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1. Εισαγωγή και περιγραφή του προβλήµατος
Το ελαφροσκυρόδεµα (Ε∆) είναι ένα ελαφροβαρές κατασκευαστικό υλικό που παράγεται µε µερική
έως ολική αντικατάσταση των αδρανών µε φυσικά ή τεχνητά ελαφρά αδρανή (ΕΑ). Οι πρώτες
σύγχρονες εφαρµογές φέροντος οπλισµένου Ε∆ ανάγονται µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου
πλέον η χρήση του υλικού στην κατασκευή είναι εκτεταµένη. Ως εκ τούτου, έχουν εκπονηθεί
σηµαντικές µελέτες και κανονισµοί σχεδιασµού για το δοµικό Ε∆, κυρίως µε ορυκτής προέλευσης
τεχνητά ΕΑ, (EuroLightCon, 1998, FIB, 1999). Στην Ελλάδα, το Ε∆ παράγεται µε αντικατάσταση των
ασβεστολιθικών αδρανών από κίσηρη (κισηρόδεµα, Κ∆), διογκωµένη πολυστερίνη, διογκωµένο
περλίτη (περλοµπετόν), ενώ ερευνώνται και άλλα ΕΑ, όπως η διογκωµένη άργιλος και η ιπτάµενη
τέφρα. Ε∆ παράγεται επίσης είτε/και µε σκόπιµη εισαγωγή φυσαλίδων αέρα. Σε αντίθεση µε τα άλλα
τεχνητά ΕΑ, η κίσηρη είναι φυσικό ηφαιστειογενές υλικό που εξορύσσεται στη χώρα, για την
διόγκωση του οποίου δεν απαιτείται θερµική ενέργεια.
Η χρήση του Ε∆ στην Ελλάδα είναι διαδεδοµένη για µη φέρουσες εφαρµογές (γεµίσµατα,
σκυροδέµατα ρύσεων) όπου δεν απαιτείται φέρουσα ικανότητα ενώ απαιτούνται χαµηλά ειδικά βάρη.
Η χρήση του Κ∆ για δοµική χρήση έχει διερευνηθεί σε διάφορες ερευνητικές εργασίας τµηµατικά,
µέσω της διερεύνησης εναλλακτικών συνθέσεων είτε µέσω µεµονωµένων πειραµατικών
αποτελεσµάτων σε δοµικά στοιχεία, σε Κ∆ σχετικά µικρού ποσοστού αντικατάστασης και, άρα,
αντίστοιχης µείωσης του ειδικού του βάρους. Εν τούτοις, η χρήση Κ∆ µε µειωµένο ίδιο βάρος, σε µια
χώρα όπου η σεισµική καταπόνηση των δοµηµάτων, σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, είναι ο κύριος
παράγων διαστασιολόγησης αυτών, δεν έχει διερευνηθεί συστηµατικά µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
ουσιαστικά κενά που δεν διευκολύνουν την ευρεία εφαρµογή του στη δόµηση.
Για τη διευκόλυνση της δυνατότητας εφαρµογής του Κ∆ στη δόµηση εκπονήθηκε ένα ευρύ
Ερευνητικό πρόγραµµα από την ΑΓΕΤ Ηρακλής ΑΕ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Οπλισµένου
Σκυροδέµατος ΕΜΠ (ΕΟΣ ΕΜΠ), µε χρηµατοδότηση από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας στα πλαίσια του ΠΑΒΕ 2013. Μέρος του αντικειµένου του ερευνητικού έργου, το οποίο
και παρουσιάζεται στην παρούσα, είναι η πειραµατική διερεύνηση της συµπεριφοράς δοκών και
υποστυλωµάτων από οπλισµένο Κ∆ υπό στατική σταθερή ή ανακυκλιζόµενη ένταση (ΓΓΕΤ, 2015).

ΕΠΕΣ

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

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

2. Βιβλιογραφική διερεύνηση
Οι Shuaib et al. (1991) µελέτησαν τη καµπτική συµπεριφορά έξη δοκών ορθογωνικής διατοµής από
ΕΣ θλιπτικής αντοχής µεταξύ 36 και 76 MPa, και ξηρού βάρους 1950 kg/m3, υπό µονοτονική
φόρτιση. Tα πειράµατα έδειξαν ότι η σχέση πλαστιµότητας µετακινήσεων µd προς το ποσοστό
οπλισµού ρ ήταν παρόµοια µε το σκυρόδεµα κανονικού βάρους (ΣΚΒ), ενώ ήταν υψηλότερη για ρ
µικρότερο του 2.5%. Η αύξηση της θλιπτικής αντοχής είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση της µd, για ρ/ρb
(το ποσοστό οπλισµού σε ισόρροπη αστοχία) µικρότερο του 0.50, ενώ για µεγαλύτερες τιµές του ρ/ρb,
η fc δεν επηρέασε την µd. Πάντως, οι τιµές της µd ήταν γενικά µικρότερες από αντίστοιχες µελών από
ΣΚΒ άλλων µελετών, γεγονός που αποδόθηκε στην αυξηµένη ψαθυρότητα των ΕΑ συγκριτικά µε τα
αδρανή κανονικού βάρους.
Σε δεύτερη πειραµατική εργασία οι Shuaib et al.(1991α) µελέτησαν σε µονοτονική φόρτιση άλλες έξι
δοκούς, από ΕΣ αντοχής µεταξύ 46 και 76 MPa και λόγο ρ/ρb µεταξύ 0.16 και 0.47. Τα αποτελέσµατα
και αυτών των πειραµάτων επιβεβαίωσαν αυτά της προηγούµενης εργασίας, ενώ επιπλέον
σηµειώθηκε ότι: α) η µd µειώνεται µε το γινόµενο ρ·fc και, β) για µεγάλες τιµές του γινοµένου αυτού,
η µd παραµένει σταθερή. Τέλος, εκτιµήθηκε ότι για fc ίση µε 35 και 56 MPa, για να επιτευχθεί µια
πλαστιµότητα µετατοπίσεων µd ίση προς 3.0, ο λόγος ρ/ρb δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.40.
Ο Allington (2003) διερεύνησε την επάρκεια των διατάξεων του Νέο Ζηλανδικού Κανονισµού για
επαρκή περίσφιγξη σε υποστυλώµατα από ΕΣ. Η µελέτη περιελάµβανε ΕΣ µε πυκνότητα από 1400
kg/m3 έως 2000 kg/m3 καθώς και ΣΚΒ (2300 kg/m3), µε αντίστοιχες λεπτοµέρειες όπλισης για
απαιτούµενη πλαστιµότητα καµπυλοτήτων µφ ίση µε 10 και 20, αντίστοιχα. Μεταξύ άλλων, τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι ένα ποσοστό από 2% έως 9% των δοκιµιών απέτυχε να αποδώσει την
πλαστιµότητα µφ παραπάνω και, γενικά, όσο µικρότερο το ειδικό βάρος του ΕΣ, τόσο αυξήθηκε το
ποσοστό των υποστυλωµάτων στα οποία η µφ ήταν µικρότερη από την θεωρητικά προβλεπόµενη.
Οι Lim et al. (2006) δοκίµασαν ένδεκα δοκούς µήκους 2.80m, διατοµής 15x30cm2 από ΕΣ
πυκνότητας 1850 kg/m3 και ΣΚΒ, σε φόρτιση τεσσάρων σηµείων µε a/d ίσον προς 3.3. Οι θλιπτικές
αντοχές του ΕΣ κυµάνθηκαν µεταξύ 36 και 74 MPa. Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα
παρατηρήθηκε ότι η γενική συµπεριφορά των δοκών από ΕΣ ήταν παρεµφερής µε αυτή των δοκών
από ΣΚΒ. Όπως και στο ΣΚΒ, µε αύξηση του ποσοστού οπλισµού ρ µειώθηκε η ρηγµάτωση στο
φορτίο λειτουργίας και αυξήθηκε το φορτίο αστοχίας, µε αντίστοιχη όµως µείωση της πλαστιµότητας.
Η πύκνωση των συνδετήρων στην περιοχή κάµψης βελτίωσε την µετελαστική συµπεριφορά της
δοκού, µειώνοντας τη αποµείωση της αντοχής µετά τη διαρροή λόγω της αποφλοίωσης του
θλιβόµενου ΕΣ. Οµοίως, και η αύξηση του ποσοστού του θλιβόµενου οπλισµού ρ’ βελτίωσε τη
µετελαστική συµπεριφορά της δοκού. Σε κάθε περίπτωση, οι Lim et al.(2006) σχολίασαν ότι οι
ισχύοντες κανονισµοί σχεδιασµού των ΗΠΑ υπερεκτιµούν τον δείκτη πλαστιµότητας για το ΕΣ.
Οι Kowalsky et al. (1999) εκπόνησαν ένα πειραµατικό πρόγραµµα µε αντικείµενο τη διερεύνηση της
συµπεριφοράς υποστυλωµάτων κυκλικής διατοµής από ΕΣ (µε ΕΑ διογκωµένη άργιλο, LECA) και
ΣΚΒ, υπό καµπτοδιατµητική καταπόνηση. Τα στοιχεία ήταν µήκους 3.66m, Φ 0.457m, οπλισµένα µε
30Φ16 και συνδετήρες Φ10/76 και Φ6/51, και κατασκευάσθηκαν µε ΕΣ αντοχής περίπου 38.5 MPa
και βάρους 1800 kg/m3. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αρχική δυσκαµψία του ΕΣ ήταν λίγο
ελαττωµένη σε σχέση µε το ΣΚΒ, όπως µειωµένη ήταν και η µέγιστη αντοχή κάθε κύκλου φόρτισης
για το µέλος από ΕΣ. Όµως, οι αποµειώσεις αυτές όµως ήταν σχετικά µικρές, ενώ παράλληλα η
µορφή των βρόχων των ανακυκλίσεων δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ ΣΚΒ και ΕΣ. Οι ερευνητές
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συνόψισαν ότι το ΕΣ απέδειξε ότι έχει συγκρίσιµη καµπτική συµπεριφορά µε το ΣΚΒ, άρα είναι
αξιόπιστο υλικό ώστε να αναλάβει ανελαστικές σεισµικές παραµορφώσεις, χωρίς να αγνοηθεί η
µικρότερη παραµόρφωση αστοχίας του θλιβόµενου ΕΣ και οι µεγαλύτερες παραµορφώσεις λόγω του
µειωµένου µέτρου ελαστικότητάς του.
Η Μπάκα (1981) διενήργησε δύο σειρές ανακυκλιζόµενων και µονοτονικών πειραµάτων σε
υποστυλώµατα και δοκούς από Κ∆, οπλισµένων συµβατικά και µε συρµατόπλεγµα
(συρµατοκισηρόδεµα), µε αντοχές Κ∆ 18 και 30 MPa. Σε δοκιµές µε µικρό σχετικά αξονικό και
διαφορετικά ποσοστά και ποιότητα εγκάρσιου οπλισµού έδειξαν ότι η αύξηση του ορίου διαρροής του
εγκάρσιου οπλισµού είχε λιγότερο ευµενή επιρροή από ότι η µείωση της απόστασης µεταξύ τους και
δεν βελτίωσε τη συµπεριφορά της δοκού. Όσον αφορά την ανακύκλιση, η µορφή των υστερετικών
βρόχων Κ∆ και ΣΚΒ ήταν πανοµοιότυπη, η δε πλαστιµότητα που επιτυγχάνεται ήταν της τάξης του
3.5, τόσο στο Κ∆ όσο και στο ΣΚΒ. Όµως, παρατηρήθηκε ότι η µεταβολή της φέρουσας ικανότητας,
της πλαστιµότητας, της δυσκαµψίας και της ενεργειακής απορρόφησης, µε τον αριθµό των
ανακυκλίσεων, ήταν µικρότερη στο Κ∆ από ότι στο ΣΚΒ.
Ο Καφφετζάκης (2014) πραγµατοποίησε σειρά πειραµάτων σε έξι δοκούς και τέσσερα
υποστυλώµατα, εκ των οποίων τα µισά από αυτοσυµπυκνούµενο Κ∆ θλιπτικής αντοχής κύβου 33,5
MPa περίπου τα δε άλλα µισά από αυτοσυµπυκνούµενο ΣΚΒ θλιπτικής αντοχής κύβου 45 MPa
περίπου. Τα υποστυλώµατα ήταν ύψους 1.4m, διατοµής 250x250 mm2 και δοκιµάσθηκαν υπό
αυξανόµενη ανακυκλιζόµενη φόρτιση, οι δε δοκοί είχαν συνολικό µήκος 2.40m, ήταν διατοµής
250x150mm2, δοκιµάσθηκαν δε σε µονοτονική και ανακυκλιζόµενη δράση. Οι δοκιµές έδειξαν ότι η
συµπεριφορά των ανακυκλιζόµενων υποστυλωµάτων και των δοκών από Κ∆ και ΣΚΒ ήταν απόλυτα
συγκρίσιµες από κάθε άποψη (µέγιστο φορτίο, µέγιστη µετατόπιση, πλαστιµότητα, ενέργεια
απορρόφησης και αριθµός βρόχων υστέρησης µέχρι την αστοχία). Η υπολογιστική αντοχή σε ροπή
και τέµνουσα ήταν σε συµφωνία µε την πειραµατική µε µέγιστη απόκλιση 14%.
Τέλος, οι Badogiannis et al. (2014) δοκίµασαν έξι δοκούς µε ισάριθµες συνθέσεις Κ∆ των οποίων οι
πυκνότητες (και αντίστοιχες αντοχές) κυµάνθηκαν µεταξύ 1460 Kg/m3 (28 MPa), 1560 Kg/m3 (26.5
MPa) και 1640 Kg/m3 (36.4 MPa). Εξετάσθηκαν δύο οµάδες δοκών, οι µεν διατοµής 20x20cm2, µε
ανηγµένο διατµητικό µήκος a/d = 6.8, οι δε διατοµής 15x30cm2 µε a/d = 4.3. Τα µονοτονικά
πειράµατα έδειξαν ότι το υπολογιστικό φορτίο αστοχίας υποεκτίµησε την πειραµατική τιµή κατά 210%, η δε παραµόρφωση στη διαρροή δy των ορθογωνικών δοκών από Κ∆ υπερέβη αυτήν από
αντίστοιχα πειράµατα δοκών από ΣΚΒ κατά 30%. Στην ανακυκλιζόµενη απόκριση, παρατηρήθηκε ότι
οι δοκοί τετράγωνης διατοµής από Κ∆ παρουσίασαν καλύτερη µετελαστική συµπεριφορά από
αντίστοιχες ΣΚΒ, καθώς ο δείκτης πλαστιµότητας στον τελευταίο κύκλο πριν τη θραύση ήταν
µεγαλύτερος του 3.5, ενώ ο δείκτης για το ΣΚΒ ήταν 2.7. Όλες οι δοκοί απέδωσαν πλαστιµότητα σε
συµφωνία µε την απαιτούµενη κατά EC8 (2004) για Κατηγορία Πλαστιµότητας Υψηλή (ΚΠΥ).
Πέραν των ανακυκλιζόµενων πειραµάτων, η Μπάκα (1981) διερεύνησε και την ερπυστική
συµπεριφορά του Κ∆, σε πρότυπα κυλινδρικά δοκίµια και έκκεντρα φορτιζόµενα πρισµατικά
υποστυλώµατα από Κ∆ οπλισµένο µε χαλαρό οπλισµό, όπου και παρατηρήθηκε ότι οι µακροχρόνιες
παραµορφώσεις στο Κ∆ ήταν µικρότερες από αυτές του ΣΚΒ, µε ίδιο µέγεθος κόκκου αδρανούς.
Συγκεκριµένα, η ερπυστική ανηγµένη παραµόρφωση µετά από ένα έτος φόρτισης στο Κ∆ ήταν 5•10-4
ενώ στο ΣΚΒ ήταν 7•10-4 µε τους συντελεστές ερπυσµού φ ίσους µε 0.9 και 2.0, αντίστοιχα. Πέραν
αυτού, η πρόσθεση οπλισµού µείωσε τις ερπυστικές ανηγµένες παραµορφώσεις του Κ∆ από 5•10-4 σε
3.5•10-4 και τον συντελεστή ερπυσµού από 0.9 σε 0.7.
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3. Περιγραφή του πειραµατικού προγράµµατος
3.1 Αντικείµενο των πειραµάτων
Από την παραπάνω βιβλιογραφική διερεύνηση είναι φανερό ότι υπάρχει έλλειψη πειραµατικών
δεδοµένων σε δοµικά µέλη από Κ∆ υπό ανακυκλιζόµενη ένταση, και κυρίως σε χαµηλά a/d. Πέραν
αυτού, οι πλειονότητα των ερευνών δεν είχε ασχοληθεί µε Κ∆ αλλά µε άλλα ΕΣ, και, στην περίπτωση
του Κ∆, µε υλικά µεγαλύτερου ειδικού βάρους. Για τους σκοπούς του Ερευνητικού προγράµµατος,
κατασκευάσθηκαν και δοκιµάσθηκαν στο ΕΟΣ ΕΜΠ συνολικά δέκα ραβδόµορφα δοκίµια από Κ∆ σε
δύο Οµάδες, οι οποίες περιελάµβαναν:
Οµάδα Α) Περιελάµβανε έξη δοκίµια δοκών και δύο δοκίµια υποστυλωµάτων φυσικής κλίµακας
οπλισµένων κατά τους ισχύοντες Κανονισµούς, των οποίων αποτιµήθηκε πειραµατικά η συµπεριφορά
υπό µονοτονική ή ανακυκλιζόµενη ένταση σταδιακά αυξανόµενου εύρους, δράση που προκύπτει κατά
την απόκριση φορέων υπό σεισµική καταπόνηση. Το αντικείµενο των πειραµάτων ήταν: α) να
ελεγχθεί πειραµατικά η συµπεριφορά σε σεισµό (µεταξύ άλλων, η ενεργειακή απορρόφηση, ο βρόχος
ανακύκλισης, η αρχική δυσκαµψία και ρηγµάτωση, η οριακή αντοχή, η πλαστιµότητα, η µέγιστη
παραµόρφωση, ο ρυθµός αποµείωσης της αντοχής σε ανακύκλιση και ο µηχανισµός αστοχίας) σε
σχέση µε τα αναµενόµενα κατά τους Κανονισµούς και τη βιβλιογραφία σε φορείς από ΣΚΒ και β) να
συγκριθούν τα παραπάνω µε τις παραµέτρους αντισεισµικού σχεδιασµού κατά EC8 (2004) και
ΚΑΝΕΠΕ (2010) (όπως ο συντελεστής συµπεριφοράς q0, τα όρια στροφής χορδής θum και θpl και η
πλαστιµότητα καµπυλοτήτων µφ), οι οποίες αφορούν κατά τα ισχύοντα σήµερα, το σχεδιασµό κτιρίων
από ΣΚΒ.
Οµάδα Β) Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται δύο δοκίµια προεντεταµένων δοκών φυσικής κλίµακας,
των οποίων αποτιµάται πειραµατικά η συµπεριφορά υπό στατική φόρτιση σταθερής έντασης. Στην
οµάδα αυτή γίνεται µέτρηση της χρόνιας συµπεριφοράς της δοκού λόγω φαινόµενων ερπυσµού. Σε
αυτή την οµάδα, το αντικείµενο των πειραµάτων ήταν να αποτιµηθεί η συµπεριφορά στη
λειτουργικότητα (δυσκαµψία και ερπυστικά βέλη) µελών από προεντεταµένο Κ∆, εφαρµόζοντας την
ίδια φόρτιση σε διαφορετικές ηλικίες ωρίµανσης του Κ∆ σε κάθε δοκό.
3.2 Υλικά: Οµάδες Α και Β
Σε όλα τα δοκίµια χρησιµοποιήθηκε νευροχάλυβας B500c για τους διαµήκεις και εγκάρσιους
οπλισµούς και τον χαλαρό οπλισµό των προεντεταµένων δοκών της Οµάδας Β. Από δοκιµές
µονοαξονικού εφελκυσµού που έγιναν στο ΕΟΣ ΕΜΠ σε τριάδες δειγµάτων διαµέτρου Φ14, η µέση
τάση διαρροής του χάλυβα ήταν 530 MPa η δε µέση τάση αστοχίας 670 MPa. Για τις προεντεταµένες
δοκούς της Οµάδας Β χρησιµοποιήθηκαν ανά δοκίµιο δύο επτάκλωνοι τένοντες κατηγορίας Y1860S7,
διαµέτρου 15.2 mm και ονοµαστικής διατοµής 141.12 mm2. Τα υλικά προέντασης (κώνοι, σφήνες,
κεφαλές Μ4Τ15, σωλήνες, λάδι λίπανσης, πλαστική σωλήνα τσιµεντένεσης) ήταν του συστήµατος
ALGΑ και παρεσχέθησαν από την Εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ. Από τις µετρήσεις σε δοκίµια που
παρελήφθησαν κατά τη σκυροδέτηση στη µονάδα της Ραφήνας, τα µηχανικά χαρακτηριστικά του Κ∆
για τις δύο συνθέσεις ήταν τα παρακάτω:
• Κ∆ δοκιµίων Οµάδας Α: Σύνθεση 15538: Αντοχή σε θλίψη flcm = 32 MPa και σε κάµψη flctm,fl
= 4.2 MPa, τέµνον µέτρο ελαστικότητας Elcm = 15 GPa.
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• Κ∆ δοκιµίων Οµάδας Β: Σύνθεση 15820: Αντοχή σε θλίψη flcm = 44 MPa και σε κάµψη flctm,fl
= 5.7 MPa, τέµνον µέτρο ελαστικότητας Elcm = 15 GPa. Η συγκεκριµένη σκυροδέτηση έγινε µε
δίκτυο µέσα στο ΕΟΣ ΕΜΠ.
3.2 Κατασκευή και ενοργάνωση των δοκιµίων
Οµάδα Α) Κατασκευάσθηκαν και δοκιµάσθηκαν στο ΕΟΣ ΕΜΠ συνολικά οκτώ ραβδόµορφα δοκίµια
(Σχ. 1), εκ των οποίων τα έξη ήταν δοκοί (στοιχεία υπό εγκάρσια φόρτιση µόνο, χωρίς αξονικό
φορτίο) ορθογωνικής διατοµής 150/300 mm2 και τα άλλα δύο ήταν υποστυλώµατα τετράγωνης
διατοµής 200/200 mm 2. Εξ αυτών, οι πέντε δοκοί και τα δύο υποστυλώµατα (Υ1 και Υ2, Πίνακας 1)
προέρχονται από την ίδια σκυροδέτηση Κ∆ (σύνθεση 15538), ήταν όλα ιδίου µήκους 2.30m και
δοκιµάσθηκαν ως αµφιέρειστα, µε διαφορετικά διατµητικά µήκη ή αξονικό φορτίο, αντίστοιχα, σε
ανακυκλιζόµενη είτε µονοτονικώς αύξουσα κάµψη τεσσάρων σηµείων (Σχ. 2). Η έκτη δοκός ∆5 από
Κ∆ (σύνθεση µε κωδικό 15820) ήταν ίδιας διατοµής µε τη δοκό ∆1 αλλά µεγαλύτερου µήκους,
δοκιµάσθηκε δε σαν δοκός δύο ανοιγµάτων σε εναλλασσόµενη κάµψη αυξανόµενου εύρους στο
µέσον του µεγαλύτερου των δύο ανοιγµάτων. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 ο διαµήκης οπλισµός
των δοκών ήταν είτε 2Φ14 είτε 2Φ16 άνω και κάτω (Σχ. 1α), µε ποσοστά οπλισµού ρ ίσο προς 0,74%
και 0,99% αντίστοιχα και λόγο των ανηγµένων ποσοστών οπλισµού ρ’/ρ = 1.0, για Κατηγορίες
Υψηλής (ΚΠΥ) και Μέσης Πλαστιµότητας (ΚΠΜ) κατά EC8 (2004). Τα υποστυλώµατα οπλίσθηκαν
µε 8Φ14 συνολικά (3Φ14 ανά παρειά) και µανδύα τρίτµητων συνδετήρων σε διάταξη τετραγώνου και
ρόµβου, Φ8/100 (Σχ. 1β).

Σχ. 1α. Όπλιση των δοκών της Οµάδας Α

Σχ. 1β. Όπλιση των υποστυλωµάτων της
Οµάδας Α

Σχ. 2. Τυπική πειραµατική διάταξη και
ενοργάνωση των δοκιµίων της Οµάδας Α

Σχ. 3 Σκαρίφηµα της επιβαλλόµενης φόρτισης
σε ανακύκλιση, Οµάδα Α
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Η επιβαλλόµενη ένταση στα δοκίµια ήταν, κατά περίπτωση, είτε µονοτονικώς αύξουσα, είτε
ανακυκλιζόµενη, σε τριάδες κύκλων σταθερής επιβαλλόµενης παραµόρφωσης στο µέσον, µε
σταδιακά αυξανόµενο εύρος, όπως δείχνεται σχηµατικά στο Σχ. 3. Κατά την ανακύκλιση η
തതത
παραµόρφωση επιβλήθηκε αρχικά έως το µισό της θεωρητικά αναµενόµενης διαρροής (ߜ
௬ ), κατόπιν
στην πειραµατική διαρροή (ߜ௬ ) και, ακολούθως, σε ακέραιο πολλαπλάσιο εύρος της ߜ௬ , έως την
παραµόρφωση αστοχίας του δοκιµίου ߜ௨ . Η ονοµαστική αστοχία θεωρήθηκε ότι επέρχεται στο σηµείο
που η αντίσταση του φορέα µειώνεται κάτω από το 85% της µέγιστης πειραµατικής αντίστασης ܴ௨ .
Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του κάθε δοκιµίου, η γεωµετρία, ο διαµήκης και εγκάρσιος οπλισµός
και η αντίστοιχη φόρτιση που εφαρµόσθηκε παρουσιάζονται στον Πίνακα 1:

Δοκίμιο b (mm) h (mm) fcm (MPa)
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
Δ6
Υ1
Υ2

150
150
150
150
150
150
200
200

300
300
300
300
300
300
200
200

32
32
32
32
44
32
32
32

Άνω
Κάτω
οπλισμός οπλισμός

α/d

N (kN)

νd

2Φ14
2Φ14
2Φ14
2Φ14
2Φ16
2Φ16
2Φ16
2Φ16
2Φ14
2Φ14
2Φ14
2Φ14
8Φ14 περιμετρικός
8Φ14 περιμετρικός

2
2
2
2
4 (δύο
3
5,5
5,5

0
0
0
0
0
0
150
250

0
0
0
0
0
0
0,2
0,3

Οπλισμός Μήκος δοκού
Τύπος φόρτισης
διάτμησης
(m)
Φ8/100
Φ8/100
Φ8/100
Φ8/100
Φ8/100
Φ8/100
Φ8/100
Φ8/100

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Ανακυκλιζόμενη
Μονοτονική
Μονοτονική
Ανακυκλιζόμενη
Ανακυκλιζόμενη
Ανακυκλιζόμενη
Ανακυκλιζόμενη
Ανακυκλιζόμενη

Πίν. 1 Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά των δοκιµίων από Κ∆ της Οµάδας Α
Όπου: b,h το πλάτος και ύψος της διατοµής, fcm η µέση θλιπτική αντοχή κυλίνδρου του Κ∆, το οποίο
παραδόθηκε έτοιµο από την Lafarge Beton), a/d το ανηγµένο διατµητικό µήκος του δοκιµίου, Ν το
αξονικό θλιπτικό φορτίο (θλίψη θετική) και νd το ανηγµένο αξονικό φορτίο του πειράµατος,
υπολογιζόµενο µε βάση την πειραµατική fcm.
Για τη µέτρηση της ανηγµένης παραµόρφωσης των διαµήκων οπλισµών καθώς και της καµπυλότητας
φ χρησιµοποιήθηκαν εσωτερικά θυσιαζόµενα ηλεκτροµηκυνσιόµετρα (Strain Gauges – SG), τα οποία
στερεώθηκαν επάνω στον διαµήκη οπλισµό πριν τη σκυροδέτηση στον άνω και κάτω οπλισµό, στο
µέσον του δοκιµίου. Εξωτερικά, για την καταγραφή της σχετικής παραµόρφωσης ως προς τις
στηρίξεις (βέλος), της καθύψος διαµήκους παραµόρφωσης της µέσης διατοµής και της πλαστικής
στροφής χορδής της κρίσιµης περιοχής, χρησιµοποιήθηκαν εννέα ηλεκτρονικά βελόµετρα µέτρησης
της Tokyo Sokki Kenkyujo (LVDT), µε µέγιστη παραµόρφωση 25, 50 και 100 mm, κατά περίπτωση.
Όλες οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν µε ελεγχόµενο µέγεθος τη µετατόπιση του επενεργητή και
αντίστοιχη µέτρηση της καµπτικής αντίστασης µέσω δυναµόµετρου, ταυτόχρονα µε την
επιβαλλόµενη παραµόρφωση. Για την επιβολή του φορτίου χρησιµοποιήθηκε επενεργητής MTS
µέγιστου φορτίου ±300 kN και συνολικής δυνατής µετατόπισης 500mm (+/- 250mm) του ΕΟΣ ΕΜΠ.
Όλες οι παραπάνω καταγραφές από το δοκίµιο, συν η επιβαλλόµενη µετακίνηση του εµβόλου και η
αντίστοιχη αντίσταση του δοκιµίου, καταγράφηκαν στα δύο καταγραφικά QuantumX MX840 της
HBM, του ΕΟΣ ΕΜΠ.
Οµάδα Β) Για τη δοκιµή ερπυσµού κατασκευάσθηκαν και δοκιµάσθηκαν εντός του ΕΟΣ ΕΜΠ δύο
πανοµοιότυπες δοκοί ∆1 και ∆2, µε συνολικό µήκος 7,50 m και διατοµή πλακοδοκού Τ, κορµού
πάχους 25 cm και συνολικό ύψος 50 cm, πλάτος και πάχος πλάκας 70 cm και 12 cm, αντίστοιχα (Σχ. 4
και 5α). Οι δοκοί οπλίσθηκαν µε διαµήκη χαλαρό οπλισµό 3Φ16 άνω και κάτω συνεχή σε όλο το
µήκος και πρόσθετους οπλισµούς Φ16 για ενίσχυση της περιοχής της κεφαλής στα άκρα. Στον κορµό
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της διατοµής τοποθετήθηκαν δίτµητοι συνδετήρες Φ8/200, προεκτεινόµενοι στην άνω παρειά της
πλάκας, οι οποίοι πυκνώθηκαν σε Φ8/100 στα άκρα των δοκών. Στο σηµείο εγκιβωτισµού των
αγκυρώσεων τοποθετήθηκε πρόσθετος σπειροειδής οπλισµός γύρω από τον κώνο. Στα άκρα των
δοκών ενσωµατώθηκαν κατά τη σκυροδέτηση µεταλλικές πλάκες µε καθαρό αξονικό άνοιγµα 7,0 m,
στις οποίες επρόκειτο να εδράσουν τα δοκίµια επάνω σε ηµικυλινδρικά κύλιστρα, κατά την επιβολή
του µόνιµου φορτίου.
Η χάραξη των τενόντων καθορίσθηκε στον ξυλότυπο ώστε να ακολουθεί παραβολική τροχιά
εκατέρωθεν του µέσου του ανοίγµατος, µε ελάχιστη απόσταση της κάτω στάθµης της σωλήνας, από
την κάτω παρειά της δοκού, ίση µε 8 cm στο µέσον (εκκεντρότητα τένοντα 24 cm) και 36 cm στα
άκρα. Και στις δύο δοκούς εφαρµόσθηκε µονόπλευρη τάνυση ίση µε 200 kN κατά το πρωτόκολλο
τάνυσης από την Εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ (Σχήµα 5β). Αµέσως µετά την τάνυση ακολούθησε
τσιµεντένεση του σωλήνα δια της βαρύτητας, από κατάλληλες οπές που είχαν προβλεφθεί κατά µήκος
του σωλήνα.

Σχ. 4. Ξυλότυπος των δοκών ∆1 και ∆2 των δοκιµίων της Οµάδας Β

Σχ. 5α. Κατασκευή των δοκών στο
Σχ. 5β Τάνυση στους
Σχ. 5γ Επιβολή της στατικής
ΕΟΣ ΕΜΠ
δύο µήνες
φόρτισης
Αµέσως µετά την τάνυση η δοκός ∆1 µεταφέρθηκε και στήθηκε στο χώρο δοκιµής, επάνω σε
υπερυψωµένα κύλιστρα, οπότε και εφαρµόσθηκε το νεκρό φορτίο λειτουργίας στο µέσον του
ανοίγµατος (Σχ. 5γ). Το φορτίο, ίσο µε 30 kN, υλοποιήθηκε µε άµεση τοποθέτηση σε τρεις διαδοχικές
φάσεις δυο παλετών µε ίσον αριθµό επακριβώς ζηγισµένων τεµαχίων από µολύβι σε παλέτες και µε
ένα αντίβαρο από σκυρόδεµα του ΕΟΣ, βάρους 10 kN. Το βέλος στο µέσον του δοκιµίου καθώς και οι
ανηγµένες παραµορφώσεις, καθ’ όλη τη διαδικασία παραπάνω (επιβολή προέντασης, άµεσο
αντιβέλος, φόρτιση, άµεση ελαστική παραµόρφωση και παραµόρφωση στο χρόνο) καταγράφηκαν µε
εξωτερικό LVDT εύρους 100 mm στερεωµένο στο δάπεδο και µε θυσιαζόµενα SG στερεωµένα επί
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των χαλαρών οπλισµών, αντίστοιχα, στο καταγραφικό QuantumX MX840 της HBM, του ΕΟΣ ΕΜΠ.
Σηµειώνεται ότι µόνο η δοκός ∆1 αναφέρεται στην παρούσα. Η ∆2 προβλέπεται να φορτισθεί
αργότερα.
4. Πειραµατικά αποτελέσµατα
4.1 Οµάδα Α. Απόκριση δοκών και υποστυλωµάτων σε σεισµικές δράσεις ως την αστοχία
Στα Σχ. 6 έως 10 παρουσιάζονται τα πειραµατικά διαγράµµατα φορτίου µετατόπισης στο µέσον της
δοκού και η µορφή αστοχίας των πέντε αµφιέρειστων δοκών, µε διαφορετικά ποσοστά όπλισης και
ανηγµένα διατµητικά µήκη, υπό µονοτονική ή ανακυκλιζόµενη καταπόνηση. Οµοίως, στο Σχ. 11
παρατίθενται τα αντίστοιχα για τη συνεχή δοκό δύο ανοιγµάτων, οπλισµένη όπως και η δοκός ∆1.
Τέλος, στα Σχ. 12 και 13 δίδεται η απόκριση και αστοχία των δύο τετράγωνων υποστυλωµάτων Υ1
και Υ2 µε ανηγµένα αξονικά ν = 0,20 και 0,30 αντίστοιχα, όπου ν = Ν/Αcflcm, µε Ν το αξονικό φορτίο,
σταθερό κατά τη διάρκεια του πειράµατος, Αc το εµβαδόν και flcm = 32./1.5 MPa, υπολογιζόµενο µε
βάση την πειραµατική θλιπτική αντοχή του Κ∆ της συγκεκριµένης σύνθεσης.

\
Σχ. 6α ∆ιάγραµµα Ρ-δ δοκού ∆1, ΚΠΥ,
a/d=2

Σχ. 6β Αστοχία της ∆1 σε 5δy, 3ος κύκλος

Σχ. 7α ∆ιάγραµµα Ρ-δ δοκού ∆2, ΚΠΜ,
a/d=2

Σχ. 7β Αστοχία της ∆2

Σχ. 8α ∆ιάγραµµα Ρ-δ δοκού ∆3, ΚΠΜ,
a/d=2

Σχ. 8β Λεπτοµέρεια αστοχίας της ∆3

ΕΠΕΣ

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

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

Σχ. 9α ∆ιάγραµµα Ρ-δ δοκού ∆4, ΚΠΜ,
a/d=2

Σχ. 9β Αστοχία της ∆4 σε 5δy, 2ος κύκλος

Σχ. 10α ∆ιάγραµµα Ρ-δ δοκού ∆6, ΚΠΥ,
a/d=3

Σχ. 10β Αστοχία της ∆6 σε -4,4δy, 1ος κύκλος

Σχ. 11α ∆ιάγραµµα Ρ-δ δοκού ∆5, ΚΠΥ,
a/d=3

Σχ. 11β Αστοχία της ∆5 σε 4,4δy, 1ος κύκλος

Σχ. 12α ∆ιάγραµµα Ρ-δ υποστ. Υ1, νd=0,2

Σχ. 12β Λεπτοµέρεια αστοχίας του Υ1
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Σχ. 13α ∆ιάγραµµα Ρ-δ υποστ. Υ2, νd=0,3

Σχ. 13β Λεπτοµέρεια αστοχίας του Υ2

Σε ότι αφορά την απόκριση και την τελική µορφή της αστοχίας, η συµπεριφορά των δοκιµίων των
δοκών σε ανακύκλιση παρουσίασε κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ των δοκιµίων: Αρχικά οι δοκοί
ρηγµατώθηκαν καµπτικά στο µέσον του ανοίγµατος στην περιοχή της σταθερής ροπής. Μετά τη
διαρροή εµφάνισαν τριχοειδείς διατµητικές ρωγµές στα εκατέρωθεν διατµητικά µήκη. Σταδιακά, οι
διατµητικές ρωγµές διασταυρώθηκαν σε προχωρηµένη παραµόρφωση πέραν του 5δy, (δοκοί ∆1, ∆4,
a/d=2) και του 4,4δy (δοκός ∆6, a/d=3) οπότε και επέρχεται η αστοχία µε διεύρυνση των
διασταυρούµενων διατµητικών ρωγµών, καθαρά διατµητικής µορφής, µέσα στο διατµητικό µήκος
(Σχ. 6β, 9β και 10β). Μέχρις αυτό το σηµείο, οι δοκοί εµφάνισαν ικανοποιητική απορρόφηση
ενέργειας σταθερή ανά κύκλο, τόσο στο υψηλό όσο και στο χαµηλότερο ρ. Αντίθετα µε τα
αµφιέρειστα στοιχεία, η συνεχής δοκός δύο ανοιγµάτων ∆5 (µε a/d=2) αστόχησε µε καµπτικής
µορφής αστοχία και αποδιοργάνωση του θλιβόµενου Κ∆ στο µεγάλο άνοιγµα σε παραµόρφωση πέραν
του 6δy. Η αστοχία επήλθε στην περιοχή του φορτίου όπου έγινε και η πρώτη πλαστική άρθρωση. Σε
αυτή την περίπτωση, η δοκός ανέπτυξε και τη δεύτερη πλαστική άρθρωση στην εσωτερική στήριξη
µέσω ανακατανοµής των ροπών, αφού απέδωσε αντίσταση 3,09 Μu, 5% µεγαλύτερη της θεωρητικά
αναµενόµενης. Επί πλέον, η πλαστιµότητα µετατοπίσεων µδ που αποδόθηκε ήταν 28% µεγαλύτερη
της αµφιέρειστης ∆1.
Τα δύο υποστυλώµατα τετράγωνης διατοµής επίσης παρουσίασαν παρόµοια µεταξύ τους
συµπεριφορά µη επηρεαζόµενη από τη διαφορά του αξονικού φορτίου. Σε αυτή την περίπτωση,
αντίθετα µε τις δοκούς παραπάνω, παρατηρήθηκε καθυστερηµένη εµφάνιση καµπτικών ρωγµών µετά
από παραµόρφωση 2δy, αυξανόµενη αποφλοίωση της επικάλυψης στο σηµείο φόρτισης σε
παραµόρφωση περίπου 3δy και, έκτοτε, σταδιακά µειούµενη αντοχή σε κάµψη, µε ταχύτερο ρυθµό
από ότι οι δοκοί, έως την αστοχία (Σχ. 12β, 13β). Η απορροφώµενη ενέργεια ήταν σχετικά σταθερή
ανά κύκλο µε σταδιακά µειούµενο εµβαδόν βρόχου, και σε απόλυτα µεγέθη µικρότερη από αυτή των
δοκών. Η αστοχία των υποστυλωµάτων ήταν καµπτικής µορφής χωρίς τη δηµιουργία διαγώνιων
ρηγµατώσεων τέµνουσας, χαρακτηρίσθηκε δε από αποδιοργάνωση του θλιβόµενου σκυροδέµατος και
λυγισµό των διαµήκων ράβδων σε όλο το ύψος της κρίσιµης διατοµής. Με βάση τους θεωρητικούς
υπολογισµούς, η ροπή διαρροής των υποστυλωµάτων αφορούσε υπέρβαση της παραµόρφωσης στη
µέγιστη τάση flcm του Κ∆ παρά στη διαρροή του εφελκυόµενου οπλισµού. Η µέγιστη πειραµατική µδ
που απεδόθη από τα Υ1 και Υ2 ήταν, µε κριτήριο την αποµείωση της αντοχής, περίπου ίση µε 3.0.
Στον Πίνακα 2 υπολογίζονται οι πειραµατικοί δείκτες της απόκρισης πριν, και κατά τη διαρροή και
στην αστοχία και συγκρίνονται µε τις θεωρητικά υπολογιστικές τιµές αντίστοιχων µεγεθών κατά EC2
(2004) για ΕΣ. Περιλαµβάνουν: τέµνουσα δυσκαµψία έως τη διαρροή (Ky), µέγιστη αντοχή (Pu,exp),
παραµορφώσεις στη διαρροή και στην αστοχία – βέλος (δy,exp, δu), µέση καµπυλότητα διαρροής και
αστοχίας (1/ry,exp, 1/ry,u) πλην όπου τα SG αστόχησαν, στροφή χορδής του διατµητικού µήκους,
διαρροής και αστοχίας (θy,exp, θu), ολική και τοπική πλαστιµότητες (µδ, µ1/r) και ο δείκτης
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συµπεριφοράς (q0) υπολογιζόµενος κατά EC8 (2004), µε βάση την παραπάνω µδ. Επί πλέον, για
σύγκριση µε τα ισχύοντα για φορείς από ΣΚΒ οι οριακές τιµές στροφής χορδής (θu,exp) συγκρίνονται
µε τις εµπειρικές τιµές µέγιστης και πλαστικής στροφής χορδής κατά ΚΑΝΕΠΕ (2010), Panagiotakos
et al. (2001) και Μπισκίνης (2007), οι οποίες έχουν βασισθεί σε στατιστικές σχέσεις από αναλύσεις
παλινδρόµησης µεγάλων βάσεων δεδοµένων από πειραµατικά αποτελέσµατα στοιχείων ΣΚΒ
(θu,KANEPE, θu,ΠΑΝ,ΦΑΡ∆ΗΣ, και θu,ΜΠΙΣΚ, αντίστοιχα). Οι τιµές αυτές υπολογίζονται από τα αντίστοιχα
στατιστικά προσοµοιώµατα µε εφαρµογή του δείκτη αcyc για µονοτονική και ανακυκλιζόµενη φόρτιση
(θu,mon και θu,cyc), για σύγκριση µε τους αντίστοιχους πειραµατικούς δείκτες (Σχ. 14).
Δοκίμιο (1/r)y,calc
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
Δ6
Υ1
Υ2

0,0151
0,0150
0,0146
0,0152
0,0162
0,0149
0,0248
0,0245

θy,ΚΑΝΕΠΕ (1/r)y,exp (1/r)u δu
θu
[rad]
[1/m] [1/m] [mm] [rad]
0,0090
0,0086
0,0116
0,0105
0,0199
0,0122
0,0167
0,0120

0,02500
0,01421
0,02026
0,01767
0,03000
0,02035
0,02740
0,01880

0,2308
0,1240
0,1517
0,1331
0,1009

29,9
42,2
45,0
28,9
37,3
33,4
31,2
30,2

0,0363
0,0503
0,0564
0,0295
0,0383
0,0343
0,0320
0,0310

μ1/r

μδ

q0

θy,exp θy,exp /
Ky
δy,calc δy,exp δy,exp Pu,calc Pu,exp Pu,exp
[rad] θy,KANEΠΕ [kN/m] [mm] [mm] /δy,calc [kN] [kN] /Pu,calc

9,23
8,73
7,49
7,53
5,37

4,37
7,03
5,17
4,71
5,58
4,40
3,58
3,25

5,1
4,9
4,2
4,3
3,2

0,0098
0,0087
0,0125
0,0094
0,0063
0,0091
0,0089
0,0095

1,10
1,01
1,08
0,89
0,32
0,75
0,54
0,79

20703,67
23307,46
21418,92
24384,45
11998,71
13090,11
7739,38
10852,11

6,1
6,2
6,4
6,5
7,0
5,6
8,8
7,8

6,8
6,0
8,7
6,5
6,2
7,2
8,7
9,3

1,12
0,97
1,36
0,99
0,88
1,30
0,99
1,19

149,6
144,1
189,1
184,4
112,0
102,7
94,5
101,1

182,9
174,7
206,5
214,6
137,0
124,6
122,7
134,1

1,22
1,21
1,09
1,16
1,22
1,21
1,30
1,33

α) τιμές
Εμπειρικές
Δοκίμιο

θu,ΚΑΝΕΠΕ
[rad]

Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
Δ6
Υ1
Υ2

0,04495
0,04495
0,04495
0,04495
0,04767
0,05577
0,05945
0,05411

θu,ΜΠΙΣΚ_ mon θu,ΜΠΙΣΚ_
[rad]
[rad]
0,05197
0,05197
0,05197
0,05197
0,05511
0,06448
0,06874
0,06257

cyc

0,02962
0,02962
0,02962
0,02962
0,03141
0,03675
0,03918
0,03566

θu,ΠΑΝ,ΦΑΡΔΗΣ θu,ΠΑΝ,ΦΑΡΔΗΣ θu,pl ΜΠΙΣΚ_

θu,pl ΜΠΙΣΚ_

mon [rad]

cyc [rad]

mon [rad]

cyc [rad]

0,04230
0,04230
0,04230
0,04230
0,04615
0,05581
0,05557
0,04901

0,02538
0,02538
0,02538
0,02538
0,02769
0,03349
0,03334
0,02940

0,05051
0,05051
0,05051
0,05051
0,05314
0,06202
0,06437
0,05676

0,02399
0,02399
0,02399
0,02399
0,02524
0,02946
0,03057
0,02696

β)

Πίν. 2 Σύγκριση των πειραµατικών αποτελεσµάτων των δοκιµίων από Κ∆ της Οµάδας Α και:
α) των υπολογιστικών τιµών για Κ∆ βάσει EC2 (2004) και β) των εµπειρικών ανελαστικών δεικτών
κατά ΚΑΝΕΠΕ (2010) για ΣΚΒ
Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 και τη γραφική σύγκριση των εν λόγω δεικτών στο Σχ. 14α
αποδεικνύεται ότι οι πειραµατικές αντοχές υπερβαίνουν τις υπολογιστικές κατά EC2 (2004) για ΕΣ.
Συµπεραίνεται άρα ότι η µεθοδολογία και τα θεωρητικά προσοµοιώµατα υπολογισµού βάσει EC2
(2004) για το Κ∆ είναι αξιόπιστη στην πρόβλεψη των παραπάνω µεγεθών. Οµοίως, η µέγιστη στροφή
χορδής των δοκών υπό µονοτονική φόρτιση (∆2 και ∆3) υπερβαίνει τις τιµές κατά ΚΑΝΕΠΕ (2010)
για στοιχεία από ΣΚΒ (χωρίς το µειωτικό συντελεστή γe). Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία
δοκιµάσθηκαν υπό ανακυκλιζόµενη ένταση, υπολείπονται της εν λόγω πρόβλεψης, καθώς βασίζονται
σε ανακυκλιζόµενη δράση η οποία είναι και δυσµενέστερη, αλλά υπερβαίνουν την τιµή σχεδιασµού
θud κατά ΚΑΝΕΠΕ (2010), όπου θud = θum/1,50. Συγκρινόµενες µε τις εµπειρικές σχέσεις των
Panagiotakos et al. (2001) και Μπισκίνη (2007) του Πίνακα 2β, στο Σχ. 14β, όπου λαµβάνεται υπόψη
και η ανακύκλιση στις σχέσεις παλινδρόµησης, φαίνεται ότι όλες οι δοκοί από Κ∆ είναι ισότιµες ή
καλύτερες ως προς αυτόν τον δείκτη συµπεριφοράς, µε τις αντίστοιχες τιµές που έχουν µετρηθεί σε
πειράµατα από ΣΚΒ, γεγονός που αποδεικνύει ότι το εν λόγω Κ∆ έχει αντίστοιχη συµπεριφορά. Αυτό
δεν ισχύει για τα υποστυλώµατα Υ1 και Υ2, στα οποία λόγω αυξηµένης ψαθυρότητας η απόκριση
είναι χαµηλότερη αυτής των δεικτών της βιβλιογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση όµως, η εφαρµογή
του µειωτικού συντελεστή 0,8 που προτείνεται στον EC2 (2004) επαρκεί.
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α)

β)

Σχ. 14 Γραφική σύγκριση των πειραµατικών αποτελεσµάτων και υπολογιστικών / εµπειρικών τιµών:
α) αντοχή Pu και παραµόρφωση στη διαρροή (δy), και β) µέγιστη στροφή χορδής των δοκιµίων από
Κ∆ της Οµάδας Α
4.2 Οµάδα Β: Προεντεταµένη δοκός από Κ∆ υπό σταθερή φόρτιση
Η τάνυση των δοκών έγινε στις 22/7/2015, δύο µήνες µετά τη σκυροδέτηση που έλαβε χώρα στις
18/5/2015. Ακολούθησε η επιβολή του φορτίου στις 31/7/15, µε συνεχή καταγραφή του βέλους µέχρι
και τις 19/10/2015, οπότε οι παραµορφώσεις είχαν πλέον σταθεροποιηθεί (η διαφορά ηµερήσιων
τιµών µέτρησης ήταν κάτω του 1/000 mm, στα όρια του καταγραφικού και του περιβάλλοντος
ηλεκτρονικού θορύβου, ο οποίος είχε ήδη προσβάλλει τις µετρήσεις των SG).
Στο Σχ. 15α-γ δίδονται τα πειραµατικά βέλη στο µέσον της δοκού ∆1 µε συνεχή µέτρηση, α) κατά τη
στιγµή της τάνυσης, β) κατά την επιβολή του φορτίου και, γ) µετά την επιβολή του κατακόρυφου
φορτίου, σε βάθος τριµήνου, αντίστοιχα. Και στα τρία γραφήµατα το µετρούµενο βέλος στο άνοιγµα
συγκρίνεται µε το θεωρητικά υπολογισµένο µε βάση τις ταυτόχρονες µετρήσεις των ανηγµένων
παραµορφώσεων εs1 και εs2 των µηκυνσιοµέτρων SG5 και SG6, τοποθετηµένων στον άνω και κάτω
χαλαρό οπλισµό, 480 mm από το µέσον της δοκού (µε αναγωγή στο µέσον). Η θεωρητική µέτρηση
του βέλους δ προέκυψε από την εξ. 1 για σηµειακό φορτίο στο µέσον, όπου 1/r η µετρούµενη
καµπυλότητα της διατοµής στο µέσον (θεωρούµενη επίπεδη) και L το άνοιγµα, ίσο µε 5,0m.
ߜ=

1 21
ܮ
12 ݎ

,

όπου

1 ߝݏ1 − ߝݏ2
=
݀( ݎ1 − ݀2 )

1)

Το τελικό άµεσο αντιβέλος κατά την τάνυση σε τρία διαδοχικά στάδια εισαγωγής του φορτίου (Σχ.
15α), ήταν 3,0 mm, µετά τις άµεσες µειώσεις κατά τη µεταφορά του φορτίου στη σφήνωση, µε πολύ
καλή προσέγγιση της θεωρητικής τιµής που υπολογίσθηκε από τα µηκυνσιόµετρα. Αντίστοιχη
ταύτιση των µετρήσεων µε τον υπολογισµό, θεωρώντας σηµειακή φόρτιση στο µέσον, παρατηρείται
και για το βέλος κατά την επιβολή της φόρτισης (Σχ. 15β), το οποίο, µετά το πέρας της επιβολής του

ΕΠΕΣ

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

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

τρίτου και τελικού τµήµατος του στατικού βάρους ήταν (άµεσα) 3,95 mm. Για το σηµειακό βάρος των
30kN και µε χρήση της αρηγµάτωτης ροπής αδρανείας της διατοµής, η παραµόρφωση αυτή
αντιστοιχεί υπολογιστικά σε τέµνον µέτρο Elcm ίσο µε 11850 GPa, τιµή 20% µικρότερη αυτής που
αποτιµήθηκε στους ελέγχους του υλικού (14750 GPa), όπως είναι αναµενόµενο από το επίπεδο των
τάσεων στη διατοµή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη, κατά την παρέλευση µικρού χρονικού διαστήµατος
µεταξύ των ισόποσων εφαρµογών του βάρους παρατηρούνται µικρές αυξήσεις βέλους (σε διάστηµα 6
λεπτών περίπου), λόγω ερπυστικών παραµορφώσεων στο Κ∆ και µικρής χαλάρωσης των τενόντων.
Η µετρούµενη και η θεωρητικά υπολογιζόµενη παραµόρφωση (βέλος) της δοκού από τις
καµπυλότητες, µετά την εφαρµογή του φορτίου σε βάθος χρόνου, συγκρίνονται στο Σχ. 15γ µε τη
θεωρητική κατά τις διατάξεις του Παραρτήµατος Β του EC2 (2004), θεωρώντας: µέση θλιπτική
αντοχή flcm = 42 MPa, ίση µε τη µέση αντοχή που εκτιµήθηκε πειραµατικά σε δοκίµια της ίδιας
σκυροδέτησης, ηλικία του σκυροδέµατος τη στιγµή της φόρτισης t0 = 74 ηµέρες και µέση σχετική
υγρασία εντός του ΕΟΣ 75%.

Σχ. 15α Αντιβέλη κατά την τάνυση: πειραµατικά
(LVDT) και θεωρητικά (SG).

Σχ. 15β Βέλη κατά την επιβολή φορτίου:
πειραµατικά (LVDT) και θεωρητικά (SG).

Σχ. 15γ Βέλη µετά την επιβολή φορτίου σε βάθος χρόνου: πειραµατικά και θεωρητικά (SG, EC2).
Στο Σχ. 15γ παρατηρείται µια ερπυστική ανάπτυξη µε το χρόνο συµβατή µε τη θεωρητική, αφού η
θεωρητική και η πειραµατική καµπύλη είναι περίπου παράλληλες χρονικά. Οι πειραµατικές τιµές των
τελικών ερπυστικών παραµορφώσεων της δοκού υπολείπονται κατά 11% από τις αντίστοιχες
θεωρητικές τιµές για το συγκεκριµένο Κ∆ κατά EC2 (2004), µε συντηρητική θεώρηση της σχετικής
υγρασίας. Αντίστοιχες υπερεκτιµήσεις της θεωρητικής ερπυστικής παραµόρφωσης, µε βάση τα
κανονιστικά προσοµοιώµατα για τον ερπυσµό είχαν επίσης αναφερθεί και σε προηγούµενες πρότυπες
δοκιµές ΕΣ στη διεθνή βιβλιογραφία (EuroLightCon_1, 2000). Από τις µετρήσεις των LVDT η τελική
παραµόρφωση ήταν 5,45 mm (= L/1280), η οποία, σε σύγκριση µε το στατικό βέλος των 3,95mm,
εµφανίζει αύξηση της στατικής παραµόρφωσης ίση µε ߮(∞, ݐ = 74 ߟߤ. ) = 1,38.
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Συµπεράσµατα
Παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα δοκιµών έξη δοκών και δύο υποστυλωµάτων και µίας
προεντεταµένης δοκού, από φέρον οπλισµένο Κ∆ χαµηλού ειδικού βάρους, υπό µονοτονική είτε
ανακυκλιζόµενη φόρτιση αστοχίας και σταθερή φόρτιση λειτουργίας, αντίστοιχα. Μέσω των
πειραµάτων αυτών αποκτήθηκαν δεδοµένα για την σεισµική και τη χρόνια συµπεριφορά
προεντεταµένων δοκών από Κ∆. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων και την επακόλουθη
συγκριτική µελέτη µε τις ισχύουσες Κανονιστικές προβλέψεις για τον (ανα)σχεδιασµό κατασκευών
από Κ∆ σε Αστοχία και Λειτουργικότητα, συνάγονται τα εξής:
Οµάδα Α. Απόκριση δοκών και υποστυλωµάτων σε σεισµικές δράσεις ως την αστοχία
•
Η απόκριση σε σεισµική και χρόνια στατική φόρτιση δοκών και υποστυλωµάτων από Κ∆
χαµηλού µοναδιαίου βάρους, µε τις λεπτοµέρειες όπλισης που ισχύουν και για το ΣΚΒ, ακολουθεί τις
συστάσεις του EC2 (2004), αφού οι θεωρητικές τιµές βρίσκονται κοντά στις πειραµατικές.
•
Κατά την ανακυκλιζόµενη φόρτιση παρατηρήθηκε µείωση της αποδοτικότητας του
µηχανισµού αλληλεµπλοκής αδρανών στη διατµητική αντίσταση σε µεγάλες παραµορφώσεις. Το
φαινόµενο αυτό οδήγησε σε ταχύτερη αύξηση των διατµητικών παραµορφώσεων στην κρίσιµη
περιοχή, µε συνέπεια την αστοχία του στοιχείου σε µικρότερο βέλος, σε σχέση µε τη µονοτονική
φόρτιση. Το Κ∆ υπό ανακύκλιση παρουσιάσε ικανοποιητική συµπεριφορά, µε την επίτευξη µεγάλων
παραµορφώσεων και πλαστιµοτήτων, ολικών και τοπικών, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό.
•
Οι µέγιστες γωνίες στροφής χορδής θum των δοκών υπό µονοτονική φόρτιση υπερβαίνουν τις
υπολογιζόµενες τιµές κατά ΚΑΝΕΠΕ (2010) για ΣΚΒ. Αντίστοιχα, οι γωνίες στροφής χορδής υπό
ανακύκλιση προκύπτουν γενικά µειωµένες συγκριτικά µε τις τιµές ΚΑΝΕΠΕ (2010), αλλά σε κάθε
περίπτωση δεν ήταν µικρότερες από την τιµή (θud = θum/γe, όπου γe =1,50), ενώ συµφωνούν είτε
υπερβαίνουν τις πειραµατικές τιµές στοιχείων ΣΚΒ υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση. Άρα, η ανελαστική
απόκριση των δοκών Κ∆ ήταν καλύτερη έως και συγκρίσιµη µε τα αντίστοιχα εµπειρικά όρια για
ΣΚΒ, ενώ οι ανελαστικές τιµές εµπίπτουν στα όρια που απαιτούν οι Κανονισµοί στην ΚΠΥ.
•
Η ανελαστική απόκριση των υποστυλωµάτων από Κ∆ ήταν ψαθυρότερη και εµφάνισε µείωση
κατά 20% σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα στατιστικά όρια για ΣΚΒ. Ως εκ τούτου, η απαίτηση του
EC2 (2004) για εφαρµογή ενός µειωτικού συντελεστή η1 στις θpl δέον να εφαρµόζεται. Και σε αυτή
την περίπτωση όµως οι ανελαστικές τιµές εµπίπτουν στα όρια του EC8 (2004) για την ΚΠΜ και
ενδεχόµενα την ΚΠΥ, εφόσον οι απαιτήσεις είναι µειωµένες λόγω µείωσης του αδρανειακού βάρους.
Οµάδα Β: Προεντεταµένη δοκός από Κ∆ υπό σταθερή φόρτιση
•
Με βάση τη σύγκριση των πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τις προβλέψεις ερπυστικού
βέλους κατά τον EC2 (2004), συµπεραίνεται ότι το Κ∆ που δοκιµάσθηκε στην παρούσα δεν διαφέρει
σε σχέση µε άλλα υλικά από ΕΣ που καλύπτει ο εν λόγω Κανονισµός, τόσο από πλευράς απόκρισης
όσο και από πλευράς προσοµιωµάτων υπολογισµού του ερπυσµού. Σε απόλυτα µεγέθη, το
πειραµατικά µετρηθέν βέλος ήταν χαµηλότερο από το θεωρητικά αναµενόµενο κατά 11%.
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