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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο άρθρο αυτό που αποτελεί µια εργαστηριακή έρευνα προσδιορίζονται και
συγκρίνονται οι ιδιότητες άοπλου σκυροδέµατος και σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες. Πέραν του
κεντρικού στόχου της έρευνας που ήταν η ανάδειξη των ιδιοτήτων που αποκτά το άοπλο
σκυρόδεµα µέσω προσθήκης µεταλλικών ινών, η εργασία στόχευε συµπληρωµατικά και στην
αποτύπωση της επίδρασης που µπορεί να έχει η µεταβολή της περιεκτικότητας των ινών στα
µεγέθη αυτών των ιδιοτήτων. Η έρευνα περιορίσθηκε σε εργαστηριακές δοκιµές και δεν
χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι επί τόπου σκυροδέτησης π.χ. µε µηχανές εκτόξευσης, χρήση
επιταχυντικών προσµίκτων κλπ. Παρ’ όλα αυτά πιστεύουµε ότι, τηρουµένων των αναλογιών, τα
συµπεράσµατα αυτής της µελέτης δεν επηρεάζονται καθοριστικά από τους παραπάνω
περιορισµούς.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έρευνα αυτή πραγµατεύεται την συµπεριφορά του ινοπλισµένου σκυροδέµατος ως προς τις
µηχανικές ιδιότητές του. Αξιολογούνται τα αποτελέσµατα δοκιµών σε θλίψη και κάµψη κυρίως δε
η πλαστιµότητα του σκυροδέµατος µέσω των δεικτών δυσθραυστότητας. Είναι γνωστό ότι η
χρήση των ινών στο σκυρόδεµα είναι που προκαλεί την πλάστιµη συµπεριφορά του, µε
αποτέλεσµα η αστοχία πλέον να προκαλείται όχι από την ψαθυρότητα του υλικού αλλά από την
εξόλκευση των ινών. Η όλη πειραµατική εργασία βασίστηκε στην «φιλοσοφία» του
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ως εργαστηριακή όµως σύνθεση. ∆ηλαδή ακολουθήθηκε η
διαδικασία των εκτοξευόµενων σκυροδεµάτων όπως: µελέτη συνθέσεως, δοκιµαστικές αναµίξεις,
αναλογίες τελικού αναµίγµατος, χαρακτηριστικά νωπού σκυροδέµατος, χαρακτηριστικά
σκληρυνµένου σκυροδέµατος. Η µόνη διαφοροποίηση ήταν ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν επιταχυντές
πήξης και για την παρασκευή των δοκιµίων δεν χρησιµοποιήθηκε µηχανή εκτόξευσης , για τη
διάστρωση και συµπύκνωση.
2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
2.1 Γενικά
Για να είναι εφικτή η συγκριτική µελέτη των ιδιοτήτων των ινοσκυροδεµάτων είναι απαραίτητο να
επιλεγεί µια σύνθεση άοπλου σκυροδέµατος.
Η σύνθεση αυτή προσδιορίζει τις αναλογίες και τα συστατικά του σκυροδέµατος που θα
αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα παρασκευασθούν όλα τα σκυροδέµατα που θα περιέχουν
διαφορετικές περιεκτικότητες ινών. Το άοπλο αυτό σκυρόδεµα θα ονοµάζεται στο εξής σκυρόδεµα
αναφοράς.
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2.2 Απαιτήσεις σύνθεσης σκυροδέµατος αναφοράς
Επειδή αφενός οι απαιτήσεις µιας µελέτης σύνθεσης σκυροδέµατος ξεφεύγει από τους σκοπούς της
παρούσης εργασίας και αφ’ ετέρου πρόκειται για µια συγκριτική µελέτη των ιδιοτήτων
ινοσκυροδεµάτων αποφασίσθηκε να υιοθετηθεί µια σύνθεση σκυροδέµατος που να έχει
χρησιµοποιηθεί στην πράξη (συνήθης σύνθεση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε µεγάλα έργα).
Βάσει της προτεινόµενης σύνθεσης το σκυρόδεµα επιλέχθηκε να περιέχει: 450 kg τσιµέντο ανά 1
m3 σκυροδέµατος, λόγο νερού / τσιµέντο περίπου 0.50 αναλογίες αδρανών: άµµος 70% περίπου,
γαρµπίλι 30% περίπου, υπερρευστοποιητής: 1% έως 1.5% κ.β. τσιµέντου.
2.3 ∆οκιµαστικές αναµίξεις σκυροδέµατος αναφοράς
Για να επιβεβαιωθούν οι αναλογίες της σύνθεσης του σκυροδέµατος στην πράξη, όπως επίσης και
για να προσδιορισθούν οι διάφορες ιδιότητες του νωπού σκυροδέµατος (όπως: κάθιση, φαινόµενο
βάρος και περιεκτικότητα σε αέρα) έγινε σειρά δοκιµαστικών σκυροδετήσεων στο εργαστήριο της
∆ΕΗ. Οι δοκιµαστικές αναµίξεις συνοδεύτηκαν και από παρασκευή δοκιµίων σκυροδέµατος.
Οι αναλογίες των υλικών φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Αναλογίες αναµίγµατος του σκυροδέµατος αναφοράς
Υλικό
Ποσότητα για 1m3 σκυροδέµατος (kg)
Τσιµέντο τύπου Ι42.5

450

Νερό

229

Άµµος

1090

Γαρµπίλι

468

Υπερρευστοποιητής

3.6

ΣΥΝΟΛΟ

2241

Στο σκυρόδεµα που παρασκευάστηκε έγιναν οι δοκιµές κάθισης, φαινόµενου βάρους και
περιεκτικότητας σε αέρα. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δίνονται στον παρακάτω πίνακα 2.
Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά νωπού σκυροδέµατος αναφοράς
∆οκιµές
Νωπό σκυρόδεµα
Κάθιση (slump) (cm)
Φαινόµενο βάρος (kg/m3)
Ποσοστό αέρα (%)

24
2292
4.0

Από το παραπάνω ανάµιγµα παρασκευάσθηκαν δοκίµια στα οποία έγιναν δοκιµές αντοχής σε
θλίψη και κάµψη σε ηλικίες 7 ηµερών και 28 ηµερών. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δίνονται
στον παρακάτω πίνακα 3.
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Πίνακας 3. Αποτελέσµατα δοκιµών αντοχής σε θλίψη και κάµψη δοκιµίων σκυροδέµατος αναφοράς
Αντοχή σε θλίψη (MPa)
Αντοχή σε κάµψη (MPa)
∆οκίµια
7 ΗΜΕΡΩΝ
28 ΗΜΕΡΩΝ
7 ΗΜΕΡΩΝ
28 ΗΜΕΡΩΝ
Κυβικά ακµής 15 cm
Πρισµατικά 10x10x50 cm

44.1

36.8

43.6

―

―

―
2.6

―
4.9
5.3

2.4 Μελέτη συνθέσεως, δοκιµαστικές αναµίξεις και χαρακτηριστικά σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες
Με τη βοήθεια των εργαστηριακών ελέγχων που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους
οριστικοποιήθηκαν τα υλικά, οι αναλογίες τους, το είδος των δοκιµίων που θα παρασκευάζονταν
καθώς και οι βασικές ιδιότητες τόσο του νωπού (κάθιση, αέρας κλπ.) όσο και του σκληρυνµένου
σκυροδέµατος (αντοχή σε θλίψη, σε κάµψη, ηλικίες αντοχών κλπ.).
Με βάση τα παραπάνω ήταν πλέον εύκολο να προστεθούν ίνες στο σκυρόδεµα (αντικαθιστώντας
ανάλογο µέρος των αδρανών) για την παρασκευή ινοπλισµένων σκυροδεµάτων. Έτσι όπως
αναλύεται παρακάτω παρασκευάσθηκαν αναµίγµατα ινοσκυροδέµατος µε περιεκτικότητα σε ίνες
50 kg/m3 αντίστοιχα. Από τα αναµίγµατα αυτά, παρασκευάσθηκαν πρισµατικά δοκίµια για να
εκτελεσθούν δοκιµές δυσθραυστότητας. ∆οκιµές δυσθραυστότητας έγιναν και σε δοκίµια χωρίς
ίνες. Οι δοκιµές αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. Επί πλέον παρασκευάσθηκαν και
δοκίµια για να γίνουν οι κλασσικές δοκιµές.
Τα αποτελέσµατα όλων των παραπάνω δοκιµών παρουσιάζονται στη συνέχεια.
2.5 Αναµίξεις σκυροδεµάτων και παρασκευή δοκιµίων: µε 50 kg ίνες ανά 1m3 σκυροδέµατος
Η σύνθεση που χρησιµοποιήθηκε είναι αυτή που αναφέρεται προηγουµένως ως σύνθεση
σκυροδέµατος αναφοράς µε µικροαλλαγές ως προς την ποσότητα των αδρανών όταν προστίθονταν
στο ανάµιγµα µε ίνες, όπως και στην ποσότητα του υπερρευστοποιητή (από 0.8 – 1.5 % κ.β
τσιµέντου), ώστε η κάθιση να είναι περίπου η ίδια όπως και πριν. Οι ίνες που χρησιµοποιήθηκαν
ήταν χαλύβδινες µε άγκιστρα µήκους 30mm και διαµέτρου 0.60mm (AR: 50). Οι αναλογίες των
αναµιγµάτων δίνονται στον πίνακα 4.
Πίνακας 4. Αναλογίες αναµίγµατος σκυροδέµατος µε 50 kg ίνες
Υλικό
Ποσότητα για 1m3 σκυροδέµατος (kg)
Τσιµέντο τύπου Ι42.5

450

Νερό

229

Άµµος

1075

Γαρµπίλι

460

Υπερρευστοποιητής

4.5

Ίνες

50

ΣΥΝΟΛΟ

2269

Οι δοκιµές στο νωπό σκυρόδεµα (κάθιση, περιεκτικότητα σε αέρα κλπ.) είναι αυτές που φαίνονται
στον πίνακα 5.
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Η σκυροδέτηση χωρίς ίνες αναφέρεται σαν σκυροδέτηση αναφοράς, ενώ η δεύτερη σκυροδέτηση
χαρακτηρίζεται από την ποσότητα των ινών που περιέχει ανά 1 m3 σκυροδέµατος, δηλαδή
σκυροδέτηση των 50 kg.
Πίνακας 5. Τιµές ιδιοτήτων νωπού σκυροδέµατος
∆οκιµές
Σκυρόδεµα χωρίς ίνες (αναφοράς)
Κάθιση (slump) (cm)
3

Φαινόµενο βάρος (kg/m )
Περιεκτικότητα σε αέρα (%)

Σκυρόδεµα µε 50 kg ίνες

24

25

2292

2260

4.0

6.0

Στον παρακάτω πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αντοχής σε θλίψη.
Πίνακας 6. Θλιπτικές αντοχές 7 ηµ. και 28 ηµ. κυβικών δοκιµίων για τα δύο είδη σκυροδεµάτων.
Αντοχή σε θλίψη
Σκυρόδεµα χωρίς ίνες (αναφοράς)
Σκυρόδεµα µε 50 kg ίνες
Αντοχή σε θλίψη 7 ηµ. (Mpa)
Αντοχή σε θλίψη 28 ηµ. (Mpa)

36.8

36.6

44.1

40.8

43.6

41.4

2.6 ∆οκιµές δυσθραυστότητας ινοπλισµένων σκυροδεµάτων
Για τον ποσοτικό προσδιορισµό της βελτίωσης που επιτυγχάνεται στο σκυρόδεµα µε την
προσθήκη µεταλλικών ινών εδώ χρησιµοποιήθηκε µια πειραµατική µέθοδος (ASTM C 1018), η
οποία εκτιµά την επίδραση των ινών στην δυσθραυστότητα (toughness) µέσω της δοκιµής κάµψης
στα τρίτα (ASTM C 78). Στην δοκιµή αυτή καταγράφεται το φορτίο σύµφωνα µε µια
εφαρµοζόµενη παραµόρφωση.
Αναλυτικότερα ένα πρισµατικό δοκίµιο (10x10x35 cm) υφίσταται καµπτική φόρτιση στα τρίτα και
σχεδιάζεται το διάγραµµα φορτίου – παραµόρφωσης (Σχ. 1). Σύµφωνα µ’ αυτή την προδιαγραφή,
η καµπτική αντοχή f ορίζεται στην θέση της πρώτης ρωγµής και αντίστοιχα ορίζονται οι διάφοροι
δείκτες δυσθραυστότητας: Ι. Η πρώτη ρωγµή ορίζεται σαν το σηµείο στο οποίο η καµπύλη
φορτίου-παραµόρφωσης αποκλίνει από την ευθεία γραµµή.
Οι δείκτες δυσθραυστότητας είναι οι λόγοι της απορροφούµενης ενέργειας µέχρι κάποια
συγκεκριµένη παραµόρφωση, προς την απορροφούµενη ενέργεια µέχρι την πρώτη ρωγµή.
Οι δείκτες που προδιαγράφονται στην προδιαγραφή είναι οι Ι5, Ι10, Ι20, Ι30 που προσδιορίζονται
για παραµορφώσεις 3δ, 5.5δ, 10.5δ και 15.5δ (Σχ. 1). Για συµπεριφορά πλήρως ελαστοπλαστικού
υλικού µετά την πρώτη ρωγµή (δηλαδή ικανότητα παραµόρφωσης, χωρίς µεταβολή του φορτίου)
οι τιµές των δεικτών θα ήταν Ι5 = 5, Ι10 = 10, Ι20 = 20 και Ι30 = 30 (Σχ. 2).

Σχήµα 1. Τυπικό διάγραµµα φορτίου- παραµόρφωσης
για σκυρόδεµα µε µεταλλικές ίνες
.

Σχήµα 2. Τυπικό διάγραµµα φορτίουπαραµόρφωσης για πλήρως ελαστοπλαστικό σώµα.
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Οι δοκοί του ινοσκυροδέµατος ελέγχονται σε κάµψη µε φόρτιση διπλού φορτίου στα τρίτα (ASTM
C78). Η µηχανή επιβολής του φορτίου έχει σταθερό ρυθµό αύξησης της παραµόρφωσης
(deflection) του δοκιµίου λιγότερο από 1 µm ανά δευτερόλεπτο. Τοποθετείται ένας ηλεκτρικός
µορφοτροπέας (transducer) στο µέσον των στηρίξεων του δοκιµίου για να κάνει συνεχή ανάγνωση
της παραµόρφωσης, ενώ ένας δεύτερος µορφοτροπέας κάνει συνεχή ανάγνωση του αντίστοιχου
φορτίου (φωτ. Νο 1). Οι δύο αναγνώσεις περνούν µέσα σε Η/Υ και µε την βοήθεια γραφικού
προγράµµατος χαράσσεται η καµπύλη φορτίο-παραµόρφωση. Για τα συγκεκριµένα δοκίµια η
παραµόρφωση δ, ήταν της τάξης των 0.30 mm. Η δοκιµή σταµατά όταν η παραµόρφωση υπερβεί
τα 30 ή 50δ. Το δοκίµιο παρά το εύρος της ρηγµάτωσης που υφίσταται πολλές φορές δεν
διαχωρίζεται αλλά συνεχίζει να είναι «ραµµένο» από τις ίνες (φωτ. 1).
Μετά την χάραξη των διαγραµµάτων ακολουθούν οι υπολογισµοί των διαφόρων µεγεθών (φορτίο
πρώτης ρωγµής Ρδ, αντοχή πρώτης ρωγµής Rδ, παραµόρφωση πρώτης ρωγµής δ, εµβαδόν κάτω
από την καµπύλη µέχρι την παραµόρφωση της πρώτης ρωγµής Εδ, τα εµβαδά που αντιστοιχούν
στην παραµόρφωση που είναι ίση µε 3δ, 5.5δ, 10.5δ και 15.5δ, τους δείκτες δυσθραυστότητας Ι5 =
Ε 3δ/Εδ, Ι10 = Ε 5.5δ/Εδ, Ι20 = Ε 10.5δ/Εδ και Ι30 = Ε15.5δ/Εδ κλπ).
Η µηχανή κάµψης που χρησιµοποιήθηκε στις αντίστοιχες δοκιµές φαίνεται στη φωτογραφία
(φωτ. 1) και είναι ένα προηγµένο ψηφιακό τριαξονικό σύστηµα , αγγλικής προέλευσης.

Φωτ. 1. ∆ιάταξη δοκιµής δυσθραυστότητας

Σχήµα 3. ∆ιάταξη φόρτισης πρισµατικών δοκιµίων

Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει µε ένα µόνο µηχάνηµα όλες τις βασικές
λειτουργίες που απαιτούνται για την εκτέλεση εξειδικευµένων δοκιµών.
∆ιεκπεραιώνει τον έλεγχο µιας πλάκας φόρτισης που λειτουργεί µε βηµατιστικό κινητήρα σε
ταχύτητες που κυµαίνονται από 0.00000 έως 9.99999 mm/min. Στην συγκεκριµένη εργασία
επιλέχθηκε σταθερή ταχύτητα ίση µε 0.05mm/min.
Παρέχει υποστήριξη για µέχρι 4 εισόδους αναλογικού µορφοτροπέα, καλύπτοντας την εµβέλεια
από 15 έως 80 mV. Ο έλεγχος των µηχανών και των λοιπών επιλογών, η διαµόρφωση των
παραµέτρων και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων, γίνεται µέσω οθόνης LCD και ταµπλό µε 20
πλήκτρα µεµβράνης.
Η διάταξη της δοκιµής φαίνεται στο Σχήµα 3. Το φορτίο του εµβόλου υποδιπλασιάζεται στο άκρο
του µέσω της διάταξης αυτής και κάθε τµήµα του φορτίου εφαρµόζεται στα τρίτα του ανοίγµατος.
Η απόσταση των στηρίξεων στους δοκούς µε διαστάσεις 10x10x50 cm που χρησιµοποιήθηκαν,
ήταν 30 cm, ενώ το καµπτόµενο µήκος της δοκού ήταν 10 cm (Ι/3). Η εφαρµογή του φορτίου όπως
προείπαµε έγινε µε έλεγχο επιβαλλόµενης µετατόπισης µε περίοδο 0.05 mm/min µέχρι
παραµόρφωση 3 mm, οπότε η ταχύτητα γινόταν 0.1 mm/min. Η όλη διάταξη της δοκιµής
καταγράφονταν σε βίντεο έτσι ώστε να λαµβάνονται ευκολότερα τα αποτελέσµατα αλλά και να
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είναι δυνατός ο επανέλεγχός τους ανά πάσα στιγµή. Η εφαρµογή του φορτίου γίνεται κάθετα στην
επιφάνεια της δοκού και η παραµόρφωση που µετριέται είναι η βύθιση της άνω πλάκας της
µηχανής (ίση µε την συνισταµένη των παραµορφώσεων στο µέσο της δοκού).
2.7 Αποτελέσµατα δοκιµών δυσθραυστότητας
∆οκιµές δυσθραυστότητας έγιναν σε ηλικία 28 ηµερών και για τις δύο συνθέσεις σκυροδεµάτων
(µε ίνες και χωρίς ίνες). Από κάθε σύνθεση έγιναν δοκιµές σε δύο δοκίµια. Ας σηµειωθεί ότι
δοκιµές δυσθραυστότητας έγιναν αντίστοιχα και σε ηλικίες 7 ηµ. από κάθε σύνθεση που δεν
αξιολογούνται στην παρούσα εργασία. Η διαδικασία των δοκιµών έγινε όπως αναλυτικά
αναφέρεται παραπάνω. Βάσει της δοκιµής αυτής προέκυψαν τα αντίστοιχα διαγράµµατα φορτίουπαραµόρφωσης που παρουσιάζονται στην συνέχεια (σύνολο 4 διαγράµµατα µε συµβολισµούς
Νο 1, Νο 2, Νο 3 και Νο 4).
∆ιάγραµµα Νο 1. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου σκυροδέµατος
χωρίς ίνες ηλικίας 28 ηµερών

∆ιάγραµµα Νο 2. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου σκυροδέµατος
χωρίς ίνες ηλικίας 28 ηµερών
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∆ιάγραµµα Νο 3. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου ινοπλισµένου σκυροδέµατος
µε 50 kg ίνες ηλικίας 28 ηµερών

4

5

6

7

8

9

10

∆ιάγραµµα Νο 4. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου ινοπλισµένου
σκυροδέµατος µε 50 kg ίνες ηλικίας 28 ηµερών
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Από τα διαγράµµατα αυτά προκύπτει µια σειρά στοιχείων που δίδονται παρακάτω υπό την µορφή
πινάκων. Στον παρακάτω πίνακα 7 παρουσιάζεται η αντοχή των δοκιµίων σε κάµψη.
Πίνακας 7. Αντοχή σε κάµψη 28 ηµερών πρισµατικών δοκιµίων για τα τέσσερα διαφορετικά είδη
σκυροδεµάτων.
Αντοχή σε κάµψη
Σκυρόδεµα χωρίς ίνες (αναφοράς)
Σκυρόδεµα µε 50 kg ίνες
RF (Mpa)

4.5

5.4

4.7

5.5

Στον παρακάτω πίνακα 8 παρουσιάζονται οι δείκτες δυσθραυστότητας για κάθε δοκίµιο.
Προφανώς δείκτες δυσθραυστότητας δεν υπάρχουν για τα δοκίµια της σύνθεσης χωρίς ίνες,
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ακριβώς διότι µετά την πρώτη ρωγµή το δοκίµιο δεν µπορεί να συγκρατήσει καθόλου φορτίο και
ως εκ τούτου διαχωρίζεται στα δύο (ψαθυρά θραύση) σε αντίθεση µε τα δοκίµια που περιέχουν
ίνες. Αυτό παραστατικά φαίνεται και στα αντίστοιχα διαγράµµατα. Στον ίδιο πίνακα φαίνονται και
οι τιµές της παραµένουσας αντοχής όπως προέκυψαν από τους υπολογισµούς των δεικτών
δυσθραυστότητας.
Πίνακας 8. ∆είκτες δυσθραυστότητας και παράµετροι παραµένουσας αντοχής πρισµατικών δοκιµίων ηλικίας
28 ηµερών για το σκυρόδεµα µε 50 kg ίνες
∆είκτες δυσθραυστότητας/
Παράµετροι παραµένουσας

Σκυρόδεµα χωρίς ίνες (αναφοράς)

Σκυρόδεµα µε 50 kg ίνες

αντοχής
I5

------

I10

------

I20

------

I30

------

R5,10
[R5,10 = 20 (I10 – I5)]
R10,20
[R10,20 = 10 (I20 – I10)]
R10,30
[R10,30 = 5 (I30 – I10)]

----------------

4.6
4.2
8.0
7.8
13.4
13.4
19.1
20.0
60
73
54
56
56
61

2.8 Μελέτη συνθέσεως, αναµίξεις και χαρακτηριστικά ινοπλισµένου σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες
διαφορετικής περιεκτικότητας
Για την αξιολόγηση της επίδρασης του ποσοστού των ινών στα ινοσκυροδέµατα,
παρασκευάστηκαν µε την ίδια πειραµατική διαδικασία και ελέγχθηκαν οι ιδιότητές τους δύο ακόµα
είδη ινοσκυροδεµάτων. Το πρώτο µε περιεκτικότητα ινών 30 kg/m3 και το δεύτερο µε 70 kg/m3
σκυροδέµατος. Οι ποσότητες αυτές πέραν του ότι κυµαίνονται αµφίπλευρα του ορίου των 50kg/m3
κατά ±40% κ.β. ινών αποτελούν και τα συνήθη ακραία όρια εµπλουτισµού των ινοσκυροδεµάτων
µε ίνες.
Στη συνέχεια δίνεται µια σειρά πινάκων (πίνακας 9, 10, 11, 12, 13) που αποτυπώνουν τα
πειραµατικά αποτελέσµατα καθώς και τέσσερα διαγράµµατα φορτίου – παραµόρφωσης για τα δύο
είδη ινοσκυροδεµάτων µε 30 kg/m3 και µε 70 kg/m3 ίνες αντίστοιχα.
Πίνακας 9. Τιµές ιδιοτήτων νωπού σκυροδέµατος για τα 4 διαφορετικά είδη σκυροδεµάτων.
Σκυρόδεµα χωρίς
Σκυρόδεµα µε Σκυρόδεµα µε Σκυρόδεµα µε
∆οκιµές
ίνες (αναφοράς)
30 kg ίνες
50 kg ίνες
70 kg ίνες
Κάθιση (slump) (cm)
24
27
25
24
Φαινόµενο βάρος (kg/m3)
2292
2301
2260
2268
Περιεκτικότητα σε αέρα (%)
4.0
3.2
6.0
5.5
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Πίνακας 10. Θλιπτικές αντοχές 7 ηµ. και 28 ηµ. κυβικών δοκιµίων για τα 4 διαφορετικά είδη σκυροδεµάτων.
Σκυρόδεµα χωρίς
Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
Αντοχή σε θλίψη
ίνες (αναφοράς)
30 kg ίνες
50 kg ίνες
70 kg ίνες
Αντοχή σε θλίψη 7 ηµ. (Mpa)

36.8

38.7

36.6

34.2

Αντοχή σε θλίψη 28 ηµ.

44.1

44.6

40.8

42.6

(Mpa)

43.1

44.9

41.4

41.1

Πίνακας 11. Αντοχή σε κάµψη 28 ηµερών πρισµατικών δοκιµίων για τα τέσσερα διαφορετικά είδη
σκυροδεµάτων.
Σκυρόδεµα χωρίς Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
Αντοχή σε κάµψη
ίνες (αναφοράς)
30 kg ίνες
50 kg ίνες
70 kg ίνες
RF (Mpa)

4.5

4.9

5.4

5.9

4.7

4.7

5.5

4.8

∆ιάγραµµα Νο 5. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου ινοπλισµένου σκυροδέµατος
µε 30 kg ίνες ηλικίας 28 ηµερών

∆ιάγραµµα Νο 6. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου ινοπλισµένου
σκυροδέµατος µε 30 kg ίνες ηλικίας 28 ηµερών
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∆ιάγραµµα Νο 7. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου ινοπλισµένου σκυροδέµατος
µε 70 kg ίνες ηλικίας 28 ηµερών.

∆ιάγραµµα Νο 8. Καµπύλη φορτίου – καµπτικής
παραµόρφωσης δοκιµίου ινοπλισµένου
σκυροδέµατος µε 70 kg ίνες ηλικίας 28 ηµερών
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Πίνακας 12. ∆είκτες δυσθραυστότητας πρισµατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών για τα τρία διαφορετικά
είδη σκυροδεµάτων.
Σκυρόδεµα χωρίς
Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
∆είκτες δυσθραυστότητας
ίνες (αναφοράς)
30 kg ίνες
50 kg ίνες
70 kg ίνες
I5

------

I10

------

I20

------

I30

------

4.5

4.6

5.5

3.8

4.2

4.4

8.1

8.0

11.3

5.7

7.8

9.5

13.1

13.4

20.8

9.0

13.4

19.9

18.2

19.1

26.6

12.8

20.0

29.5

Πίνακας 13. Παράµετροι παραµένουσας αντοχής πρισµατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών για τα τρία
διαφορετικά είδη σκυροδεµάτων.
Παράµετροι
Σκυρόδεµα χωρίς ίνες
Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
Σκυρόδεµα µε
παραµένουσας αντοχής
R5,10
[R5,10 = 20 (I10 – I5)]
R10,20
[R10,20 = 10 (I20 – I10)]
R10,30
[R10,30 = 5 (I30 – I10)]

(αναφοράς)
----------------

30 kg ίνες

50 kg ίνες

70 kg ίνες

70

60

116

38

73

101

50

54

96

33

56

104

51

56

76

36

61

100

3 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3.1 Σύγκριση ιδιοτήτων άοπλου σκυροδέµατος και σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες
Από το σύνολο των πειραµατικών αποτελεσµάτων που διεξήχθησαν σ’ αυτήν την εργαστηριακή
µελέτη προέκυψε µια σειρά στοιχείων που βοήθησαν στην ποσοτική αποτίµηση των ιδιοτήτων
τόσο του νωπού όσο και του σκληρυνµένου σκυροδέµατος.
Το πλαίσιο της πειραµατικής εργασίας, όπως ήδη γράφτηκε, ήταν να καθορισθεί ένα σκυρόδεµα µε
σύνθεση αντιπροσωπευτική των συνήθων έργων εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (π.χ. για υπόγεια
έργα κλπ.).
Το σκυρόδεµα αυτό διακρινόταν τόσο για την πλούσια περιεκτικότητά του σε τσιµέντο Portland
(τύπου I 42.5 µε περιεκτικότητα 450 kg/m3) όσο και για τον µικρό λόγο νερού προς τσιµέντο (Ν/Τ
= 0.50), στοιχείο που του δίνει χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας στο χρόνο και υψηλών αντοχών
(αντοχή σε θλίψη: 45 MPa περίπου). Το σκυρόδεµα αυτό τέλος είχε µεγάλη κάθιση (slump: 25 cm
περίπου), όπως εξάλλου συνηθίζεται στα υπόγεια έργα, ιδιότητα που εξασφαλίζεται µε την χρήση
υπερρευστοποιητών.
Ας σηµειωθεί από τώρα ότι αυτή η έρευνα περιορίσθηκε σε καθαρά εργαστηριακές δοκιµές και δεν
χρησιµοποιήθηκαν π.χ. µέθοδοι επί τόπου σκυροδέτησης µε µηχανές εκτόξευσης, χρήση
επιταχυντών προσµίκτων κλπ. Παρόλα αυτά πιστεύουµε ότι, τηρουµένων των αναλογιών, τα
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συµπεράσµατα αυτής της µελέτης δεν επηρεάζονται καθοριστικά από τους παραπάνω
περιορισµούς.
Το σκυρόδεµα αυτό που λόγω σύνθεσης και συστατικών εντάσσεται στα εκτοξευόµενα
σκυροδέµατα κατά του κανονισµούς (π.χ. EFNARC κλπ), εµπλουτίσθηκε µε µεταλλικές ίνες για
να βελτιωθούν οι ελαστοπλαστικές του ιδιότητες και να αποκτήσει δυνατότητα ανάληψης ικανών
παραµορφώσεων, υπό φόρτιση. Η πολιτική αυτή τείνει σήµερα να γίνει κυρίαρχη στην υποστήριξη
π.χ. σηράγγων στα υπόγεια έργα αντικαθιστώντας έτσι το µεταλλικό πλέγµα µε την ενσωµάτωση
των ινών στο σκυρόδεµα. Η βελτίωση αυτή µετρήθηκε µε δοκιµές δυσθραυστότητας κατά τα
πρότυπα της Αµερικάνικης προδιαγραφής ASTM C 1018. Η επίδραση της προσθήκης των ινών
φαίνεται παραστατικά στα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών µε την δηµιουργία των καµπυλών
φορτίου-παραµόρφωσης πέραν της πρώτης ρηγµάτωσης όπως δείχνουν τα αντίστοιχα διαγράµµατα
της § 2.7. Αποτέλεσµα της ύπαρξης αυτών των καµπυλών είναι η «δηµιουργία» των δεικτών
δυσθραυστότητας (Ιi). Ας σηµειωθεί εδώ ότι οι δείκτες δυσθραυστότητας, έτσι όπως ορίζονται από
την προδιαγραφή ASTM C1018, µπορούν να ειδωθούν και ως ένας τρόπος µέτρησης της
απορροφούµενης ενέργειας από το ινοπλισµένο σκυρόδεµα όταν αυτό φορτίζεται, ρηγµατώνεται
και εξακολουθεί να φέρει τµήµα του φορτίου εµφανίζοντας ουσιαστικές παραµορφώσεις. Οι
διάφορες κατηγορίες των δεικτών (Ι5, Ι10, Ι20 κλπ) δείχνουν αυτήν την ικανότητα απορρόφησης για
συγκεκριµένες τιµές παραµόρφωσης (ουσιαστικά του βέλους κάµψης στο πείραµα).
Το ίδιο εκφράζουν και οι παράµετροι παραµένουσας αντοχής (δηλαδή οι παράµετροι R10,30 κλπ)
που επισηµαίνουν την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας σε συγκεκριµένες «ζώνες»
παραµόρφωσης (η R10,30 π.χ. το εµβαδόν της απορροφούµενης ενέργειας µεταξύ των
παραµορφώσεων που αντιστοιχούν στους δείκτες Ι30 και Ι10 ανηγµένου στο εµβαδόν
απορροφούµενης ενέργειας του σκυροδέµατος χωρίς ίνες). Το εύχρηστο αυτών των παραµέτρων
είναι ότι µπορούν να αξιολογηθούν (τουλάχιστον ποιοτικά), αν κανείς αναλογισθεί ότι σώµα µε
τέλεια ελαστικοπλαστική συµπεριφορά έχει µέγεθος παραµέτρων παραµένουσας αντοχής ίση µε
την τιµή:100.
Έτσι µέσα από αυτές τις δοκιµές και κυρίως µέσα από αυτούς τους δείκτες δυσθραυστότητας και
τις παραµέτρους παραµένουσας αντοχής γίνεται φανερή η απόκτηση ιδιοτήτων που το ψαθυρό
σκυρόδεµα είναι αδύνατον να έχει. Προσθήκη ινών στρέφει συµπεριφορά του σώµατος σε
ελαστοπλαστική. Το αν αυτή η συµπεριφορά επιτυγχάνεται και πόσο προσδιορίζεται από τις
αριθµητικές τιµές των δεικτών και το εµβαδόν των διαγραµµάτων φορτίου-βέλους κάµψης.
3.2 Επίδραση της ποσότητας ινών στις ιδιότητες του ινοπλισµένου σκυροδέµατος
Ένας άλλος µεγάλος στόχος αυτής της πειραµατικής εργασίας ήταν να απαντήσει στο ερώτηµα: αν
αυξάνοντας την περιεκτικότητα των ινών βελτιώνονται οι παραπάνω ιδιότητες και µεγέθη. Έτσι
αποφασίσθηκε να ελεγχθούν ινοσκυροδέµατα µε διαφορετικές περιεκτικότητες ινών µέσα στην
ζώνη που απαντάται στα διάφορα έργα. Οι περιεκτικότητες αυτές ήταν: 30 kg ινών, 50 kg και 70
kg ανά 1m3 ινοσκυροδέµατος. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών παρουσιάζονται στα
διαγράµµατα και τους πίνακες της § 2.8. Για την ευχέρεια της σύγκρισης υιοθετήθηκαν σαν βάση
τα αποτελέσµατα των δοκιµών µε ινοσκυρόδεµα που περιέχει 50 kg ίνες. Η αναγωγή αυτή
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 14. Στον πίνακα αυτό όλα τα µεγέθη των ινοσκυροδεµάτων
µε ίνες 50kg/m3 έχουν αναχθεί στο 100% του επιδιωκόµενου στόχου. Αντίστοιχα τα µεγέθη των
άλλων σκυροδεµάτων ανήχθησαν σε ποσοστό αυτού του στόχου. Ας σηµειώσουµε ότι προφανώς
αυτές οι απλουστεύσεις γίνονται για να δείξουν κάποιες τάσεις των υλικών και µόνον για χάρη
συγκρίσεως.
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Πίνακας 14. Συγκριτικές τιµές ιδιοτήτων για τα διαφορετικά είδη σκυροδεµάτων. Οι τιµές του σκυροδέµατος
µε ίνες 50kg/m3 έχουν αναχθεί στο 100%. Η ηλικία όλων των δοκιµίων όλων των
σκυροδεµάτων ήταν 28 ηµέρες.
Ιδιότητα
Συµβολισµός
Ινοπλισµένο
Ινοπλισµένο
Ινοπλισµένο
Άοπλο
σκυρόδεµα µε σκυρόδεµα µε σκυρόδεµα µε σκυρόδεµα
ίνες 50 kg/m3
ίνες 30 kg/m3
ίνες 70 kg/m3
χωρίς ίνες
Αντοχή σε θλίψη
100
109
102
106
Αντοχή σε κάµψη

∆είκτες
δυσθραυστότητας

Παράµετροι
παραµένουσας
αντοχής

-

100

88

98

84

Ι5
Ι10
Ι20
Ι30

100
100
100
100

94
87
83
79

112
132
152
144

-

R 5,10
R 10,20

100

81

163

-

100

76

182

-

R 10,30

100

74

150

-

Από τις συγκρίσεις αυτές φαίνεται ότι η περιεκτικότητα των ινών παίζει σηµαντικό ρόλο στη
βελτίωση των ιδιοτήτων που προσφέρουν στο σκυρόδεµα. Έτσι π.χ. ξεκινώντας από την θέση ότι
οι δείκτες δυσθραυστότητας του ινοσκυροδέµατος µε ίνες 50 kg/m3 επιτυγχάνονται κατά 100%,
µείωση των ινών στα 30 kg/m3 µειώνει τους δείκτες (από το 94% έως το 79%) αυξανόµενης της
µείωσης για τους δείκτες που αφορούν σε µεγαλύτερες παραµορφώσεις. Αντίθετα αύξηση των
ινών σε 70 kg/m3 βελτιώνει θεαµατικά τους δείκτες µέχρι και στο 150%. Ανάλογες είναι και οι
µεταβολές για τις παραµέτρους παραµένουσας αντοχής.
Τέλος, ένας παράγοντας που θα έπρεπε να σχολιαστεί είναι η απάντηση στο ερώτηµα: βελτιώνουν
οι ίνες πέραν των ελαστοπλαστικών παραµέτρων τις αντοχές αυτές καθ’ εαυτές των
σκυροδεµάτων, τόσο της αντοχής σε θλίψη όσο και της αντοχής σε κάµψη; Η σύγκριση των
αντοχών στον παραπάνω πίνακα δείχνει ότι τουλάχιστον µε τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης η
αντοχή σε θλίψη δεν αυξάνεται. Η αντοχή σε κάµψη δείχνει να αυξάνεται από 4% µέχρι και 19%
περίπου αλλά όχι σε ευθεία αναλογία µε την περιεκτικότητα των ινών. Βέβαια λόγω µικρού
πλήθους δοκιµίων αφενός και αφετέρου λόγω διασποράς των αποτελεσµάτων της ίδιας της
δοκιµής η µελέτη αυτή δεν µπορεί, ιδιαίτερα για την αντοχή σε κάµψη, να καταλήξει σε πλήρη
συµπεράσµατα. Μία νέα µελέτη εστιασµένη σ’ αυτά τα προβλήµατα θα µπορούσε να φωτίσει
περισσότερο το θέµα.
4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα αυτής της µελέτης επιβεβαιώνουν τις εξαιρετικές ιδιότητες των
σκυροδεµάτων, όταν στη µάζα τους προστίθενται µεταλλικές ίνες. Η κυρίαρχη ιδιότητα που
αποκτούν είναι η έννοια της απορροφούµενης ενέργειας κατά τη θραύση, ιδιότητα που µετατρέπει
το σκυρόδεµα από ψαθυρό υλικό σε υλικό µε ελαστοπλαστικά χαρακτηριστικά. Η νέα αυτή
συµπεριφορά των ινοσκυροδεµάτων έγινε δυνατό να αποτιµηθεί µέσω της έννοιας της
δυσθραυστότητας, έτσι όπως ορίζεται από τους δείκτες δυσθραυστότητας και τις παραµέτρους της
παραµένουσας αντοχής, ορισµοί που προσδιορίζονται στην προδιαγραφή ASTM C 1018.
Οι µετρήσεις, τα αποτελέσµατα και οι υπολογισµοί αυτής της εργαστηριακής έρευνας,
εστιάσθηκαν στις κύριες ιδιότητες των ινοσκυροδεµάτων, τόσο σ’ αυτές του νωπού όσο και του
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σκληρυνµένου σκυροδέµατος. Ανέδειξαν τη θεαµατική βελτίωση που υφίσταται το άοπλο
σκυρόδεµα µέσω των διαγραµµάτων φορτίου-παραµόρφωσης σε δοκιµές κάµψης, πράγµα που
αποδεικνύει την αλήθεια των παραπάνω διαπιστώσεων.
Τέλος και συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω, αποδείχθηκε από τα πειραµατικά αποτελέσµατα αυτής
της εργασίας, ότι το µέγεθος της βελτίωσης των ιδιοτήτων των ινοσκυροδεµάτων είναι συνάρτηση
της περιεκτικότητάς τους σε ίνες. Έτσι, εµπλουτίζοντας τη µάζα των σκυροδεµάτων µε ίνες,
βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά της δυσθραυστότητας, ενώ µειώνοντας τη δοσολογία των ινών,
τα χαρακτηριστικά αυτά υποβαθµίζονται.
5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο συγγραφέας επιθυµεί να ευχαριστήσει τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Ν. Παναγούλια για τη
σηµαντική του βοήθεια κατά τη διάρκεια των πειραµάτων. Επίσης ευχαριστεί όλο το προσωπικό
του Εργαστηρίου Σκυροδέµατος του Κ∆ΕΠ/∆ΕΗ.
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