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1.

Εισαγωγή

Η διάβρωση των ράβδων από συµβατικό χάλυβα εξακολουθεί να είναι ένα από τα σηµαντικότερα
προβλήµατα στον τοµέα των κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα (ΩΣ) καθώς απαιτείται υψηλό
κόστος για την µετέπειτα επισκευή και πιθανώς την ενίσχυση των διαβρωµένων δοµικών στοιχείων.
Στη διεθνή βιβλιογραφία πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν µε την ανάλυση του φαινοµένου της
διάβρωσης δίνοντας έµφαση στις αρνητικές επιπτώσεις του όσον αφορά την ανθεκτικότητα στοιχείων
και κατασκευών ΩΣ καθώς και στην εύρεση µεθόδων και µέσων αντιµετώπισης (Malumbela et al.
2009, Sideris and Anagnostopoulos 2013, Zeris et al. 2014).
Η εξαιρετική συµπεριφορά των ράβδων από Ινωπλισµένα Πολυµερή (ΙΩΠ) έναντι διάβρωσης, κυρίως
αυτών µε ίνες άνθρακα, σε συνδυασµό µε την υψηλή εφελκυστική αντοχή κατά τον άξονα των ινών,
την αυξηµένη αντοχή τους έναντι κόπωσης, τις µη-µαγνητικές τους ιδιότητες και το µικρό τους βάρος
είναι µερικά από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των υλικών αυτών. Λόγω των παραπάνω η
εφαρµογή ράβδων από ΙΩΠ αντί των συµβατικών από κοινό χάλυβα αποτελεί µία πολλά υποσχόµενη
εναλλακτική τεχνική όπλισης στοιχείων από σκυρόδεµα που κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών
ερευνητών (Konsta-Gdoutos and Karayannis 1998, Ashour 2005, Rafi et al. 2006).
Ωστόσο, η ελαστική συµπεριφορά των ράβδων από ΙΩΠ µέχρι και την ψαθυρή αστοχία τους και κατ’
επέκταση η έλλειψη πλαστιµότητας που παρουσιάζουν τα δοµικά στοιχεία από ΩΣ µε ράβδους από
ΙΩΠ προβληµατίζει και θέτει περιορισµούς στη χρήση τους (Rafi et al. 2006, Chalioris et al. 2016).
Επιπλέον, η εξασφάλιση της συνεργασίας µεταξύ σκυροδέµατος και ράβδων από ΙΩΠ είναι
καθοριστική για τη µεταφορά των αναπτυσσόµενων εφελκυστικών δυνάµεων από το ένα υλικό στο
άλλο και αποτελεί ουσιαστικό ζήτηµα προς διερεύνηση (Tsonos 2008). Έχουν ήδη δηµοσιευθεί
αρκετά πειραµατικά και αναλυτικά αποτελέσµατα σχετικά µε τη συνάφεια σκυροδέµατος - ράβδων
από ΙΩΠ και τις παραµέτρους που την καθορίζουν στη διεπιφάνεια των δύο υλικών και στην περιοχή
αγκύρωσης των ράβδων (Achillides and Pilakoutas 2004, 2006, Vilanova et al. 2015, Vint and Sheikh
2015).
Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η χρήση εγκάρσιου συνεχούς σπειροειδούς οπλισµού σε στοιχεία ΩΣ σε
σχέση µε τους κοινούς µεµονωµένους κλειστούς συνδετήρες προσφέρει (α) βελτιωµένες συνθήκες

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

περίσφιξης του σκυροδέµατος αυξάνοντας τη θλιπτική του αντοχή, πλαστιµότητα και µέγιστη
παραµόρφωση, (β) αποτελεσµατικότερη παραλαβή των αναπτυσσόµενων διατµητικών τάσεων λόγω
της κλίσης και της µορφής τους και (γ) ιδιαίτερα αποδοτικές συνθήκες αγκύρωσης (Karayannis and
Sirkelis 2005, Kakaletsis et al. 2011, Karayannis and Chalioris 2013, Chalioris and Karayannis 2013).
Κατά αυτόν τον τρόπο η ικανότητα µεταφοράς δυνάµεων του σκυροδέµατος στις ράβδους όπλισης
και κατ’ επέκταση η συνεργασία των δύο υλικών αναµένεται να αυξηθεί και να βελτιωθεί, αντίστοιχα.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η καµπτική συµπεριφορά οκτώ (8) δοκών από σκυρόδεµα
πραγµατικών διαστάσεων µε ράβδους από συµβατικό χάλυβα (δοκοί ελέγχου) και µε ράβδους από
ΙΩΠ µε ίνες άνθρακα ως εφελκυόµενος οπλισµός. Η επιλογή του συγκεκριµένου τύπου ράβδων ΙΩΠ
έναντι άλλων χαµηλότερου σχετικά κόστους (ράβδοι ΙΩΠ µε ίνες γυαλιού ή ίνες αραµιδίου) έγινε
λόγω της ιδιαίτερα υψηλής εφελκυστικής αντοχής και του αυξηµένου µέτρου ελαστικότητας των ΙΩΠ
µε ίνες άνθρακα σε συνδυασµό µε την υψηλή ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν στις περιβαλλοντικές
συνθήκες σε σχέση µε τις άλλες ράβδους (American Committee 440 2006, Fib bulletin 40 2007).
Επιπλέον σε τέσσερις (4) δοκούς τοποθετήθηκε εγκάρσιος συνεχής σπειροειδής οπλισµός στην
περιοχή αγκύρωσης των εφελκυόµενων ράβδων ΙΩΠ προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανή βελτίωση
στις συνθήκες συνάφειας των σύνθετων υλικών µε το σκυρόδεµα και της συνολικής απόκρισης της
δοκού. Ακόµα, προτείνεται µία αναλυτική µεθοδολογία υπό τη µορφή γενικών διαγραµµάτων για τον
σχεδιασµό έναντι κάµψης στοιχείων ΩΣ µε ράβδους από σύνθετα υλικά ΙΩΠ.
2.

Πειραµατικό πρόγραµµα

Το πειραµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει συνολικά οκτώ (8) δοκούς από ΩΣ. Όλες οι δοκοί έχουν τα
ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά, το ίδιο υψηλό ποσοστό θλιβόµενου οπλισµού ώστε να αποφευχθεί η
πρόωρη αστοχία της θλιβόµενης ζώνης του σκυροδέµατος, καθώς και το ίδιο ποσοστό εγκάρσιου
οπλισµού. Ειδικώτερα, το συνολικό µήκος των δοκών είναι 2.7 m, ο λόγος του πλάτους προς το ύψος
της διατοµής είναι b/h = 200/250 mm, το διατµητικό άνοιγµα είναι ίσο µε α = 1 m και ο λόγος του
διατµητικού ανοίγµατος προς το στατικό ύψος της διατοµής είναι α/d = 5. Ο διαµήκης θλιβόµενος
οπλισµός (άνω ράβδοι) των δοκών είναι 4∅14 από νευροχάλυβα και ο οπλισµός διάτµησης (κοινοί
κλειστοί συνδετήρες) είναι ∅6/200 mm από µαλακό χάλυβα.
Οι δοκοί κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις οµάδες (Α, Β και Γ) µε βάση το είδος και το ποσοστό του
τοποθετούµενου εφελκυόµενου οπλισµού. Η οµάδα Α περιλαµβάνει δύο δοκούς (“S10” και “S12”), οι
οποίες χρησιµοποιήθηκαν ως δοκοί ελέγχου µε δυο εφελκυόµενες ράβδους (κάτω ράβδοι) από
συµβατικό νευροχάλυβα µε διαµέτρους ∅10 και ∅12, αντίστοιχα. Οι οµάδες Β (“F5.5”, “F5.5-c1”,
F5.5-c1.5”) και Γ (“F10”, “F10-c1”, F10-r1”) περιλαµβάνουν τρεις δοκούς µε δύο εφελκυόµενες
ράβδους από ΙΩΠ µε ίνες άνθρακα και διάµετρο 5.5 mm και 10 mm, αντίστοιχα. Τα γεωµετρικά
στοιχεία και οι λεπτοµέρειες των οπλισµών των δοκών παρουσιάζονται στα σχήµατα 1, 2 και 3.
Η επιλογή των διαµέτρων των ράβδων από ΙΩΠ έγινε µε στόχο τον έλεγχο της αναµενόµενης µορφής
αστοχίας µε βάση τις διατάξεις του Αµερικάνικου Κανονισµού (ACI 440). Το γεωµετρικό ποσοστό
οπλισµού των σύνθετων υλικών, ρf, των δοκών που µελετήθηκαν καθώς και της ισόρροπης διατοµής,
ρfb, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παρακάτω σχέσεις:

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

ρf =

Af

(1)

bd

ρ fb = 0.85β1

f

fc

Ef εc

∗

E f ε c + f ∗ fu

fu

(2)

όπου b, d = το πλάτος και το στατικό ύψος της διατοµής, Af = το εµβαδόν των εφελκυόµενων ράβδων
από ΙΩΠ, fc = η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος, f*fu = η σχεδιαστική εφελκυστική αντοχή των
ράβδων από ΙΩΠ, εc = η µέγιστη θλιπτική παραµόρφωση του σκυροδέµατος, Ef = το µέτρο
ελαστικότητας των ράβδων από ΙΩΠ και β1 = µειωτικός συντελεστής θλιπτικής αντοχής
σκυροδέµατος.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αµερικάνικου Κανονισµού (ACI 440) εάν ρf < ρfb η δοκός θεωρείται ότι
έχει µειωµένο ποσοστό οπλισµού και η τελική αστοχία αναµένεται από τη θραύση των ινών των
σύνθετων υλικών. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν ρf > ρfb, τότε η δοκός θεωρείται ότι έχει
αυξηµένο ποσοστό οπλισµού και η τελική αστοχία αναµένεται από τη θραύση της θλιβόµενης ζώνης
του σκυροδέµατος. Το γεωµετρικό ποσοστό των ράβδων από ΙΩΠ των δοκών της οµάδας Β είναι
0.12% και της οµάδας Γ είναι 0.39%, ενώ το ποσοστό οπλισµού της ισόρροπης διατοµής ισούται µε
0.23%. Συνεπώς, στις δοκούς της οµάδας Β αναµένεται αστοχία των ράβδων από ΙΩΠ, ενώ στις
δοκούς της οµάδας Γ αναµένεται αστοχία του σκυροδέµατος.
Επιπλέον, σε δύο δοκίµια από κάθε τριάδα δοκών των οµάδων Β και Γ τοποθετήθηκε στην περιοχή
αγκύρωσης των εφελκυόµενων ράβδων από ΙΩΠ συνεχής σπειροειδής οπλισµός από µαλακό χάλυβα
µε κυκλικό ή τετραγωνικό σχήµα µε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών συνάφειας µεταξύ των ράβδων
από ΙΩΠ και του σκυροδέµατος. Επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά µήκη σπείρας, 500 mm και 750 mm,
προκειµένου να εξεταστεί και η επιρροή του µήκους. Στο σχήµα 4 παρουσιάζονται οι λεπτοµέρειες
των σπειρών.
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Σχ. 1. Γεωµετρία και λεπτοµέρειες όπλισης δοκών οµάδας Α (δοκοί ελέγχου µε συµβατικό
οπλισµό από κοινό νευροχάλυβα)
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Σχ. 2. Γεωµετρία και λεπτοµέρειες όπλισης των δοκών µε ράβδους ΙΩΠ (δοκοί οµάδας Β)
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Σχ. 3. Γεωµετρία και λεπτοµέρειες όπλισης των δοκών µε ράβδους ΙΩΠ (δοκοί οµάδας Γ)
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(α) Εγκάρσιος σπειροειδής οπλισµός κυκλικής
διατοµής δοκού “F5.5-c1”

(β) Εγκάρσιος σπειροειδής οπλισµός κυκλικής
διατοµής δοκού “F10-c1”

(γ) Εγκάρσιος σπειροειδής οπλισµός κυκλικής
διατοµής δοκού “F5.5-c1.5”

(δ) Εγκάρσιος σπειροειδής οπλισµός
τετραγωνικής διατοµής δοκού “F10-c1”

Σχ. 4. Λεπτοµέρειες εγκάρσιου σπειροειδούς οπλισµού στην περιοχή αγκύρωσης των ράβδων ΙΩΠ
Συνοδευτικές δοκιµές θραύσης τυπικών κυλίνδρων σκυροδέµατος έδειξαν ότι το σκυρόδεµα των
δοκών έχει µέση θλιπτική κυλινδρική αντοχή fcm = 29.1 MPa και µέση εφελκυστική αντοχή διάρρηξης
fct,split = 2.42 MPa. Επίσης, η εφελκυστική αντοχή διαρροής του νευροχάλυβα είναι fyt = 550 MPa, ενώ
του εγκάρσιου οπλισµού διάτµησης και του σπειροειδούς οπλισµού είναι fyt = 310 MPa.
Επιλέχθηκαν ράβδοι από ΙΩΠ µε ίνες άνθρακα υψηλής εφελκυστικής αντοχής και µέτρου
ελαστικότητας. Οι ράβδοι από ΙΩΠ παρήχθησαν από την κατασκευάστρια εταιρεία µε διαδικασία
εξέλασης των ινών άνθρακα. Η εξωτερική τους περίµετρος παρουσιάζει σχετική αδρότητα στην
επιφάνεια καθώς φέρουν επίπαση χαλαζιακής άµµου η οποία έχει ενσωµατωθεί βιοµηχανικά πάνω
στις ράβδους κατά την παραγωγική διαδικασία. Η χαρακτηριστική αντοχή τους σε εφελκυσµό και η
µέση τιµή του µέτρου ελαστικότητας τους είναι f*fu = 1.8 GPa και Ef = 130 GPa, αντίστοιχα.
Οι δοκοί δοκιµάστηκαν υπό καµπτική µονοτονική φόρτιση τεσσάρων σηµείων. Χρησιµοποιήθηκαν
απλές στηρίξεις κύλισης σε απόσταση 2.25 m µεταξύ τους µέσω κατάλληλης εργαστηριακής
διάταξης. Το επιβαλλόµενο φορτίο εφαρµόστηκε σε δύο σηµεία σε απόσταση 250 mm µεταξύ τους
στο µέσο της δοκού µέσω άκαµπτης µεταλλικής πλάκας µε αργό σταθερό ρυθµό καθ’ όλη τη διάρκεια
των δοκιµών. Το µήκος του διατµητικού ανοίγµατος είναι α = 1 m και ο λόγος του προς το στατικό
ύψος της διατοµής α/d = 5. Η πειραµατική διάταξη σύµφωνα µε την οποία δοκιµάσθηκαν οι δοκοί
καθώς και επιπλέον λεπτοµέρειες παρουσιάζονται στα σχήµατα 5 και 6.
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Για την καταγραφή των µετατοπίσεων χρησιµοποιήθηκαν 6 µηκυνσιόµετρα, τέσσερα µε ακρίβεια
0.01 mm και δύο µε 0.005 mm. ∆ύο µηκυνσιόµετρα τοποθετήθηκαν στο µέσο του ανοίγµατος, ένα
στο µέσο κάθε διατµητικού ανοίγµατος και ένα σε κάθε στήριξη (βλέπε σχήµατα 5 και 6). Επιπλέον,
χρησιµοποιήθηκαν όργανα καταγραφής του εύρους των ρωγµών. Τα ρωγµόµετρα τοποθετούνταν
στην µπροστινή πλευρά της δοκού κάθε φορά που µία ρωγµή εµφανιζόταν για πρώτη φορά.

Σχ. 5. Πειραµατική διάταξη και εξοπλισµός µετρήσεων φορτίου, µετατοπίσεων και εύρους ρωγµών
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3.

Αποτελέσµατα

Στα σχήµατα 7, 8 και 9 παρουσιάζεται η καµπτική συµπεριφορά των δοκών υπό µορφή διαγραµµάτων
επιβαλλόµενης ροπής κάµψης - µετατόπισης στο µέσο του ανοίγµατος καθώς και καµπτικής ροπής εύρους ρωγµών στη θέση της µέγιστης - κρίσιµης ρωγµής. Ειδικότερα, στο σχήµα 7 παρουσιάζεται
και συγκρίνεται η συµπεριφορά των τυπικών δοκών του πειραµατικού προγράµµατος. Στα σχήµατα 8
και 9 φαίνονται συγκεντρωτικά τα πειραµατικά αποτελέσµατα των δοκών µε ράβδους από ΙΩΠ των
οµάδων Β και Γ, αντίστοιχα.
Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα του σχήµατος 7 φαίνεται ότι η συµπεριφορά των δοκών της
οµάδας Α (“S10” και “S12”) µε συµβατικό χαλύβδινο οπλισµό είναι καθαρά καµπτική, όπως
αναµενόταν. Ειδικώτερα, όταν η αναπτυσσόµενη καµπτική ροπή ξεπέρασε τη ροπή ρηγµάτωσης
παρατηρήθηκαν οι πρώτες καµπτικές ρωγµές στις θέσεις µέγιστης ροπής. Μέχρι τη διαρροή του
χάλυβα του εφελκυόµενου οπλισµού εµφανίστηκαν πολλές αλλά µικρές σε εύρος καµπτικές ρωγµές,
ενώ µετά τη διαρροή και µέχρι την τελική αστοχία οι δοκοί παρουσίασαν ικανοποιητική
πλαστιµότητα (βλέπε σχήµα 7).

“S10”

45

α = 1000
∅6/200

40

250
4∅14
2∅10

Καµπτική ροπή (kNm)

35

“S12”

30

α = 1000
∅6/200

250
4∅14

25

2∅12

20

“F5.5”
15

α = 1000
∅6/200

250
4∅14

S10
S12
F5.5
F10

10
5

2HD5.5

“F10”
α = 1000
∅6/200

0
0

10

20

30

40

50

60

250
4∅14
2HD10

Μετατόπιση στο µέσο (mm)

Σχ. 7. ∆ιαγράµµατα καµπτικής ροπής και µετατόπισης στο µέσον του ανοίγµατος τυπικών δοκών
Όσον αφορά τις δοκούς µε ράβδους από ΙΩΠ, παρατηρείται αρχικά ότι οι καµπύλες καµπτικής ροπής
- µετατόπισης στο µέσον του ανοίγµατος παρουσιάζουν σηµαντικές αυξοµειώσεις µε τοπικές
απότοµες µειώσεις της παραλαµβανόµενης ροπής και εν συνεχεία αύξησης µέχρι την επόµενη τοπική
πτώση και αύξηση σε επόµενο στάδιο (διάγραµµα πριονωτής µορφής στα σχήµατα 7, 8α, β και 9α, β).
Οι εν λόγω απότοµες µειώσεις - αυξήσεις συνέβαιναν κάθε φορά που µία νέα ρωγµή εµφανιζόταν.
Συγκεκριµένα, όταν η αναπτυσσόµενη ροπή ξεπέρασε τη ροπή ρηγµάτωσης εµφανίστηκε η πρώτη
καµπτική ρωγµή στη θέση της µέγιστης ροπής και τότε φορτίο (ροπή κάµψης) µειώθηκε ξαφνικά και
σχεδόν στο µισό της αρχικής ροπής της δοκού. Με την εκ νέου επιβολή του φορτίου οι δοκοί
παρέλαβαν επιπλέον φορτίο αλλά µε µειωµένη αυτή τη φορά δυσκαµψία (σχήµατα 8α και 9α). Κάθε
φορά που µία νέα ρωγµή εµφανιζόταν το φορτίο µειωνόταν απότοµα, ενώ οι ήδη υπάρχουσες ρωγµές
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έκλειναν (βλέπε σχήµατα 8α, β και 9α, β). Οι ρωγµές που εµφανίστηκαν στις δοκούς της οµάδας Β
ήταν καµπτικού χαρακτήρα, ενώ στις δοκούς της οµάδας Γ καµπτο-διατµητικού χαρακτήρα.
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(γ) ∆οκός “F5.5” – Τελική µορφή αστοχίας (θραύση ινών των ράβδων από ΙΩΠ)

(δ) ∆οκός “F5.5-c1” – Τελική µορφή αστοχίας (θραύση ινών των ράβδων από ΙΩΠ)

(ε) ∆οκός “F5.5-c1.5” – Τελική µορφή αστοχίας (θραύση ινών των ράβδων από ΙΩΠ)
Σχ. 8. Πειραµατικά αποτελέσµατα και µορφή αστοχίας δοκών οµάδας Β
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(γ) ∆οκός “F10” – Τελική µορφή αστοχίας (θραύση σκυροδέµατος)

(δ) ∆οκός “F10-c1” – Τελική µορφή αστοχίας (θραύση σκυροδέµατος)

(ε) ∆οκός “F10-r1” – Τελική µορφή αστοχίας (θραύση σκυροδέµατος)
Σχ. 9. Πειραµατικά αποτελέσµατα και µορφή αστοχίας δοκών οµάδας Γ
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Από τα διαγράµµατα του σχήµατος 8α προκύπτει ότι οι δοκοί της οµάδας Β παρουσίασαν περίπου την
ίδια καµπτική συµπεριφορά καθώς οι καµπύλες καµπτικής ροπής - µετατόπισης έχουν παρόµοια
µορφή. Η αστοχία των δοκών προήλθε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο φόρτισης λόγω της θραύσης των ινών
άνθρακα των ράβδων από ΙΩΠ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Αµερικάνικου Κανονισµού
(ACI 440). Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παρουσιάσθηκε αστοχία της αγκύρωσης των ράβδων από
ΙΩΠ, ούτε παρατηρήθηκε εµφανής σχετική ολίσθηση µεταξύ ράβδων και σκυροδέµατος. Συνεπώς, η
επιρροή του εγκάρσιου σπειροειδή οπλισµού στην περιοχή αγκύρωσης των ράβδων από ΙΩΠ φάνηκε
να είναι επουσιώδης στη συνολική συµπεριφορά των δοκών της οµάδας Β (δοκοί µε µειωµένο
ποσοστό οπλισµού ρf < ρfb).
Ωστόσο, από τις καµπύλες του σχήµατος 9α (δοκοί οµάδας Γ µε αυξηµένο ποσοστό οπλισµού ρf > ρfb)
προκύπτει ότι οι σπείρες που τοποθετήθηκαν στην περιοχή αγκύρωσης των ράβδων από ΙΩΠ φαίνεται
να βελτίωσαν τη συνολική συµπεριφορά των δοκών. Ειδικώτερα, οι µειώσεις της παραληφθείσας
καµπτικής ροπής που παρατηρήθηκε στις δοκούς “F10-c1” και “F10-r1” µετά από την εµφάνιση κάθε
ρωγµής είναι συγκριτικά µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη µείωση της αντοχής της δοκού “F10”
που δεν έχει σπείρες στα άκρα της. Η τελική αστοχία των δοκών της οµάδας Γ προήλθε από θραύση
του σκυροδέµατος, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Αµερικάνικου Κανονισµού (AC1 440).
4.

Αναλυτική µεθοδολογία

Παρουσιάζεται µία αναλυτική µεθοδολογία για τον υπολογισµό της καµπτικής αντοχής σχεδιασµού
σε στοιχεία ΩΣ µε ράβδους από ΙΩΠ και µε βάση τις διατάξεις του Αµερικάνικου Κανονισµού (ACI
440). Ο στόχος της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η εξαγωγή ενός γενικού διαγράµµατος που θα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα για τον σχεδιασµό διατοµών υπό µονοαξονική προέχουσα κάµψη.
Οι τιµές της ροπής σχεδιασµού, του ποσοστού και των χαρακτηριστικών του οπλισµού στο εν λόγω
διάγραµµα είναι ανηγµένες έτσι ώστε να εφαρµόζεται σε διατοµές µε οποιεσδήποτε (α) διαστάσεις,
(β) κατηγορία - αντοχή σκυροδέµατος και (γ) χαρακτηριστικά - είδος ράβδων ΙΩΠ (µέγιστη αντοχή,
παραµόρφωση και µέτρο ελαστικότητας).
Στα σχήµατα 10 και 11 παρουσιάζονται οι καµπύλες σχεδιασµού και το γενικό διάγραµµα
σχεδιασµού, αντίστοιχα. Ειδικώτερα, στο σχήµα 10 δίνεται η ανηγµένη ροπή σχεδιασµού συναρτήσει
του λόγου του γεωµετρικού ποσοστού του οπλισµού για την εξεταζόµενη δοκό, ρf, προς το αντίστοιχο
ποσοστό οπλισµού της ισόρροπης διατοµής, ρfb, ανηγµένος ως προς τη µέγιστη εφελκυστική
παραµόρφωση των υλικών ΙΩΠ, εfu. ∆ίδονται καµπύλες για διαφορετικές ποιότητες σκυροδέµατος
αλλά για συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ΙΩΠ (f*fu = 1800 MPa και εfu = 0.0138). Είναι προφανές ότι
στις καµπύλες σχεδιασµού του σχήµατος 10 δεν υπάρχει ουσιαστική επιρροή της κατηγορίας του
σκυροδέµατος λόγω των ανηγµένων µεγεθών που χρησιµοποιήθηκαν, δεδοµένου ότι οι διαφορές
µεταξύ των επί µέρους καµπύλων για αντοχές σκυροδέµατος από fc = 20 ΜPa έως 60 MPa είναι
πρακτικά αµελητέες. Έτσι, το γενικότερο διάγραµµα σχεδιασµού του σχήµατος 11 αφορά
διαφορετικά χαρακτηριστικά ΙΩΠ (µέγιστη αντοχή, παραµόρφωση και µέτρο ελαστικότητας). Τα
γεωµετρικά ποσοστά οπλισµού ρf και ρfb δίνονται από τις σχέσεις (1) και (2), αντίστοιχα, και η
ανηγµένη ροπή σχεδιασµού από τη σχέση (3):
Μ
µ fd , β 1 = 2 Ed
(3)
bd f c β1
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όπου b, d = το πλάτος και το στατικό ύψος της διατοµής, αντίστοιχα, fc = η θλιπτική αντοχή του
σκυροδέµατος, β1 = µειωτικός συντελεστής της θλιπτικής αντοχής σκυροδέµατος και ΜEd = η δρώσα
ροπή σχεδιασµού.
Με βάση τις διατάξεις του Αµερικάνικου Κανονισµού (AC1 440) το γεωµετρικό ποσοστό οπλισµού
της ισόρροπης διατοµής έχει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της αναµενόµενης µορφής αστοχίας.
Από τη σχέση (2) παρατηρείται ότι το γεωµετρικό ποσοστό της ισόρροπης διατοµής εξαρτάται µόνο
από τα χαρακτηριστικά των υλικών (σκυρόδεµα και ράβδοι ΙΩΠ). Συνεπώς, λαµβάνοντας το λόγο των
γεωµετρικών ποσοστών οπλισµού ανηγµένο ως προς τη µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση των
ΙΩΠ, εfu, ουσιαστικά λαµβάνεται υπόψη η αντοχή και το µέτρο ελαστικότητας του υλικού από ΙΩΠ
που επιλέγεται κάθε φορά:

ε fu =

f ∗ fu

(4)

Ef

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µε δεδοµένη την τιµή της µέγιστης παραµόρφωσης του υλικού από ΙΩΠ , εfu,
που έχει υπολογιστεί από τη σχέση (4), επιλέγεται αρχικώς η κατάλληλη καµπύλη σχεδιασµού από το
σχήµα 11. Στη συνέχεια, µε δεδοµένη την τιµή της ανηγµένης ροπής σχεδιασµού, µfd,β1, που δίνεται
στον κατακόρυφο άξονα τους σχήµατος 11 και µε τη χρήση της κατάλληλης καµπύλης, η ζητούµενη
τιµή ευρίσκεται στον οριζόντιο άξονα του σχήµατος 11. Από την τιµή αυτή και βάσει του λόγου των
γεωµετρικών ποσοστών οπλισµού ανηγµένου ως προς τα χαρακτηριστικά των ράβδων από ΙΩΠ,
υπολογίζεται το απαιτούµενο ποσοστό του εφελκυόµενο οπλισµού από ράβδους ΙΩΠ.
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Σχ. 10. Καµπύλες σχεδιασµού δοκών µε ράβδους
ΙΩΠ µε εfu = 0.0138 και για διαφορετικές
ποιότητες σκυροδέµατος
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Σχ. 11. Γενικό διάγραµµα σχεδιασµού δοκών µε
ράβδους ΙΩΠ διαφορετικών χαρακτηριστικών

Εφαρµογές

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται δύο περιπτώσεις δοκών ΩΣ µε ράβδους από ΙΩΠ προκειµένου να
υπολογιστεί το απαιτούµενο ποσοστό εφελκυόµενου οπλισµού εφαρµόζοντας την προτεινόµενη
αναλυτική µεθοδολογία.
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Περίπτωση 1η
Εξετάζεται η περίπτωση µίας δοκού µε διατοµή πλάτους/ύψους = b/h = 200/400 mm και στατικό ύψος
d = 350 mm. Επιλέγεται εφελκυόµενος οπλισµός από ράβδους ΙΩΠ µε σχεδιαστική εφελκυστική
αντοχή f*fu = 1800 MPa και µέτρο ελαστικότητας Ef = 130 GPa. Η δρώσα ροπή σχεδιασµού είναι ίση
µε MEd = 150 kNm.
(α) Επιλέγεται θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος fc = 30 MPa (β1 = 0.84).
Η µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση των ράβδων ΙΩΠ είναι:

ε fu =

f ∗ fu
Ef

=

1800
= 0.0138 = 1.38 %
130 × 103

Από τη σχέση (2) υπολογίζεται το γεωµετρικό ποσοστό οπλισµού της ισόρροπης διατοµής, ρfb:
E f εc
f
30
130 × 103 × 0.003
ρ fb = 0.85β1 ∗c
= 0.85 × 0.84 ×
×
= 0.212%
∗
f fu E f ε c + f fu
1800 130 × 103 × 0.003 + 1800
Από την σχέση (3) υπολογίζεται η ανηγµένη ροπή σχεδιασµού:
150 × 106
= 0.243
200 × 350 2 × 30 × 0.84
Από τις καµπύλες σχεδιασµού του σχήµατος 11 επιλέγεται αρχικώς η κατάλληλη καµπύλη µε βάση το
υλικό των ράβδων ΙΩΠ, δηλαδή βάσει της σχεδιαστικής εφελκυστικής αντοχής και του µέτρου
ελαστικότητας που καθορίζουν τη µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση του υλικού ως: εfu = 1.38%,
όπως φαίνεται και στο σχήµα 12. Με βάση την τιµή της ανηγµένης ροπής σχεδιασµού (µfd,β1 = 0.243
στον κατακόρυφο άξονα του σχήµατος 12) και για την επιλεγµένη καµπύλη προκύπτει ότι ο λόγος
των γεωµετρικών ποσοστών οπλισµού της εξεταζόµενης δοκού προς τον αντίστοιχο λόγο της
ισόρροπης διατοµής και προς τη µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση (ζητούµενη τιµή στον οριζόντιο
άξονα του σχήµατος 12) είναι: ρf /(ρfb εfu) = 315.
Για εfu = 1.38% και ρfb = 0.212% υπολογίζεται ότι το απαιτούµενο ποσοστό του εφελκυόµενου
οπλισµού της υπό σχεδιασµό δοκού είναι ίσο µε ρf = 0.92 % και κατ’ επέκταση ο απαιτούµενος
οπλισµός των ράβδων ΙΩΠ είναι: Αf = 644 mm2.
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(α) Καµπύλη σχεδιασµού για εfu = 1.38%
(β) Καµπύλη σχεδιασµού για fc = 30 ΜPa
Σχ. 12. Προσδιορισµός απαιτούµενου ποσοστού εφελκυόµενου οπλισµού ΙΩΠ για
fc = 30 ΜPa και εfu = 1.38%
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(β) Επιλέγεται θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος fc = 60 MPa (β1 = 0.65).
Προκύπτουν τα εξής αντίστοιχα αποτελέσµατα από τις σχέσεις (2) και (3):

ρ fb = 0.85 × 0.65 ×

60
130 × 103 × 0.003
×
= 0.328%
1800 130 × 103 × 0.003 + 1800

150 × 106
= 0.157
200 × 350 2 × 60 × 0.65
Όπως και πριν, από τις ίδιες καµπύλες σχεδιασµού του σχήµατος 11 επιλέγεται η κατάλληλη καµπύλη
µε βάση το υλικό των ράβδων ΙΩΠ (εfu = 1.38%) ανεξαρτήτως αντοχής σχεδιασµού, όπως φαίνεται
στο σχήµα 13. Με βάση την τιµή της ανηγµένης ροπής σχεδιασµού (µfd,β1 = 0.157 στον κατακόρυφο
άξονα του σχήµατος 13) και για την επιλεγµένη καµπύλη προκύπτει ότι ο λόγος των γεωµετρικών
ποσοστών οπλισµού της εξεταζόµενης δοκού προς τον αντίστοιχο λόγο της ισόρροπης διατοµής και
προς τη µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση (ζητούµενη τιµή στον οριζόντιο άξονα του σχήµατος 13)
είναι: ρf /(ρfb εfu) = 95.
Για εfu = 1.38% και ρfb = 0.328% υπολογίζεται ότι το απαιτούµενο ποσοστό του εφελκυόµενου
οπλισµού της εξεταζόµενης δοκού είναι ίσο µε ρf = 0.43 % και κατ’ επέκταση Αf = 302 mm2.
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(α) Καµπύλη σχεδιασµού για εfu = 1.38%
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(β) Καµπύλη σχεδιασµού για fc = 60 ΜPa

Σχ. 13. Προσδιορισµός απαιτούµενου ποσοστού εφελκυόµενου οπλισµού ΙΩΠ για
fc = 60 ΜPa και εfu = 1.38%
Περίπτωση 2η (Rafi et al. 2008)
Εξετάζεται η περίπτωση µίας δοκού µε διατοµή πλάτους/ύψους = b/h = 120/200 mm και στατικό ύψος
d = 170 mm. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος είναι ίση µε fc = 43.3 MPa (β1 = 0.74). Επιλέγεται
εφελκυόµενος οπλισµός από ράβδους ΙΩΠ µε σχεδιαστική εφελκυστική αντοχή f*fu = 1676 MPa και
µέτρο ελαστικότητας Ef = 135.9 GPa. Η δρώσα ροπή σχεδιασµού είναι ίση µε MEd = 25 kNm.
Η µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση των ράβδων ΙΩΠ είναι:
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ε fu =

f ∗ fu
Ef

=

1676
= 0.0123 = 1.23 %
135.9 × 103

Από τις σχέσεις (2) και (3) υπολογίζεται ότι:

ρ fb = 0.85 × 0.74 ×

43.3
135.9 × 103 × 0.003
×
= 0.318%
1676 135.9 × 103 × 0.003 + 1676

(2)

25 × 106
(3)
= 0.23
120 × 1702 × 43.3 × 0.74
Από τις καµπύλες σχεδιασµού του σχήµατος 11 επιλέγεται η κατάλληλη καµπύλη µε βάση το υλικό
των ράβδων ΙΩΠ (εfu = 1.23%), όπως φαίνεται και στο σχήµα 14. Με βάση την τιµή της ανηγµένης
ροπής σχεδιασµού (µfd,β1 = 0.23 στον κατακόρυφο άξονα του σχήµατος 14) και για την επιλεγµένη
καµπύλη προκύπτει ότι ο λόγος των γεωµετρικών ποσοστών οπλισµού της εξεταζόµενης δοκού προς
τον αντίστοιχο λόγο της ισόρροπης διατοµής και προς τη µέγιστη εφελκυστική παραµόρφωση
(ζητούµενη τιµή στον οριζόντιο άξονα του σχήµατος 14) είναι: ρf /(ρfb εfu) = 240.
Για εfu = 1.23% και ρfb = 0.318% υπολογίζεται ότι το απαιτούµενο ποσοστό του εφελκυόµενου
οπλισµού της εξεταζόµενης δοκού είναι ίσο µε ρf = 0.94 % και κατ’ επέκταση Αf = 192 mm2.
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Σχ. 14. Προσδιορισµός του απαιτούµενου ποσοστού εφελκυόµενου οπλισµού ΙΩΠ για την
εξεταζόµενη δοκό (Rafi et al. 2008)
6.

Συµπεράσµατα

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα της έδειξαν ότι οι εξεταζόµενες δοκοί µε συµβατικούς ράβδους από
νευροχάλυβα παρουσίασαν, όπως αναµενόταν, αυξηµένη πλαστιµότητα µέχρι και την τελική αστοχία.
Η µορφή αστοχίας των δοκών µε ράβδους από ΙΩΠ µε ίνες άνθρακα συµφωνεί µε τις αντίστοιχες
προβλέψεις του Αµερικάνικου Κανονισµού (ACI 440). Μικρή βελτίωση της συνολικής συµπεριφοράς
και της µορφής ρηγµάτωσης παρουσίασαν οι δοκοί µε εγκάρσιο σπειροειδή οπλισµό στην περιοχή
αγκύρωσης των ράβδων ΙΩΠ διότι δεν διαπιστώθηκε ολίσθηση µεταξύ ράβδων και σκυροδέµατος ή
τοπική αστοχία στην περιοχή των αγκυρώσεων. Προτάθηκε µια εύκολη και αποτελεσµατική
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µεθοδολογία µε τη χρήση ενός γενικού διαγράµµατος για το σχεδιασµό διατοµών ΩΣ µε ράβδους ΙΩΠ
έναντι κάµψης. Οι τιµές που χρησιµοποιούνται στο διάγραµµα σχεδιασµού είναι ανηγµένες έτσι ώστε
να εφαρµόζεται σε διατοµές µε οποιεσδήποτε διαστάσεις, κατηγορία σκυροδέµατος και είδος ράβδων
ΙΩΠ.
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