαστικής διόγκωσης σκυροδέµατος
Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται τα έµµεσα διαγράµµατα πρώτης αναλλοίωτης πλαστικών
παραµορφώσεων (Ιp1) µε την τετραγωνική ρίζα της δεύτερης αναλλοίωτης του εκτροπέα πλαστιp

κών παραµορφώσεων ( I 2 D ) των περισφιγµένων δοκιµίων 20c1L1,2,3-t σε σύγκριση µε τα
αντίστοιχα άµεσα διαγράµµατα από δοκίµια υποβαλλόµενα σε ιστορικό επαναλαµβανόµενης
φόρτισης. Η σύγκλιση µεταξύ των άµεσων και έµµεσων διαγραµµάτων είναι ικανοποιητική. Η
κλίση των διαγραµµάτων είναι ο συντελεστής πλαστικής διόγκωσης του σκυροδέµατος
p
p
). Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα µεταβολής του
(a= dI 1 / d I 2D

συντελεστή διόγκωσης (α) µε την τροχιά πλαστικών παραµορφώσεων

∈
ε$

=

∫

dε

p

T

dε

p

.

Παρατηρείται ότι όσο µεγαλώνει η δυστένεια του µανδύα ΙΩΠ, τόσο µειώνεται ο αρχικός ρυθµός
αύξησης της τιµής του συντελεστή α του σκυροδέµατος και σταθεροποιείται σε τιµές οι οποίες
αντιστοιχούν στον επιβαλλόµενο περιορισµό της εγκάρσιας διόγκωσης. Έτσι για το απερίσφιγκτο
σκυρόδεµα ο αυξανόµενος ρυθµός διόγκωσης του σκυροδέµατος οδηγεί από την αρχική πλαστική
συρρίκνωση στην ασταθή διόγκωση του σκυροδέµατος. Για σκυρόδεµα περισφιγµένο µε 3
στρώσεις ΙΩΠ ο ρυθµός διόγκωσης του σκυροδέµατος περιορίζεται σηµαντικά έτσι ώστε η
αρχική πλαστική συρρίκνωση του σκυροδέµατος να σταθεροποιείται σε χαµηλότερα επίπεδα
οδηγώντας σε συµπεριφορά συνεχούς συρρίκνωσης του σκυροδέµατος. Για χαµηλότερη
περίσφιγξη παρατηρείται κατά τη διάρκεια της φόρτισης αναστροφή της αρχικού ρυθµού
διόγκωσης σε ισχυρή τάση συρρίκνωσης έτσι ώστε η αρχική συρρίκνωση του σκυροδέµατος να
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ακολουθείται από πρόσκαιρη διόγκωση η οποία αναστρέφεται λόγω της επενέργειας του µανδύα
ΙΩΠ.
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Σχήµα 1. Συµπεριφορά τάσεων – αξονικών
ανηγµένων παραµορφώσεων ελαστικών (εe1)
και πλαστικών (εp1) δοκιµίων 25.2 MPa
αντοχής σκυροδέµατος περισφιγµένων µε
ανθρακοΰφασµα.

Σχήµα 2. Συµπεριφορά τάσεων – πλευρικών
ανηγµένων παραµορφώσεων ελαστικών (εe2) και
πλαστικών (εp2) δοκιµίων 25.2 MPa αντοχής
σκυροδέµατος
περισφιγµένων
µε
ανθρακοΰφασµα.
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Σχήµα 3. ∆ιάγραµµα πρώτης αναλλοίωτης
–
πλαστικών
παραµορφώσεων
(Ιp1)
τετραγωνικής ρίζας δεύτερης αναλλοίωτης
εκτροπέα πλαστικών παραµορφώσεων (
των δοκιµίων σκυροδέµατος 25.2 MPa.

I 2pD

)

Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα µεταβολής συντελεστή
διόγκωσης
(α)
–
τροχιάς
πλαστικών
pT
p
∈$
των
παραµορφώσεων ε = ∫ d ε d ε
δοκιµίων σκυροδέµατος 25.2 MPa .
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Ο συντελεστής πλαστικής διόγκωσης α διαβαθµίζεται θεωρώντας ότι εξαρτάται τόσο από την
δυστένεια του µέσου περίσφιγξης El όσο και από την αντοχή του σκυροδέµατος fco. Προτείνεται
για κάθε σκυρόδεµα, συσχέτιση γραµµικής µορφής µε σταθερή τιµή διόγκωσης σε σχέση µε τη
τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης αλλά διαφοροποιούµενη µε τη δυστένεια (σχ. 4). Από τη
διαδικασία διαβάθµισης του συντελεστή διόγκωσης α προκύπτουν οι τιµές στο σχήµατος 5. Ο
συντελεστής διόγκωσης α µειώνεται όσο µεγαλύτερη είναι η δυστένεια του µέσου περίσφιγξης µε
σχέση λογαριθµικής µορφής (α = Αln(El) +B) για κάθε αντοχή σκυροδέµατος. Ο συντελεστής
διόγκωσης α αυξάνεται όσο µεγαλύτερη είναι η αντοχή σκυροδέµατος. Προκύπτει η παρακάτω
συσχέτιση του συντελεστή διόγκωσης µε τη δυστένεια και την αντοχή του σκυροδέµατος:

a = (-80.481(f co /(100f cmo ) ) 2 + 6.64448(f co /(100f cmo ) ) − 1.0373)ln( E l /(100000Ε fo ) )
- 646.27(f co /(100f cmo )) 2 + 78.251(f co /(100f cmo )) − 7.9847
όπου

a ≤ 1.5 ,

f cmo = 10 MPa και Εfo = 10 MPa (παράµετροι µονάδων)

2

Τιµές
διόγκωσης α
Γραµµή τάσης

1.5
fco = 82.1 MPa

1
∆ιόγκωση α

(1)

K 1 (MPa)
400000 K 2 fco /10
(MPa)

οριακή τιµή
65 MPa

350000

y = 8200.1e0.0498x
R2 = 0.9947

300000

0.5

250000

0
-0.5

0

0.001

0.002

0.003

0.004 0.005
fco = 51.8 MPa

200000
150000

y = 25.305x1.6397
R2 = 0.9999

100000

-1

fco = 25.2 MPa

50000
0

-1.5

0

-6

∆υστένεια µέσου περίσφιγξης Εl (10 MPa)

Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα µεταβολής συντελεστή
διόγκωσης (α) – δυστένειας µέσου περίσφιγξης
(Εl), δοκιµίων αντοχής σκυροδέµατος 25.2 MPa,
51.8 MPa και 82.1 MPa.

20

40

60

80 fco (MPa)

Σχήµα 6. Συσχέτιση αρχικού (Κ1) και τελικού
(Κ2 )µέτρου πλαστικότητας µε την αντοχή
σκυροδέµατος.

Η σχέση προτείνεται για σκυροδέµατα από 25.2 MPa έως 82.1 MPa και για δυστένεια µέσου
περίσφιγξης έως 2600 MPa (για την αντοχή των 51.8 MPa έχει ελεγχθεί και για δυστένεια έως
4300 MPa). Αναµένεται να υποεκτιµά το φορτίο όσο µικραίνει η δυστένεια (µικρότερη των 854
MPa, που αντιστοιχεί σε 1 στρώση ανθρακοϋφάσµατος) και όσο µεγαλώνει η αντοχή του
)
σκυροδέµατος λόγω απόκλισης της µεταβολής του α ως προς το ε από την γραµµική
συµπεριφορά.
2.3 Προσδιορισµός της συσσωρευµένης βλάβης στο σκυρόδεµα
Για τον έµµεσο προσδιορισµό της συσσωρευµένης βλάβης στο σκυρόδεµα είναι απαραίτητος ο
καθορισµός του τελικού µέτρου πλαστικότητας του σκυροδέµατος. Η κλίση του φθίνοντα κλάδου
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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 (καθώς και το µέγεθος του δοκιµίου). Επειδή
είναι πρακτικά δύσκολο να εκτελεσθούν κύκλοι αποφόρτισης - επαναφόρτισης σε απερίσφιγκτο
σκυρόδεµα και ιδίως στο φθίνοντα κλάδο, το µέτρο πλαστικότητας Κ2 υπολογίζεται
χρησιµοποιώντας σε αντιστοιχία µε το επιλεγµένο µέτρο ελαστικότητας τις πρότυπες καµπύλες
συµπεριφοράς του απερίσφιγκτου σκυροδέµατος για αντοχές από 20 MPa έως 88 MPa όπως
προτείνονται από τον CEB-FIP Model Code 90. Για κάθε σκυρόδεµα κατασκευάζονται οι
καµπύλες τάσεων – αξονικών ανηγµένων ελαστικών και πλαστικών παραµορφώσεων.
Το αρχικό και το τελικό µέτρο πλαστικότητας Κ1 και Κ2 υπολογίζονται σε σχέση µε την κλίση
της εφαπτοµένης στο 0.3fco και στο 0.85fco αντίστοιχα. Συγκεκριµένα το αρχικό µέτρο
πλαστικότητας Κ1 συσχετίζεται µονοσήµαντα µε την αντοχή του σκυροδέµατος µε την εκθετική
έκφραση όπως προκύπτει από την γραµµή τάσης των τιµών του σχήµατος 6:

K 1 = 0.3814Eco e

0.498f co

f cmo

≤ 208752 MPa ,

(2)

όπου: Εco = 21500 MPa
και fcmo = 10 MPa
Το τελικό µέτρο πλαστικότητας Κ2 συσχετίζεται µονοσήµαντα µε την αντοχή του σκυροδέµατος
µε την υπερβολική έκφραση όπως προκύπτει από τη γραµµή τάσης των τιµών του σχήµατος 6:

K 2 f co /f cmo = 0.05134 Ε co

( f co

f cmo )

1.6397

≤ 23760 MPa ,

(3)

όπου: Εco = 21500 MPa
και fcmo = 10 MPa
Η µεταβολή της βλάβης χ µε τη τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης αν και παρουσιάζει
σηµαντική διαφοροποίηση στις αρχικές τιµές της τροχιάς ε$ , εµφανίζει σύγκλιση ανεξάρτητα από
τη δυστένεια του µέσου περίσφιγξης (σχ. 7). Παρατηρείται αρχικά σηµαντική αύξηση από
σηµαντικά αρνητικές τιµές σε θετικές ενώ µετά το επίπεδο µεταξύ 0.002 και 0.005 τροχιάς
πλαστικών παραµορφώσεων επέρχεται σύγκλιση. Η συνάρτηση βλάβης R(σ3) που συσχετίζεται µε
τον συντελεστή βλάβης χ και την παρεχόµενη πλευρική τάση περίσφιγξης σ3 µε τη σχέση:

R (σ 3 ) = e χσ 3

(4)

εµφανίζει σηµαντικότερη σύγκλιση ανεξάρτητα από τη δυστένεια του µέσου περίσφιγξης (σχ. 8).
Κατά τις πρώτες ανελαστικές βραχύνσεις του σκυροδέµατος έως και την αντοχή του
απερίσφιγκτου σκυροδέµατος η συνάρτηση βλάβης του σκυροδέµατος έχει έντονη µεταβολή.
Μετά το επίπεδο του 0.005 περίπου για την τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης (οπότε και
ενεργοποιείται ουσιαστικά η πλευρική περίσφιγξη), παρατηρείται σχετική σταθεροποίηση της
βλάβης του σκυροδέµατος έστω και για µικρή παρεχόµενη πλευρική περίσφιγξη. Η τιµή της
παραµέτρου βλάβης θεωρείται σταθερή (µια µεταβλητή). Έτσι για θεωρούµενη σταθερή τιµή του χ
της τάξης του 0.045 MPa-1 για σκυρόδεµα 25.2 MPa προκύπτει ικανοποιητική σύγκλιση µε τις
πειραµατικές τιµές για προχωρηµένη τροχιά πλαστικής παραµόρφωσης (σχ. 8). Να σηµειωθεί ότι η
τιµή της βλάβης χ εξαρτάται επίσης και από τη τιµή του Κ2 καθώς και του µέτρου ελαστικότητας
που έχει επιλεγεί.
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για σκυροδέµατα υψηλής και πολύ υψηλής αντοχής 51.8 MPa
και 82.1 MPa αντίστοιχα, από την οποία προκύπτει όπως ήταν αναµενόµενο εξάρτηση της βλάβης
από την αντοχή του σκυροδέµατος (Ρουσάκης 2005).
H παράµετρος βλάβης προκύπτει από δοκιµαστικές επιλύσεις και λόγω µη γραµµικότητας των
συσχετίσεων που έχουν προηγηθεί δεν εµφανίζει σαφή σχέση µεταβολής µε την αντοχή του
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σκυροδέµατος. Ωστόσο δεν εξαρτάται από τη δυστένεια του µέσου περίσφιγξης. Η παράµετρος
βλάβης χ κυµαίνεται µεταξύ 0.045 MPa-1 και 0.03 MPa-1 για σκυροδέµατα αντοχής 25.2 MPa και
82.1 MPa (εξαίρεση η τιµή 0.28 MPa-1 για το σκυρόδεµα των 51.8 MPa)
12.0
0.0
-2.0

0

20c1L1C-1t
20-3t
0.005
0.01
20c1L2C-1t

20c1L1-2t

20c1L3-1t

20c1L2-2t
0.015
0.02

11.0

∈

10.0

0.025

9.0

-6.0

8.0
R

χ (1/Mpa ).

-4.0
20c1L3C-1t

7.0
6.0

-8.0

5.0
4.0

-10.0

3.0
20c1L3-1t

2.0

-12.0

1.0

-14.0

0.0

-16.0

-1.0 0

20c1L1-2t
20-3t
0.005
0.01
0.015

-2.0

-18.0

Σχήµα 7. ∆ιάγραµµα της παραµέτρου βλάβης
(χ) – τροχιάς πλαστικών παραµορφώσεων ε$
των περισφιγµένων δοκιµίων 25.2 MPa
αντοχής σκυροδέµατος.

∈
0.02

0.025

20c1L2-2t

Σχήµα 8. ∆ιάγραµµα της συνάρτησης βλάβης
R(σ3) – τροχιάς πλαστικών παραµορφώσεων ε$
δοκιµίων 25.2 MPa αντοχής σκυροδέµατος, για
γραµµική προσέγγιση του χ µε σταθερή τιµή.

3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το προτεινόµενο προσοµοίωµα βασίζεται στη θεωρία της πλαστικότητας και την πρόταση των
Karabinis & Kiousis (1994, 1996), για σκυρόδεµα περισφιγµένο µε χάλυβα. Έχει ήδη δειχθεί από
την αρχική διαβάθµιση του προσοµοιώµατος (Karabinis & Rousakis, 2002), ότι το προσοµοίωµα
έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει την συµπεριφορά του περισφιγµένου µε ΙΩΠ σκυροδέµατος µε
εξαιρετική ακρίβεια. Στο προτεινόµενο προσοµοίωµα οι ανελαστικές παράµετροι του υλικού
συσχετίζονται µονοσήµαντα µε κλειστές σχέσεις µε τις ιδιότητες του σκυροδέµατος και του µέσου
περίσφιγξης οπότε η σχέση κράτυνσης – αποµείωσης των τάσεων τροποποιείται. Το νέο
προσοµοίωµα µπορεί να γενικευθεί για εφαρµογή του σε σκυρόδεµα περισφιγµένο µε οποιαδήποτε
υλικό διαβαθµίζοντας αποκλειστικά την ανελαστική παράµετρο βλάβης χ για κάθε σκυρόδεµα
καθώς και επεκτείνοντας τη συσχέτιση του συντελεστή διόγκωσης α µε την αντοχή του
σκυροδέµατος και τη δυστένεια του χρησιµοποιούµενου µέσου περίσφιγξης.
3.1 Αναλυτικές σχέσεις της θεωρίας της πλαστικότητας
Απόκριση σκυροδέµατος
Για την ελαστική απόκριση του σκυροδέµατος θεωρείται γραµµική συµπεριφορά η οποία
ακολουθεί τον νόµο του Hooke:

σ = Εε e

(5)

όπου σ είναι ο τανυστής της τάσης, Ε είναι το καταστατικό µητρώο ελαστικότητας, ε είναι ο
τανυστής της παραµόρφωσης και ο δείκτης e δηλώνει ελαστικές παραµορφώσεις. Η ανελαστική
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συµπεριφορά του σκυροδέµατος περιγράφεται µαθηµατικά µε τη θεωρία της πλαστικότητας
χρησιµοποιώντας την συνάρτηση φόρτισης F, την συνάρτηση κράτυνσης - αποµείωσης κ και την
συνάρτηση δυναµικού G. Η µαθηµατική έκφραση για τη συνάρτηση φόρτισης F είναι:
F = J2D + θJ1 - κ = 0

(6)

όπου J2D η δεύτερη αναλλοίωτη του εκτροπέα της τάσης και J1 είναι η πρώτη αναλλοίωτη της
τάσης. Η συνάρτηση κράτυνσης – αποµείωσης κ εκφράζεται µέσω της τροχιάς πλαστικών
παραµορφώσεων ε$ . Η µαθηµατική έκφραση για το κ παίρνει τη µορφή κ = f (fco, El, χ):
 1

−θ 
κ =
 3










1

+
 8200 . 1 e 0 .0498 f co









e

χσ 3

10

)
2ε
a( f co , E l ) − 1

−

)
2ε
a( f co , E l ) − 1
8200 . 1 e

(f co − 0 .3 f co )

25 .305






f co 1 . 6397
f co

8200 . 1 e

−

0 .0498 f co

)
2ε
+ 0. 3 f co
a( f co , E l ) − 1

















0 .0498 f co

10

25 . 305


f co 1. 6397 

f co













2

(7)

κατά τις σχέσεις 1 – 4.
Ο συντελεστής τριβής θ εκφράζεται βάσει της γωνίας εσωτερικής τριβής φ όπου:
θ=

2sinφ

3 (3 − sinφ )

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

(8)

Στο προτεινόµενο προσοµοίωµα χρησιµοποιείται µη συσχετιζόµενος νόµος πλαστικής ροής
για την εξέλιξη των πλαστικών παραµορφώσεων για κάθε διαδοχική αύξηση των τάσεων:
dε p = dλ

dG
dσ

(9)

µε συνάρτηση πλαστικής ροής G τύπου Drucker-Prager:
G=

J 2D + α(f co, El) J1 /6

(10)

Απόκριση του οπλισµού περίσφιγξης από σύνθετα υλικά
Ο µανδύας σύνθετων υλικών παρουσιάζει γραµµική ελαστική συµπεριφορά έως την αστοχία
του. Ανάλογα µε τον βαθµό συνάφειας ανάµεσα στον εφαρµοζόµενο µανδύα και την επιφάνεια του
σκυροδέµατος, µέρος των αξονικών θλιπτικών παραµορφώσεων που επιβάλλονται στο σκυρόδεµα
µεταφέρονται και στον µανδύα. Όµως λόγω της πρακτικά ασήµαντης δυσθλιψίας του υλικού
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περίσφιγξης κάθετα στις ίνες του, στο προτεινόµενο προσοµοίωµα ο µανδύας σύνθετου υλικού
θεωρείται φορτιζόµενος αποκλειστικά από την εγκάρσια παραµόρφωση του σκυροδέµατος
υποκείµενος σε µονοαξονικό εφελκυσµό. Η µηχανική συµπεριφορά των τυπικών ινοπλισµών
άνθρακα και γυαλιού παρουσιάζονται στο σχήµα 9 σε σύγκριση µε αυτή του χάλυβα.
Για την περίπτωση του προεντεταµένου οπλισµού περίσφιγξης η συµπεριφορά του µανδύα
τροποποιείται. Οπότε θεωρείται ότι λόγω αρχικής προτάνυσης του µανδύα κατά εjpr ασκείται πριν
την αξονική φόρτιση του δοκιµίου αρχική τάση ίση µε σPi = εjpr Ej (σχήµα 9) µε αποµένουσα
διαθέσιµη παραµόρφωση εjupr = εju - εjpr.
σ
σcju

όριο 4 ο/οο < 0.75 εju

Προεντεταµένος µανδύας
ΙΩΠ άνθρακα

60
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Σχήµα 9. Μηχανική συµπεριφορά χάλυβα και
σύνθετων υλικών σε εφελκυσµό.
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Σχήµα 10. Σύγκριση των πειραµατικών τιµών σ
– ε µε αναλυτικές προβλέψεις για το δοκίµιο
C2 από τους Karabinis & Rousakis, 2002 (1
στρώση ανθρακοϋφάσµατος).

Κριτήριο αστοχίας
Στο περισφιγµένο µε ινοπλισµό, κυλινδρικής διατοµής στοιχείο σκυροδέµατος είναι άµεσα
δυνατή η υπόθεση για ανάπτυξη οµοιόµορφων πλευρικών τάσεων σε όλη την εξωτερική του
επιφάνεια. Οι τάσεις αυτές εξαρτώµενες άµεσα από την σχέση µεταξύ της δυστένειας του µέσου
περίσφιγξης (Εl =2t jΕj/d) και της εκάστοτε πλευρικής διόγκωσης του σκυροδέµατος, υπολογίζονται
στο χρησιµοποιούµενο προσοµοίωµα µε επαναληπτική διαδικασία. Βασική υπόθεση αποτελεί η
διαρκής συµβατότητα των παραµορφώσεων µεταξύ του σκυροδέµατος και του µέσου περίσφιγξης
(ΙΩΠ). Η αξονική θλιπτική ανηγµένη παραµόρφωση του σκυροδέµατος καθώς και το
αναλαµβανόµενο φορτίο στην αστοχία προκύπτει όταν η πλευρική ανηγµένη παραµόρφωση του
σκυροδέµατος ισούται µε την περιφερειακή ανηγµένη παραµόρφωση στην αστοχία του µανδύα
ΙΩΠ. Για µια ικανοποιητική συσχέτιση της παραµόρφωσης αστοχίας του µανδύα µε τις ιδιότητές
του, απαιτούνται περαιτέρω δοκιµές ώστε να προκύψουν επαρκή πειραµατικά δεδοµένα.
Χρειάζεται να διερευνηθεί η επιρροή της καµπυλότητας του µανδύα, του µέτρου ελαστικότητας
και της δυστένειάς του, ενώ σηµαντική είναι και η επιρροή της ρητίνης όσο και η αντοχή του
σκυροδέµατος ως µέτρου της πλευρικής δυστένειας που απαιτείται για να εξισορροπήσει την
ασταθή διόγκωση του σκυροδέµατος κοντά στην αντοχή του απερίσφιγκτου (αδυναµία
ανακατανοµής τάσεων του µανδύα όντας ελαστικός). Σε εφαρµογές αξονικής θλίψης µπορούν να
αξιοποιηθούν για την εκτίµηση της αστοχίας του ΙΩΠ οι εµπειρικές σχέσεις όπως προέκυψαν από
το πειραµατικό πρόγραµµα, Ρουσάκης 2005. Ωστόσο, δεδοµένου του σχεδιασµού των
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περισφιγµένων δοµικών στοιχείων θεωρώντας συνδυασµένη θλίψη και διάτµηση, η εκτίµηση της
πλευρικής παραµόρφωσης αστοχίας απλοποιείται (ACI 440.2R-02, 2002). Για το σχεδιασµό
τέτοιων δοµικών στοιχείων (δοκών και υποστυλωµάτων) η ενεργή πλευρική παραµόρφωση
σχεδιασµού δεν υπερβαίνει την προκύπτουσα από τη σχέση:

ε je = 0.004

≤ 0.75ε ju

(11)

Μετά την παραµόρφωση του 0.004 έχει παρατηρηθεί απώλεια του µηχανισµού ανάληψης
διατµητικών δυνάµεων µέσω αλληλεµπλοκής των αδρανών (Priestley et al, 1996).
3.2 Συγκρίσεις των προβλέψεων του προσοµοιώµατος µε πειραµατικά δεδοµένα
Για την βαθµονόµηση της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων του αναλυτικού προσοµοιώµατος
πραγµατοποιήθηκαν συγκρίσεις µε πειραµατικά αποτελέσµατα από δοκιµές σε σκυρόδεµα
περισφιγµένο µε υφάσµατα ΙΩΠ, µε προεντεταµένη περιελισσόµενη δέσµη ινών καθώς και
εγκιβωτισµού του σε σωλήνες ΙΩΠ. Το προτεινόµενο προσοµοίωµα συγκρίνεται επίσης µε τρία
αναλυτικά προσοµοιώµατα προτεινόµενα από τους Samaan και συνεργάτες (1998), Saafi και
συνεργάτες (1999), και Spoelstra & Monti (1999). Οι προβλέψεις του προσοµοιώµατος έχουν
τερµατιστεί στην ανώτατη πειραµατική τιµή πλευρικής ανηγµένης παραµόρφωσης. Σηµειώνονται
πάνω στις καµπύλες πρόβλεψης οι αντίστοιχες τιµές αναλαµβανόµενης αξονικής τάσης και
ανηγµένης παραµόρφωσης που αντιστοιχούν τόσο στο επίπεδο 0.004 πλευρικής ανηγµένης
παραµόρφωσης, όσο και στην ανώτατη πειραµατική τιµή πλευρικής ανηγµένης παραµόρφωσης.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διαγράµµατα µε δοκίµια σκυροδέµατος χαµηλής όσο και
υψηλής αντοχής (82.1 MPa) περισφιγµένα µε υψηλού µέτρου ελαστικότητας ανθρακοϋφάσµατα
ΙΩΠ (Ρουσάκης, 2005) ή δοκίµια εγκιβωτισµένα σε σωλήνες ΙΩΠ γυαλιού (Mirmiran & Shahawy,
1997). Η βλάβη του σκυροδέµατος χ προέκυψε για την αντοχή των 37.2 MPa µε γραµµική
παρεµβολή µεταξύ των τιµών για σκυρόδεµα των 25.2 MPa και 82.1 MPa.
Παρατηρείται ικανοποιητική ακρίβεια στην πρόβλεψη της καµπύλης τάσεων – πλευρικών
ανηγµένων παραµορφώσεων. Ικανοποιητική είναι επίσης η ακρίβεια πρόβλεψης των αξονικών
ανηγµένων παραµορφώσεων. Το προσοµοίωµα µπορεί να αναπαράγει συµπεριφορά φθίνοντα
ανελαστικού κλάδου τάσεων – παραµορφώσεων σκυροδέµατος µε χαµηλή περίσφιγξη (σχήµα 10).
Παρατηρούνται ανά περιπτώσεις σηµαντικές αποκλίσεις των προβλέψεων τόσο των πλευρικών
όσο και αξονικών παραµορφώσεων των τριών συγκρινόµενων ηµιεµπειρικών προσοµοιωµάτων.
4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προτείνεται ο έµµεσος προσδιορισµός της πλαστικής συµπεριφοράς του περισφιγµένου µε ΙΩΠ
σκυροδέµατος αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα κατάλληλα σχεδιασµένου πειραµατικού
προγράµµατος δοκιµών σταδιακά αυξανόµενης φόρτισης – αποφόρτισης καθώς και µονότονης
φόρτισης. Η σύγκλιση µεταξύ άµεσων και έµµεσων διαγραµµάτων πλαστικής συµπεριφοράς του
σκυροδέµατος είναι ικανοποιητική. Παρέχονται πλήρεις συνεχείς καµπύλες µεταβολής των
παραµέτρων διόγκωσης και βλάβης του σκυροδέµατος από τις οποίες προκύπτει εξάρτηση της
πλαστικής διόγκωσης του σκυροδέµατος εκτός από την αντοχή του σκυροδέµατος και από τη
δυστένεια του µέσου περίσφιγξης. Αυξάνοντας τη δυστένεια του ΙΩΠ ή µειώνοντας την αντοχή
του σκυροδέµατος παρατηρείται περιορισµός του ρυθµού πλαστικής διόγκωσης του σκυροδέµατος
οδηγώντας το σκυρόδεµα σε συνεχή πλαστική συρρίκνωση. Η παράµετρος βλάβης του
σκυροδέµατος µπορεί να θεωρηθεί εξαρτώµενη αποκλειστικά από την αντοχή του σκυροδέµατος.
Η βλάβη του σκυροδέµατος είναι αρχικά υψηλή ενώ στην συνέχεια σταθεροποιείται σε χαµηλές
τιµές
ανεξάρτητα
από
τη
δυστένεια
του
µέσου
περίσφιγξης.
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Σχήµα 11. Σύγκριση των πειραµατικών τιµών σ
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Σχήµα 12. Σύγκριση των πειραµατικών τιµών σ
– ε µε αναλυτικές προβλέψεις για το δοκίµιο
20c1L2-2t από τους Rousakis, 01 (2 στρώσεις
ανθρακοϋφάσµατος).
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Σχήµα 13. Σύγκριση των πειραµατικών τιµών σ
– ε µε αναλυτικές προβλέψεις για το δοκίµιο
100c1L3-3t από τους Rousakis, 01 (3 στρώσεις
ανθρακοϋφάσµατος.
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Σχήµα 14. Σύγκριση των πειραµατικών τιµών σ
– ε µε αναλυτικές προβλέψεις για δοκίµια της
παρτίδας C από τους Mirmiran & Shahawy, 97
(10 στρώσεις υφάσµατος ΙΩΠ E-glass).

Παράλληλα αναπτύσσεται µεθοδολογία διαβάθµισης προσοµοιώµατος της θεωρίας της
πλαστικότητας όπου οι παράµετροι του υλικού συσχετίζονται µονοσήµαντα µε κλειστές
αναλυτικές σχέσεις µε την αντοχή του σκυροδέµατος (ή και τη δυστένεια του µέσου περίσφιγξης).
Προκύπτει νέα αναβαθµισµένη συνάρτηση κράτυνσης προσοµοιώµατος τύπου Drucker-Prager
καθώς και συνάρτηση πλαστικού δυναµικού για υλικό µε κράτυνση και φθίνοντα κλάδο.
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Προτείνεται για σκυροδέµατα χαµηλής όσο και υψηλής αντοχής. Από την σύγκριση µε
πειραµατικά δεδοµένα όσο και µε προσοµοιώµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει
ικανοποιητική πρόβλεψη τόσο στην συµπεριφορά τάσεων – πλευρικών ανηγµένων
παραµορφώσεων όσο και στην αξονική ανηγµένη παραµόρφωση αστοχίας.
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