Ανθεκτικότητα Ινοπλισµένων Πολυµερών στο Σκυρόδεµα
Durability of GFRP in concrete
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η επιστηµονική κοινότητα συνηγορεί στο ότι το έντονα αλκαλικό
περιβάλλον του σκυροδέµατος αποτελεί έναν πολύ ισχυρό διαβρωτικό παράγοντα για τα
ινοπλισµένα πολυµερή από γυαλί (Γ-ΙΟΠ). H παρούσα εργασία µελετά την επίδραση της
αλκαλικότητας στην συνάφεια των υλικών αυτών στο σκυρόδεµα. Τα αποτελέσµατα
δείχνουν ότι αντίθετα µε τις διαπιστευµένες ενστάσεις, η αλκαλικότητα του
σκυροδέµατος δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τα Γ-ΙΟΠ και την συνάφεια τους µε το
σκυρόδεµα (µεγαλύτερη ρόλο παίζει η υγρασία). Γενικά η ενανθράκωση, λειτουργεί σαν
διακόπτης βλάβης για τα υλικά αυτά.

ABSTRACT : Research community agrees on that the high alkaline concrete
environment is one of the main sources of deterioration for glass fibre reinforced
polymers (GFRP). In the current study the effect of different levels of alkalinity
on the bond strength of GFRP in concrete, is investigated. Results indicate that,
contrary to what is generally believed, alkalinity does not have a major influence
on GFRP and their bond strength. In general, carbonation operates as a “switch”
of deterioration on these materials.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το θέµα της ανθεκτικότητας σε διάρκεια των κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα απασχολεί την διεθνή κοινότητα των Μηχανικών εδώ και χρόνια, µε
την διάβρωση του σιδηροπλισµού να αναδεικνύεται ως το σηµαντικότερο
πρόβληµα (∆έµης, 2007). Οι τρόποι αντιµετώπισης κυµαίνονται από
προδιαγραφές υλικών σε επίπεδο κανονισµών, πρόταση κατασκευαστικών
λύσεων και µεθόδων αποκατάστασης, µέχρι και η εισαγωγή νέων τύπων
οπλισµού, όπως τα ΙΟΠ. Παρόλλα αυτά, η εισαγωγή των υλικών αυτών, σαν
εναλλακτική µορφή εσωτερικού οπλισµού, επισκιάζεται από την συµπεριφορά
τους στο σκυρόδεµα. Η επιστηµονική κοινότητα συνηγορεί στο ότι το έντονα
αλκαλικό περιβάλλον του σκυροδέµατος αποτελεί έναν πολύ ισχυρό διαβρωτικό
παράγοντα για τα υλικά αυτά (∆έµης, 2007; Karbhari and Chu, 2005; Yilmaz and
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Glasser, 1992). Οι µηχανισµοί διάβρωσης επιγραµµατικά µπορούν να
ανακεφαλαιωθούν ως ο συνδυασµός των παρακάτω παραγόντων:
•

∆ιείσδυση υγρασίας (ιόντων ΟΗ-) µε αποτέλεσµα υδρόλυση και
εξασθένιση των δεσµών των πολυµερικών αλυσίδων των ΙΟΠ,
εξασθένιση συνάφειας ίνας/ρητίνης, αποκόλληση ινών “Σχήµα 1α”
(∆έµης, 2007).

•

Επίθεση από αλκαλικά ιόντα (Ca+, Na+) και από την ανάπτυξη των
συστατικών της ενυδάτωσης στο σκυρόδεµα “Σχήµα 1β” (∆έµης, 2007).

•

Επίδραση στρώµατος Ca(OH)2 και CaCO3 στην επιφάνεια των
ινοπλισµένων πολυµερών και διείσδυση ιόντων Ca++ στην διεπιφάνεια
ανθρακονηµάτων/ρητίνης “Σχήµα 1γ και 1δ” (∆έµης, 2007).
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Σχήµα 1. Επίδραση αλκαλικού περιβάλλον σκυροδέµατος στα ινοπλισµένα πολυµερή
(∆έµης, 2007)

Σε τι βαθµό όµως η αλκαλικότητα αυτή επηρεάζει τα ινοπλισµένα πολυµερή από
γυαλί; Μείωση της αλκαλικότητας βελτιώνει την µηχανική τους συµπεριφορά στο
σκυρόδεµα;

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα σχεδιάστηκε µία ενδελεχής
πειραµατική διαδικασία. Ράβδοι οπλισµού Γ-ΙΟΠ (E-glass fibres in a vinylester
matrix) εισήχθησαν σε, χηµικά διαλύµατα εξοµοίωσης του νερού των πόρων
(pore water solutions) διαφορετικών τύπων τσιµέντων, καθώς και σε τσιµέντα µε
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διαφορετική αρχική αλκαλικότητα (τσιµέντου τύπου Portland και ποζαλονικά
τσιµέντα). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που αφορούν
την επιρροή του αλκαλικού περοβάλλοντος του σκυροδέµατος στην συνάφεια
ράβδων οπλισµού από ΙΟΠ (∆έµης, 2007).
Ποζολανικά τσιµέντα (GGBS, PFA) και επιταχυνόµενη ενανθράκωση
χρησιµοποιήθηκαν σαν µηχανισµοί µείωσης της αλκαλικότητας. Το τεστ
συνάφειας επιλέχθηκε για να προσδιοριστούν τυχών µεταβολές στην
συµπεριφορά των ινοπλισµένων πολυµερών από γυαλί στο σκυρόδεµα, σε
επίπεδο µηχανικών ιδιοτήτων. ∆οκίµια κύβων σκυροδέµατος (OPC, OPC/GGBS,
OPC/PFA) 150 x 150 x 150 mm µε κεντρικά τοποθετηµένη ράβδο ΙΟΠ
(επικάληψη 70 mm) εισήχθησαν σε επιταχυνόµενη ενανθράκωση για 2 χρόνια (15
% CO2, 55 % RH). Ένας πλήρως αυτοµατοποιηµένος περιβαλλοντολογικός
θάλαµος επιταχυνόµενης ενανθράκωσης σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της
ερευνητικής διαδικασίας, Η τάση συνάφειας (fib bulletin 10, 2000) καθώς και τα
βάθος ενανθράκωσης (BS EN 13295, 2004) και η θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος
µετρήθηκαν πειραµατικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η µεταβολή της τάσης συνάφειας των διαφορετικών τύπων τσιµέντου, µε την
ράβδο ΙΟΠ, που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη απεικονίζονται στο
“Σχήµα 2α”. Μιας και η ποιότητα της ράβδου ινοπλισµένων πολυµερών, στα
εξεταζόµενα δοκίµια, δεν καλυτερεύει, η παρατηρούµενη αύξηση της τάσης
συνάφειας οφείλεται στην δράση του περιβάλλοντος γύρω από την ράβδο,
δηλαδή στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος, τον µόνο παράγοντα που
βελτιώνετε µε τον χρόνο.
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Σχήµα 2. Τάση συνάφειας ινοπλισµένων πολυµερών
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Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 2 η τάση συνάφειας µπορεί να συσχετιστεί µε την
θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος (στην δύναµη των 2/3), όπως παρατηρείται
στις “Εξισώσεις 1 και 2”.
fbd = 2.25 · n1 · n2 · fctd

(1)

fctd = 0.30 · fck2/3

(2)

όπου, fbd = τάση συνάφειας, fctd = εφελκιστική αντοχή του σκυροδέµατος και fck =
θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος.
Προκειµένου οι πειραµατικές τιµές της τάση συνάφειας των ΙΟΠ στο σκυρόδεµα
να έρθουν σε έναν κοινό παρανοµαστή, µε βάση τις παραπάνω εξισώσεις, η τάση
συνάφειας «οµαλοποιήθηκε» σε σχέση µε την θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος
σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση.
Πειραµατική
Οµαλοποιηµένη
Τάση
Τάση Συνάφειας =
Συνάφειας ·
(fbn)
(fb)

2/3
(µέση τιµή θλιπτικής αντοχής 28 ηµερών)
(µέση τιµή πειραµατικής θλιπτικής αντοχής)

(3)

Οι οµαλοποιηµένες τάσεις συνάφειας απεικονίζονται στο “Σχήµα 2β”.
Παρατηρείται ότι τα ενανθρακωµένα δοκίµια συµπεριφέρθηκαν διαφορετικά από
τα OPC (control) µη-ενανθρακωµένα. Μέχρι τους 6 µήνες ενανθράκωσης η τάση
συνάφειας µειώνεται (µείωση, 2.45 % για OPC, 4.90 % για OPC/GGBS και 5.10
% για OPC/PFA), αν και η παρατηρούµενη µείωση είναι κοντά στην στατιστική
µεταβολή του υλικού (5 %). Σηµαντικές µεταβολές στην τάση συνάφειας
λαµβάνουν χώρα µετά από κάποια χρονική στιγµή από 6 έως 12 µήνες.
Προκειµένου να µελετηθεί αυτή η συµπεριφορά θα πρέπει να εξεταστεί η
επίδραση του βάθους της ενανθράκωσης και της θλιπτικής αντοχής του
ενανθρακωµένου σκυροδέµατος στην συνάφεια.
Επίδραση του βάθους ενανθράκωσης στην τάση συνάφειας ΙΟΠ
Το βάθος ενανθράκωσης, εκτός από την κλασική µέτρηση πρίσµατος,
προσδιορίστηκε και σε σχέση µε την ράβδο ΙΟΠ στο δοκίµιο για τον πειραµατικό
προσδιορισµό της τάσης συνάφειας (∆έµης, 2007). Με βάση την τελευταία
µέθοδο, υπολογίστηκε ότι η ενανθράκωση έφτασε την ράβδο οπλισµού νωρίτερα
από 12 µήνες. Μελετώντας την µέση τιµή της οµαλοποιηµένης τάσης συνάφειας
σε σχέση µε το αντίστοιχο βάθος ενανθράκωσης “Σχήµα 3” παρατηρείται ότι
ανεξάρτητα από την αρχική αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος, και
τα τρία τσιµέντα παρουσιάζουν µειωµένη τάση συνάφειας κατά την αρχική
εξέλιξη της ενανθράκωσης. Παρατηρείται επίσης ότι στα ποζολανικά τσιµέντα
όσο προχωρά η ενανθράκωση, µετά τους 6 µήνες, η µείωση στην τάση συνάφειας
σταθεροποιείται (αντίθετα µε το OPC που συνεχίζει να µειώνετε).
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Σχήµα 3. Σχέση µεταξύ οµαλοποιηµένης τάσης συνάφειας και βάθους ενανθράκωσης

Μετά από έναν χρόνο επιταχυµένης ενανθράκωσης η τάση συνάφειας αυξάνεται,
αλλά στο τέλος παραµένει αρκετά µικρότερη σε σχέση µε την τάση συνάφειας
τον µη-ενανθρακωµένων δοκιµίων. Η αρχική µείωση, κοινή και στους 3 τύπους
τσιµέντου δείχνει ότι είναι ανεξάρτητη από την αρχική αλκαλικότητα του
σκυροδέµατος. Το συµπέρασµα αυτό µας εκπλήσσει µιας και έρχεται σε αντίθεση
µε τις µέχρι τώρα θεωρίες περί αλκαλικής επίθεσης στα ινοπλισµένα πολυµερή
(∆έµης, 2007). Φανερώνεται όµως ότι κάποια χηµική διεργασία λαµβάνει χώρα.
Επίδραση του θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος στην τάση συνάφειας ΙΟΠ

Λόγος της θλιπτικής αντοχής
σκυροδέµατος των
ενανθρακωµένων δοκιµίων προς
την θλιπτική αντοχή των µηενανθρακωµένων δοκιµίων
(controls)

Μελετώντας την επίδραση του βάθους ενανθράκωσης στην σχέση της θλιπτικής
αντοχής των δοκιµίων “Σχήµα 4” (προσδιορισµένη, την ίδια χρονική στιγµή µε
το πείραµα συνάφειας, σε κύβους σκυροδέµατος 100 x 100 x 100 mm,
εκτεθειµένους σε επιταχυνόµενη ενανθράκωση), παρατηρείται ότι σε σχέση µε τα
µη-ενανθρακωµένα δοκίµια, η ενανθράκωση αύξησε την θλιπτική αντοχή των
ενανθρακωµένων δοκιµίων κατά 15 %.
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Σχήµα 4. Σχέση µεταξύ θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος και βάθους ενανθράκωσης
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Η αύξηση αυτή περιορίζεται µόνο στο µέρος του σκυροδέµατος που έχει
ενανθρακωθεί (όπως προχωρά η ενανθράκωση). Μιας και η τάση συνάφειας της
ράβδου οπλισµού συνδέεται µε την θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος (∆έµης,
2007; Eurocode, 2004), η δράση της ενανθράκωσης µακριά από την ράβδο πρέπει
να αφαιρεθεί. Υπολογίζεται λοιπόν µία καινούργια θλιπτική αντοχή (fcu’) των
ενανθρακωµένων δοκιµίων (σύµφωνα µε την “Εξίσωση 4”), και όπως θα
διαπιστωθεί παρακάτω επηρεάζει άµεσα την τάση συνάφειας των ινοπλισµένων
πολυµερών:
d 

(4)
f cu' = f cu (t ) −  0.15 ⋅ f cu (t ) ⋅ pr 
100 

Όπου, fcu(t) = η θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος, dpr = το βάθος ενανθράκωσης
µετρηµένο σε πρίσµα (100 mm x 100 mm x 500 mm)
Η επιρροή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος στην τάση συνάφειας των
ινοπλισµένων πολυµερών απεικονίζεται αναλυτικά στo “Σχήµα 5”. Ενώ αρχική
αύξηση της θλιπτικής αντοχής δεν επηρεάζει την τάση συνάφειας, µετά από 12
µήνες επιταχυµένης ενανθράκωσης παίζει σηµαντικό ρόλο “Σχήµα 5α”. Όταν
οµαλοποιηθεί η τάση συνάφειας σε σχέση µε την θλιπτική αντοχή του
σκυροδέµατος, µετά την αρχική αύξηση της τελευταίας η τάση συνάφειας
ελαττώνεται “Σχήµα 5β”. Το φαινόµενο αυτό, το οποίο συµφωνεί και µε την
µείωση της συνάφειας που παρατηρείται στo “Σχήµα 3”, λόγω της
ενανθράκωσης όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, φανερώνεται κάποια χηµική
διεργασία. Όταν η τάση συνάφειας οµαλοποιηθεί σε σχέση µε την νέα θλιπτική
αντοχή του σκυροδέµατος (fcu’) η παραπάνω αναφερόµενη µείωση εξοµαλύνεται
“Σχήµα 5γ”.
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Σχήµα 5. Σχέση µεταξύ θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος και τάσης συνάφειας οπλισµού

Συµπεραίνεται ότι η αύξηση στην τάση συνάφειας των ινοπλισµένων πολυµερών
οφείλεται στην αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος γύρω από την
περιοχή της ράβδου ινοπλισµένων πολυµερών (∆έµης, 2007). Σε σύγκριση όµως
µε την συµπεριφορά των δοκιµίων ελέγχου (µη ενανθρακωµένα OPC)
παρατηρείται µείωση της τάσης συνάφειας “Σχήµα 5ζ”. Στα δοκίµια αυτά
παρατηρείται µία µικρή πτώση στην τάση συνάφειας στους 6 µήνες (4.24 %) και
κατόπιν µία συνεχόµενη άνοδο (19.4 % σε 2 χρόνια επιταχυνόµενης
ενανθράκωσης). Την ίδια χρονική στιγµή η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος
αυξήθηκε κατά 38.7 %.
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Για να διαπιστωθεί η στατιστική σπουδαιότητα των παραπάνω παρατηρήσεων,
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος “two-factor ANOVA” στα πειραµατικά
αποτελέσµατα της τάσης συνάφειας “Πίνακας 1”. Στον πίνακα που ακολουθεί,
εάν η τιµή FA είναι µεγαλύτερη από την τιµή Fcritical ή εάν η τιµή Pvalue είναι
µικρότερη του 0.05, τότε η εξεταζόµενη παράµετρος είναι µεγάλης στατιστικής
σπουδαιότητας και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην δηµιουργία του µαθηµατικού
µοντέλου.
Στην ανάλυση των µέσων τιµών (βήµα 1) και όλων των πειραµατικά
υπολογισµένων τιµών (βήµα 2) της τάσης συνάφειας, βρέθηκε (όπως
αναµενόταν) ότι ο χρόνος έκθεσης στην επιταχυνόµενη ενανθράκωση έχει
σηµαντικό βάρος (FA > Fcritical, 6.69 > 3.86 για το βήµα 1 και 5.19 > 2.90 για το
βήµα 2). Αντιθέτως το είδος του τσιµέντου (επίπεδο αλκαλικότητας) που
χρησιµοποιήθηκε βρέθηκε να έχει οριακά µη-σηµαντικό βάρος (FA < Fcritical, 2.98
< 3,86 για το βήµα 1 και 2.30 < 2.90 για το βήµα 2). Το αποτέλεσµα αυτό
επιβεβαιώνει της παρατηρήσεις που έγιναν στο “Σχήµα 2” και “Σχήµα 6”. Εάν
και τα ενανθρακωµένα ποζολλανικά τσιµέντα συµπεριφέρθηκαν καλυτέρα από το
ενανθρακωµένο OPC, η συµπεριφορά τους δεν ήταν η αναµενόµενη (∆έµης,
2007).
Προσπαθώντας να µελετηθεί το αποτέλεσµα της ενανθράκωσης στην τάση
συνάφειας των ινοπλισµένων πολυµερών, η µέθοδος ANOVA εφαρµόστηκε στις
οµάδες τιµών της τάσης συνάφειας πριν και µετά η ενανθράκωση φθάσει την
ράβδο ΙΟΠ. Στις τιµές τάσης συνάφειας που προκύπτουν πριν η ενανθράκωση
φθάσει την ράβδο (βήµα 3) δεν βρέθηκε καµία σηµαντική στατιστική διαφορά
µεταξύ τους (FA: 0.57 < Fcritical 6.59). Το ίδιο παρατηρήθηκε και για τις τιµές της
τάσης συνάφειας εφόσον η ενανθράκωση ξεπεράσει την ράβδο (βήµα 4). Όταν
όµως συγκρίθηκαν οι τιµές της τάσης συνάφειας πριν η ενανθράκωση φθάσει την
ράβδο, µε τις αντίστοιχες τιµές όταν την ξεπεράσει, παρατηρήθηκε µία σηµαντική
στατιστική διαφορά µεταξύ τους (βήµα 5). Η στατιστική διαφορά αυτή, σύµφωνα
και µε τις παρατηρήσεις στο “Σχήµα 5ζ”, υποδουλώνει την ύπαρξη χηµικού
µηχανισµού διάβρωσης των ράβδων ινοπλισµένων πολυµερών λόγω της
ενανθράκωσης (∆έµης, 2007).
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ανάλυσης ANOVA
Παράγοντας

P-value*

FA**

Fcritical

Ανάλυση µέσων τιµών οµαλοποιηµένης τάσης συνάφειας
0.011
6.69
3.86
Χρόνος Έκθεσης
Είδος Τσιµέντου
0.089
2.98
3.86

FA/ Fcritical
1.73
0.77

Ανάλυση όλων των πειραµατικών τιµών οµαλοποιηµένης τάσης συνάφειας
0.004
5.19
2.90
1.79
Χρόνος Έκθεσης
0.096
2.30
2.90
0.79
Είδος Τσιµέντου
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Ανάλυση τιµών τάσης συνάφειας των δοκιµίων control και οµαλοποιηµένης τάσης
συνάφειας ενανθρακωµένων δοκιµίων µέχρι 6 µήνες έκθεσης
(Η ενανθράκωση δεν έχει φθάσει ακόµα την ράβδο ΙΟΠ)
0.665
0.57
6.59
0.09
(3)
Ανάλυση τιµών τάσης συνάφειας των δοκιµίων control και οµαλοποιηµένης τάσης
συνάφειας ενανθρακωµένων δοκιµίων µετά από 6 µήνες έκθεσης
(Η ενανθράκωση έχει φθάσει την ράβδο ΙΟΠ)
0.243
2.09
6.59
0.32
(4)
Ανάλυση των τιµών τάσης συνάφειας πριν η ενανθράκωση φθάσει την ράβδο ΙΟΠ και µετά
0.021
5.67
4.05
1.4
(5)
*
Η πιθανότητα λάθους στο συµπέρασµα ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στην εξαρτηµένη και την
ανεξάρτητη µεταβλητή
**
Μέτρηση της συνεισφοράς των ανεξάρτητων µεταβλητών (χρόνος έκθεσης, είδος τσιµέντου)
στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης µεταβλητής (τάσης συνάφειας)

Για να µοντελοποιηθεί αυτό το σηµαντικό εύρηµα απαιτείται πρόβλεψη του
βάθους ενανθράκωσης και της χρονικής στιγµής που τα βάθος ενανθράκωσης θα
φθάσει την ράβδο καθώς επίσης και πρόβλεψη της επήρειας της ενανθράκωσης
στην τάση συνάφειας της ράβδου.
∆ιείσδυση της ενανθράκωσης
Αναλύοντας στατιστικά (regression analysis) την σχέση βάθος και χρόνου
ενανθράκωσης, δηµιουργηθήκαν µαθηµατικές εκφράσεις της µορφής D=K· t
(“D” είναι το βάθος ενανθράκωσης, “t” ο χρόνος έκθεσης και “K” ο συντελεστής
ενανθράκωσης), από όπου υπολογίστηκε η ακριβής χρονική στιγµή που η
ενανθράκωση (επιταχυνόµενη) έφτασε των ράβδο ινοπλισµένων πολυµερών
(∆έµης, 2007). Χρησιµοποιώντας εµπειρικές σχέσεις που συσχετίζουν το βάθος
ενανθράκωσης µετά από µία χρονική περίοδο “ tt” σε “ct” συγκέντρωση
διοξειδίου του άνθρακα, µε τον χρόνο “ts” που χρειάζεται το ίδιο βάθος
ενανθράκωσης να προχωρήσει σε κανονικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες
διοξειδίου του άνθρακα “cs” δηµιουργήθηκε µία ισοδύναµη κλίµακα
επιταχυνόµενου και πραγµατικού χρόνου έκθεσης (∆έµης, 2007). Συνδυάζοντας
την κλίµακα αυτή µε τους συντελεστές ενανθράκωσης, που αναφέρθηκαν
προηγουµένως, υπολογίστηκε ο χρόνος σε πραγµατικές συνθήκες που απαιτείται
για την ενανθράκωση να φθάσει ένα συγκεκριµένο βάθος ή για να φθάσει την
ράβδο οπλισµού. Στα τσιµέντα τύπου OPC, για παράδειγµα, ο χρόνος έκθεσης
δίνετε από την παρακάτω σχέση:

t s = 375 ⋅ (D 78.41)

2

(5)

Όπου ts = χρόνος έκθεσης σε πραγµατικές συνθήκες, D = βάθος ενανθράκωσης.
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Επίδραση της ενανθράκωσης στην συνάφεια ΙΟΠ
Αναλύοντας στατιστικά (regression analysis) την µεταβολή του ποσοστού των
σχετικών αποµενουσών τάσεων συνάφειας (όπως προκύπτουν από τα
πειραµατικά δεδοµένα) σε σχέση µε τον χρόνο έκθεσης σε λογαριθµική κλίµακα
η παραπάνω σχέση µπορεί να µοντελοποιηθεί και έτσι να προσδιοριστούν
µεταβολές στην συνάφεια του υλικού (t R ) για χρονικές περιόδους αφότου η
ενανθράκωση φθάσει την ράβδο “Εξίσωση 6”. Λαµβάνοντας υπόψη την
µεταβολή της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος, λόγω χρόνου
(προσδιορισµένη µε βάση των Ευρωκώδικα 2 – “Εξίσωση 7” και λόγω
ενανθράκωσης (προσαυξηµένη κατά 15 %), µπορεί να υπολογιστεί η
αναµενόµενη τάση συνάφειας (t ) µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 “Εξίσωση 8”. Με
αυτόν τον τρόπο µπορεί να υπολογιστεί η τάση συνάφειας λαµβάνοντας υπόψη
την δράση της ενανθράκωσης σαν (t R ⋅ t ) και τελικά η ολική αποµένουσα τάση
συνάφειας t tR σε κάποιο χρονικό διάστηµα αφότου η ενανθράκωση φτάσει την
ράβδο, σαν τον λόγο της (t R ⋅ t ) ενανθράκωση έφτασε την ράβδο / (t R ⋅ t ) πρίν η
ενανθράκωση φθάσει την ράβδο “Σχήµα 7” (∆έµης, 2007).

( )

−

tR

(%) = 92 – 4.33 · ln(t)

(6)








βcc(t) = exp s ⋅ 1 − 

fcm(t) = βcc(t) · fcm,

t = 2.25 · n1 · n2 · 0.30 · (1.15 · fcm(t))

28 

 t 

0.5

 

 

2/3

(7)
(8)

Ολική Αποµένουσα Τάση Συνάφειας

Όπου: t = χρόνος (σε χρόνια), fcm = µέση τιµή της θλιπτικής αντοχής
σκυροδέµατος σε 28 ηµέρες, s = συντελεστής που εξαρτάτε από τον τύπο
τσιµέντου που χρησιµοποιείται, n1, n2 = συντελεστές που εξαρτώνται από τις
συνθήκες συνάφειας, την θέση και την διάµετρο της ράβδου.
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Σχήµα 7. Ολική αποµένουσα τάση συνάφειας κατά την διάρκεια ζωής του έργου
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Παρατηρείται ότι τα αρνητικά αποτελέσµατα της ενανθράκωσης στην συνάφεια
των ινοπλισµένων πολυµερών στο σκυρόδεµα, σε βάθος χρόνου και κατά την
διάρκεια ζωής του έργου εξισορροπούνται λόγω της αύξησης της θλιπτικής
αντοχής (λόγω χρόνου και ενανθράκωσης).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι διαφορετικοί τύποι τσιµέντου που χρησιµοποιήθηκαν παρουσίασαν παρόµοια
συµπεριφορά στην συνάφεια τους µε την ράβδο υαλοπλισµένων πολυµερών, πριν
η ενανθράκωση φθάσει την ράβδο, καθώς και µετά. Συµπεραίνεται λοιπόν,
αντίθετα µε τις διαπιστευµένες ενστάσεις, ότι η αλκαλικότητα του σκυροδέµατος
δεν επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τα ΙΟΠ και την συνάφεια τους µε το σκυρόδεµα.
Μέχρι η ενανθράκωση να φτάσει την ράβδο ΙΟΠ παρατηρήθηκαν µικρές αλλαγές
στην συνάφεια του υλικού µε το σκυρόδεµα. Όταν όµως η ενανθράκωση φτάσει
και ξεπεράσει την ράβδο, δηµιουργείται µια σχετικά σηµαντική µείωση
συνάφειας, που αποδίδεται στην εναπόθεση ρυστάλλων CaCO3 στην επιφάνεια
των ΙΟΠ. Οι κρύσταλλοι αυτοί επιτίθενται σε ορισµένα σηµεία κατά µήκος της
ράβδου, µε αποτέλεσµα να διεισδύουν και να φτάνουν στο επίπεδο των ινών. Η
επίδραση της ενανθράκωσης στην συνάφεια ΙΟΠ και σκυροδέµατος κατά κάποιο
τρόπο εξισορροπείται από την αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος,
λόγω χρόνου και ενανθράκωσης (15 % αύξηση). Φαίνεται ότι δεν χρειάζεται να
ληφθεί υπόψιν η δράση της ενανθράκωσης, όσον αφορά την συνάφεια ΙΟΠ και
σκυροδέµατος, στον υπολογισµό συντελεστών ασφαλείας στα πλαίσια των
κανονισµών.
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