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Εισαγωγή
Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα με ίνες διαφόρων ειδών και υλικών αποτελεί μια από τις νέες τεχνολογίες
στην παραγωγή σκυροδέματος και γνωρίζει τις τελευταίες δεκαετίες μεγάλη ανάπτυξη. Οι
πληροφορίες που υπάρχουν για τα μηχανικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του εν γένει, είναι
αποτελέσματα κυρίως πειραματικής έρευνας. Τα μαθηματικά και θεωρητικά μοντέλα που έχουν
αναπτυχθεί για την πρόβλεψη της λειτουργίας των ινών στο σκυρόδεμα, εμφανίζουν σημαντικές
αποκλίσεις. Η λειτουργία των ινών και η αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση των
χαρακτηριστικών του σκυροδέματος είναι συνάρτηση διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η κατανομή
τους στον όγκο του υλικού, ο προσανατολισμός τους ως προς την επιφάνεια των ρωγμών και η
επαρκής αγκύρωσή τους.
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των ινών στην
εφελκυστική συμπεριφορά του σκυροδέματος, συναρτήσει του υλικού τους, του σχήματός τους και
του ογκομετρικού ποσοστού τους.
Οι ίνες επιδρούν θετικά στην εφελκυστική συμπεριφορά του σκυροδέματος. Η συμβολή τους στην
εφελκυστική αντοχή διακρίνεται σε δύο τμήματα: το 1ο αφορά την αντοχή στην οποία παρουσιάζεται
η πρώτη ρωγμή, η οποία δεν διαφέρει σημαντικά από την αντοχή σε εφελκυσμό του άοπλου
σκυροδέματος, και το 2ο αφορά την μετά την εμφάνιση της πρώτης ρωγμής συμπεριφορά του
ινοπλισμένου σκυροδέματος, όπου εμφανίζεται, ανάλογα με το ποσοστό και το είδος των ινών,
παραμένουσα εφελκυστική αντοχή και περαιτέρω αύξηση των ανηγμένων παραμορφώσεων,
συγκριτικά με το άοπλο σκυρόδεμα που αστοχεί ακαριαία. Η παρούσα έρευνα αφορά την διερεύνηση
της εφελκυστικής αντοχής που προσφέρουν οι ίνες πριν την εμφάνιση των πρώτης ρωγμής, αλλά και
του ποσοστού διατήρησής της ως συνάρτηση του εύρους της ρωγμής.
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Περιγραφή προσομοιώματος
Α) Γενική Περιγραφή
Αρχικά, προσδιορίζεται το ποσοστό και ο αριθμός των ινών που διαπερνούν τυχαία επιφάνεια
σκυροδέματος, ανά διαφορετική γωνία κλίσης ως προς αυτή.
Στη συνέχεια, υπολογίζεται η δύναμη αντίστασης στην εξόλκευση (B) που αναπτύσσουν οι ίνες με
γαντζωτά άκρα, λαμβάνοντας υπόψιν την ταυτόχρονη συμβολή των τάσεων συνάφειας (fbd) σε όλο το
εμπηγμένο μήκος της ίνας, των τάσεων άντυγας (fa) από το σκυρόδεμα, οι οποίες δρουν στο διαγώνιο
τμήμα της ίνας, και της τριβής (τfr) που εμφανίζεται εκεί (Σχήμα 1). Η δύναμη υπολογίζεται για
χαρακτηριστικά σημεία τομής του ευθύγραμμου (μεσαίου) τμήματος της ίνας από την επιφάνεια της
ρωγμής, ενώ η περίπτωση που η ίνα τέμνεται σε κάποιο σημείο του αγκίστρου της θεωρείται ότι έχει
αμελητέα συνεισφορά στην αντίσταση εξόλκευσης. Έπειτα, εξετάζεται η επιρροή της γωνίας κλίσης
των ινών, αναπτύσσοντας τρεις διαφορετικές θεωρήσεις παραμόρφωσης της ίνας με το άνοιγμα της
ρωγμής.
Β) Αναλυτική Περιγραφή
Για να υπολογιστεί αριθμητικά η συνεισφορά των ινών είναι αρχικά απαραίτητος ο προσδιορισμός
του αριθμού των ινών που διαπερνούν την τυχαία επιφάνεια σκυροδέματος. Θεωρείται ότι μια ίνα
αντιστέκεται στο άνοιγμα κάποιας ρωγμής όταν η τελευταία την τέμνει σε σημείο μεταξύ των δύο
αγκίστρων. Θεωρείται ομοιόμορφη κατανομή των ινών στον όγκο του σκυροδέματος, αγνοώντας
τυχόν επιρροή των συνοριακών συνθηκών στα άκρα του δοκιμίου. Οι γωνίες κλίσης των ινών ως προς
την επιφάνεια της ρωγμής θεωρούνται, αρχικά, ισοπίθανες με τιμές μεταξύ 0° (ίνες παράλληλες στη
ρωγμή) και 90° (ίνες κάθετες στη ρωγμή).
Η ανάλυση γίνεται για χαλύβδινες ίνες με γαντζωτά άκρα. Για τη διεξαγωγή αριθμητικών
αποτελεσμάτων θεωρήθηκαν ίνες τύπου INOMIX της εταιρείας ΕΡΛΙΚΟΝ με κωδικό 610002,
διάμετρο df=0.75mm, ευθύγραμμο μήκος l1=14mm, μήκος αγκίστρου l2=7.5mm, ύψος αγκίστρου
hf=2.5mm, γωνία αγκίστρου θ=26.5°, εφελκυστική αντοχή fsy,min=1150 MPa και ποσοστό 0.5% κ.ο.
και δοκίμιο σκυροδέματος διατομής 300x300mm2 με θλιπτική αντοχή fck=25MPa.
Για να υπολογιστεί ο αριθμός των ινών nφ που συναντούν τη ρωγμή με γωνία κλίσης φ επιλέγεται
τυχαία λωρίδα δοκιμίου σκυροδέματος με τις διαστάσεις της διατομής (BxH) και μήκος L´ που είναι
συνάρτηση του ευθύγραμμου μήκους της ίνας l1 και της γωνίας κλίσης φ, L´=l1∙sinφ. Μετατρέποντας
το δεδομένο ποσοστό κ.ο. των ινών σε ποσοστό ευθύγραμμων τμημάτων κ.ο. υπολογίζεται ο αριθμός
nφ των ινών ως:
n =

1 V .
⋅
⋅ { ό _  ύ _ ά _  . .}
90 V f

Ο όρος 1/90 στη σχέση εκφράζει τη θεώρηση για ισοπίθανες γωνίες κλίσης φ, ανά 1 μοίρα, με 90
διαστήματα γωνιών.
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Αθροίζοντας τις τιμές nφ για όλα τα διαστήματα γωνιών προκύπτει ο συνολικός αριθμός των ινών που
διαπερνούν την τυχαία επιφάνεια σκυροδέματος (για το παράδειγμα, Σn=139.57 ίνες).
Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός Σn των ινών χρησιμοποιώντας λιγότερα διαστήματα
γωνιών. Παρατηρείται ποσοστό απόκλισης από την αναλυτική μέθοδο (90 διαστήματα) μικρότερο
από 3%, επομένως, για απλοποίηση των υπολογισμών, χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα
θεωρώντας 9 διαστήματα γωνιών, ανά 10 μοίρες (Σn=139.74 ίνες).
Ο μηχανισμός αστοχίας των ινών είναι είτε ψαθυρός, με τη θραύση τους, είτε όλκιμος, με την
εξόλκευσή τους. Οι χαλύβδινες ίνες, εξαιτίας της μεγάλης ελαστικότητας που διαθέτουν, αστοχούν
κατά κύριο λόγο σε εξόλκευση. Είναι επίσης πιθανό η ολίσθηση της ίνας να ξεκινήσει σε τάση σ s
μικρότερη από την τάση διαρροής fsy. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση της
φέρουσας ικανότητας των ινών, γι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η επαρκής αγκύρωσή τους. Στην
περίπτωση των ινών με γαντζωτά άκρα, οι τάσεις που συνιστούν την αντίσταση στην εξόλκευση είναι
οι τάσεις συνάφειας fbd μεταξύ ίνας-σκυροδέματος σε όλο το εμπηγμένο μήκος της ίνας, οι τάσεις
άντυγας fa του σκυροδέματος, οι οποίες δρουν στο διαγώνιο τμήμα της ίνας και η τριβή τfr που
αναπτύσσεται εκεί (Σχ. 1). Η συνολική δύναμη αντίστασης στην εξόλκευση Β (bonding), που στο
εξής αναφέρεται ως δύναμη εξολκεύσεως, υπολογίζεται ως :
 ⋅df
 ⋅ d f 2 f sy
Β = f bd ⋅  ⋅ d f ⋅ lav + f a ⋅ d f ⋅ h f +  fr ⋅ l2,d ⋅
≤ Βud =
⋅
2
4
s

Σχ. 1α. Αντίσταση της ίνας σε εξόλκευση.
(α) Δυνάμεις συνάφειας fbd

Σχ. 1β. Αντίσταση της ίνας σε εξόλκευση.
(β) Δυνάμεις σύνθλιψης άντυγας fa και τριβής τfr

Στο Σχ.1 απεικονίζονται οι τάσεις που συνιστούν την αντίσταση της ίνας στην εξόλκευση: τάσεις
συνάφειας fbd (σε όλο το εμπηγμένο μήκος), τάσεις άντυγας fa και τάσεις τριβής τfr (στο διαγώνιο
τμήμα του αγκίστρου). Όπως φαίνεται στη σχέση, η δύναμη εξολκεύσεως Β είναι ανάλογη του
διαθέσιμου εμπηγμένου μήκους lav. Ως κρίσιμο θεωρείται το μικρότερο από τα δύο διαθέσιμα μήκη lav
στα οποία χωρίζει η ρωγμή την ίνα, καθώς αυτό εξολκεύεται πρώτο. H μέγιστη δύναμη Β εμφανίζεται
όταν η ίνα "χωρίζεται" στη μέση και μειώνεται καθώς το σημείο τομής πλησιάζει προς τα άκρα. Στη
συνέχεια, υπολογίζεται η δύναμη Β για χαρακτηριστικά σημεία τομής του ευθύγραμμου μήκους l1 της
ίνας από τη ρωγμή (Πίνακας 1). Τέλος, θεωρώντας όλες τις περιπτώσεις τομής ισοπίθανες, προκύπτει
η μέση τιμή της δύναμης εξολκεύσεως ίση με Β = 0.2443 kN.
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Πίνακας 1 : Υπολογισμός της δύναμης εξολκεύσεως Β και των συνιστωσών της (Fbd, Fα, Tfr) για
χαρακτηριστικά σημεία τομής της ίνας από τη ρωγμή
Σημείο
Τομής

Δύναμη Εξολκεύσεως

Δύναμη Συνάφειας

Δύναμη Άντυγας

Δύναμη Τριβής

Β (kN)

Fbd (kN)

Ποσοστό

Fα (kN)

Ποσοστό

Tfr (kN)

Ποσοστό

0
l1/8
l1/4
3l1/8
l1/2

0.2221
0.2332
0.2443
0.2554
0.2665

0.0513
0.0624
0.0735
0.0846
0.0957

23.1 %
26.8 %
30.1 %
33.1 %
35.9 %

0.0661
0.0661
0.0661
0.0661
0.0661

29.8 %
28.3 %
27.0 %
25.9 %
24.8 %

0.1047
0.1047
0.1047
0.1047
0.1047

47.1 %
44.9 %
42.8 %
41.0 %
39.3 %

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 1, η συνεισφορά του αγκίστρου (Δύναμη Άντυγας + Δύναμη Τριβής)
στη δύναμη εξολκεύσεως είναι ιδιαίτερα σημαντική και αυξάνει κατά πολύ την αντίσταση της ίνας
στην ολίσθηση.
Για να διερευνηθεί η επιρροή της διαφορετικής γωνίας φ που σχηματίζουν οι ίνες σε σχέση με την
επιφάνεια της ρωγμής, αναπτύσσονται τρεις διαφορετικές θεωρήσεις παραμόρφωσης της ίνας καθώς
ανοίγει η ρωγμή.
1η Θεώρηση: οι ίνες διατηρούν αμετάβλητη τη γωνία κλίσης σε όλο το μήκος τους κατά το άνοιγμα
της ρωγμής. Οι ίνες καταπονούνται μόνο αξονικά.
Υπολογίζεται το άνοιγμα ρωγμής στο οποίο ξεκινά η εξόλκευση των ινών, εξαρτώμενο από τη γωνία
κλίσης και το εμπηγμένο μήκος της ίνας ως: wB=Δl∙sinφ=(Β/Αf)/Es∙l1∙sinφ (Σχ.3α).
Στο Σχ.2 παρουσιάζονται τα διαδοχικά στάδια της διαδικασίας εξολκεύσεως των ινών. Αρχικά
εξολκεύεται το ευθύγραμμο μήκος του αγκίστρου, στη συνέχεια το διαγώνιο και τέλος το ευθύγραμμο
μήκος της ίνας. Αυτή η παραμόρφωση του σχήματος της ίνας μπορεί να συμβεί και χωρίς η ίνα να
έχει διαρρεύσει, λόγω της μεγάλης ευκαμψίας της, καθώς το όριο διαρροής των χαλύβδινων ινών που
χρησιμοποιούνται στις κατασκευές είναι ιδιαίτερα ψηλό (fsy ≥ 1000 MPa) και οι τάσεις αντίστασης
στην εξόλκευση δεν φτάνουν αυτές τις τιμές. Για κάθε στάδιο της διαδικασίας εξολκεύσεως
υπολογίζεται η εναπομένουσα δύναμη εξολκεύσεως Β.

Σχ. 2: Διαδοχικές φάσεις εξολκεύσεως ίνας με γωνία κλίσης φ=90° και σημείο τομής
στα 3/8 του ευθύγραμμου μήκους της
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Στη συνέχεια υπολογίζεται για κάθε γωνία κλίσης φ, η συνιστώσα της δύναμης εξολκεύσεως Β κατά
τη διεύθυνση του ανοίγματος της ρωγμής, Fx,φ=Β∙ sinφ (σχήμα 3β). Πολλαπλασιάζοντας με τον
αντίστοιχο αριθμό ινών nφ και αθροίζοντας τις τιμές για όλες τις γωνίες κλίσης φ προκύπτει η
συνολική δύναμη αντίστασης των ινών κατά το άνοιγμα της ρωγμής : Fx ,tot = ∑ ( n ⋅ Fx , ) .

(α)

(β)

Σχ. 3 : Υπολογισμός ανοίγματος wB (α) και της δύναμης Fx,φ (β), με τη θεώρηση σταθερής κλίσης
2η Θεώρηση: οι ίνες παρουσιάζουν τοπική κάμψη στο σημείο επαφής με τη ρωγμή και διασχίζουν
κάθετα το κενό μεταξύ των τοιχωμάτων της (γωνία 90°).
Οι ίνες που δε συναντούν κάθετα τη ρωγμή (φ≤90°) εμφανίζουν τοπική κάμψη στο σημείο επαφής με
τα τοιχώματα. Αυτή η τοπική κάμψη μεταφέρεται ως τέμνουσα δύναμη D στην ίνα και μειώνει την
αξονική φέρουσα ικανότητά της. Η ίνα δρα σαν βλήτρο (dowel) και μεταφέρει τόσο εφελκυστικές όσο
και διατμητικές τάσεις. Για να υπολογιστεί η μέγιστη αξονική και τέμνουσα δύναμη που μπορεί να
παραλάβει συγχρόνως η ίνα χρησιμοποιείται το κριτήριο αλληλόδρασης του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (κεφ.
6.1.2.2., σχέση 6.10) κατά αντιστοιχία των ράβδων οπλισμού που δέχονται κάθετη δύναμη και
αναγκάζονται να δρουν σαν βλήτρα: : (Β/Βu)3/2 + (D/Du)3/2 =1. Μόλις το κριτήριο φτάσει την τιμή 1 η
ίνα διαρρέει και δεν μπορεί να παραλάβει επιπλέον φορτίο μέχρι την εξόλκευσή της. Η τέμνουσα
δύναμη D υπολογίζεται γεωμετρικά, όπως φαίνεται στο Σχ. 4(α), συναρτήσει της δύναμης
εξολκεύσεως Β και της γωνίας κλίσης φ: D=B∙tanα, α=90°-φ. Πρέπει πάντα να ισχύει D≤Dud, όπου
Dud =

1.3 ⋅ d f 2

 Rd

f cd ⋅ f yd ≤

Af ⋅ f yd
3

. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος του κριτηρίου αλληλόδρασης. Αν το
κριτήριο δεν ισχύει, οι δυνάμεις Β και D πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο μειωτικό συντελεστή ώστε να
ισχύει οριακά (ίσο με 1).
Για κάθε περίπτωση, υπολογίζεται το άνοιγμα ρωγμής στο οποίο ξεκινά η εξόλκευση των ινών,
wB=Δl=(Β/Αf)/Es∙l1 (Σχ. 4α) και η δύναμη αντίστασης Fx,φ=Β∙cosα (Σχ. 4β).
(α)

(β)

Σχ. 4 : Υπολογισμός (α) ανοίγματος wB και της δύναμης Fx,φ (β), με τη θεώρηση γωνίας 90°
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3η Θεώρηση: οι ίνες παρουσιάζουν τοπική κάμψη στο σημείο επαφής με τη ρωγμή σχηματίζοντας
ενδιάμεση γωνία κλίσης με τα τοιχώματα στο κενό της ρωγμής [προσεγγιστικά γωνία ίση με
(90°+φ)/2].
Καθώς η ίνα αντιστέκεται στο άνοιγμα της ρωγμής, παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις τοπική
σύνθλιψη του σκυροδέματος, στο σημείο που η ίνα κάμπτεται και αλλάζει κλίση. Έτσι είναι πιθανό,
λόγω αυτής της υποχώρησης του σκυροδέματος, η ίνα να μη διασχίζει κάθετα το κενό της ρωγμής,
αλλά με μια ενδιάμεση γωνία κλίσης β, η οποία λαμβάνεται προσεγγιστικά ίση με τη μέση τιμή
(90°+φ)/2.
Η ίνα δέχεται τέμνουσα δύναμη D στο σημείο καμπής, η οποία όμως είναι μικρότερη σε σχέση με τη
2η θεώρηση, εξαιτίας της ηπιότερης αλλαγής της κλίσης. Ελέγχεται, όπως και πριν, το κριτήριο
αλληλόδρασης, με τη διαφορά ότι ως αξονική λαμβάνεται η δύναμη F και ως τέμνουσα η κάθετη
δύναμη D που αντιστοιχούν στο τμήμα της ίνας μετά την αλλαγή της κλίσης (Σχ.5β). Έτσι, η
τέμνουσα δύναμη D υπολογίζεται γεωμετρικά ως D=B∙sinω, ω=(90°-φ)/2 και το κριτήριο
διαμορφώνεται ως (F/Βu)3/2 + (D/Du)3/2 =1 ⇒ (Β∙ cosω/Βu)3/2 + (B∙sinω /Du)3/2 =1.
Στη συνέχεια υπολογίζεται το άνοιγμα ρωγμής στο οποίο ξεκινά η εξόλκευση των ινών,
wB=Δl∙sinβ=(F/Αf)/Es∙l1∙sinβ (Σχ. 5α) και η δύναμη αντίστασης Fx,φ=F∙cosω=Β∙cosω2 (Σχ. 5β).

(α)

(β)

Σχ. 5 : Υπολογισμός ανοίγματος wB (α) και της δύναμης Fx,φ (β), με τη θεώρηση γωνίας (90°+φ)/2
Η κάθετη δύναμη D που εμφανίζεται στο σημείο καμπής της ίνας κατά τη 2η και 3η θεώρηση προκαλεί
την εμφάνιση τριβής Τ τοπικά, η οποία αυξάνει την αντίσταση της ίνας σε εξόλκευση. Η τριβή T
υπολογίζεται συναρτήσει της τέμνουσας δύναμης D ως Τ=μ·D. Στον έλεγχο του κριτηρίου
αλληλόδρασης λαμβάνεται υπόψη ως πρόσθετη αξονική δύναμη (Σχ.6).

(α)

(β)

Σχ. 6 : Παρουσία τριβής Τ στο σημείο καμπής με τη θεώρηση γωνίας 90°(α) και (90°+φ)/2 (β)
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Έτσι, για τη 2η θεώρηση (γωνία 90°) ισχύει :
Νέο κριτήριο αλληλόδρασης :
Νέα δύναμη αντίσταση Fx :

 Β+Τ


 Βud 

3/2

 D 
+

 Dud 

3/2

=1

Fx,φ = (Β+Τ)·cosα

Ενώ για την 3η θεώρηση [γωνία (90°+φ)/2] ισχύει :
Νέα αξονική δύναμη F :
F=B·cosω+Τ
Νέο κριτήριο αλληλόδρασης :

 Β ⋅ cos  + Τ 


Βud



3/2

 D 
+

 Dud 

3/2

=1

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της συμπεριφοράς των ινών κατά το άνοιγμα της ρωγμής, γίνεται η
θεώρηση ινών με αμελητέα διατμητική αντίσταση. Θεωρείται δηλαδή ότι οι ίνες έχουν τόσο μεγάλη
καμπτική ευκαμψία που δεν μπορούν να παραλάβουν τέμνουσα δύναμη (φαινόμενο
«συρματόσχοινου»). Έτσι, οι ίνες λειτουργούν μόνο αξονικά και δεν χρησιμοποιείται το κριτήριο
αλληλόδρασης. Η τέμνουσα δύναμη D που αναπτύσσεται στο σημείο καμπής της ίνας υπολογίζεται
χωρίς περιορισμό (D≤Dud) για την εκτίμηση της τριβής Τ που ασκείται τοπικά.
Στη συνέχεια, με χρήση σφαιρικής γεωμετρίας, εκτιμάται η κατανομή των γωνιών κλίσης που έχουν
στην πραγματικότητα οι ίνες ως προς το επίπεδο της ρωγμής. Γίνεται η υπόθεση σφαίρας με διάμετρο
ίση με το ευθύγραμμο μήκος των ινών, από το κέντρο της οποίας διέρχονται όλες οι ίνες που
διαπερνούν την τυχαία επιφάνεια της ρωγμής με τη γωνία κλίσης τους. Για κάθε διάστημα γωνιών,
υπολογίζεται το αντίστοιχο εμβαδόν της επιφάνειας της σφαίρας. Η πιθανότητα εμφάνισης κάθε
γωνίας κλίσης Ρ(φ) ισούται με το λόγο του αντίστοιχου εμβαδού προς το συνολικό εμβαδόν της
σφαίρας. Ο αριθμός nφ των ινών υπολογίζεται μέσω της σχέσης:
n = Ρ( ) ⋅

V .
Vf

·{ογκομετρικό ποσοστό ευθύγραμμων τμημάτων}

Με βάση τα αποτελέσματα, οι περισσότερες αριθμητικά ίνες εντοπίζονται με γωνία κλίσης στο
διάστημα 30°-60°. Ο συνολικός αριθμός Σn των ινών προκύπτει ίσος με 110.03 ίνες. Στο Σχ.7
καταγράφονται οι τιμές της δύναμης αντίστασης Fx των ινών για κάθε γωνία κλίσης φ, με τη θεώρηση
γωνίας (90°+φ)/2 και για ίνες με διατμητική αντίσταση, και γίνεται η σύγκριση μεταξύ ισοπίθανης και
πραγματικής κατανομής των γωνιών κλίσης. Οι υπόλοιπες θεωρήσεις δεν παρουσιάζονται σχηματικά
καθώς τα συμπεράσματα από τη σύγκριση μεταξύ ισοπίθανης και πραγματικής κατανομής των
γωνιών είναι τα ίδια.
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Σχ. 7 : Σύγκριση των τιμών της δύναμης αντίστασης Fx με τη θεώρηση γωνίας (90°+φ)/2 και
με διατμητική αντίσταση, για ισοπίθανη και πραγματική κατανομή των γωνιών κλίσης
Όπως παρατηρείται στο Σχ.7, ενώ με την αρχική προσέγγιση ισοπίθανης εμφάνισης των γωνιών
κλίσης, οι περισσότερες ίνες που διαπερνούν την τυχαία επιφάνεια είχαν γωνίες στο διάστημα 70°90°, στην πραγματικότητα εμφανίζονται συχνότερα οι ενδιάμεσες γωνίες, με τιμές μεταξύ 30°-60°.
Στο διάγραμμα που απεικονίζεται στο Σχ.8, καταγράφεται η πτώση της δύναμης αντίστασης Fx,tot των
ινών καθώς ανοίγει η ρωγμή, για ισοπίθανη και πραγματική κατανομή των γωνιών κλίσης, με τη
θεώρηση γωνίας (90°+φ)/2 και για ίνες με μηδενική διατμητική αντίσταση.
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Σχ.8 Μείωση της συνολικής δύναμης αντίστασης Fx,tot με το άνοιγμα της ρωγμής w,
με θεώρηση γωνίας (90°+φ)/2 και μηδενικής διατμητικής αντίστασης των ινών
Όπως παρατηρείται στο Σχ.8, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά σημεία καμπής του διαγράμματος και
για τις δύο περιπτώσεις κατανομής των γωνιών. Το 1ο σημείο αντιστοιχεί στο άνοιγμα της ρωγμής w,
στο οποίο εξολκεύεται το ευθύγραμμο τμήμα του αγκίστρου της ίνας. Το 2ο σημείο καμπής
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αντιστοιχεί στο άνοιγμα της ρωγμής για το οποίο εξολκεύεται και το διαγώνιο τμήμα του αγκίστρου,
και παραμένουν μόνο οι τάσεις συνάφειας στο ευθύγραμμο τμήμα της ίνας που έχει απομείνει στο
σκυρόδεμα.
Στον Πίνακα 2 συγκεντρώνονται οι τιμές της δύναμης αντίστασης Fx,tot και της αντίστοιχης τάσης fx,tot,
για όλες τις θεωρήσεις που ανεπτύχθησαν. Παρατηρείται ότι οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στη
θεώρηση της ενδιάμεσης γωνίας (90°+φ)/2 για ίνες χωρίς διατμητική αντίσταση και η τάση fx,tot δεν
ξεπερνά τα 0.3 MPa για την πραγματική κατανομή των γωνιών κλίσης.
Στον Πίνακα 3 καταγράφεται το μέγιστο αξονικό φορτίο που φέρουν οι ίνες για κάθε θεώρηση που
έχει αναπτυχθεί και η αντίστοιχη γωνία κλίσης.
Στη συνέχεια, στον Πίνακα 4, καταγράφεται το ποσοστό εκμετάλλευσης των ινών, ως ο λόγος της
δύναμης αντίστασης Fx,tot των ινών που προκύπτει για κάθε θεώρηση προς τη δύναμη αντίστασης
Fx,tot,90° που θα είχαν οι ίνες αν ήταν όλες κάθετα προσανατολισμένες στη ρωγμή. Στην περίπτωση
αρχικής γωνίας κλίσης φ=90° η ίνα δε δέχεται κάθετη δύναμη, επομένως δεν αναπτύσσεται τριβή στο
σημείο επαφής με τη ρωγμή, και η δύναμη αντίστασης Fx,tot,90° ισούται με τη μέση τιμή της δύναμης
εξολκεύσεως Β =0.2443 kN πολλαπλασιασμένη με το συνολικό αριθμό των ινών Σn=219.23, αν ήταν
όλες κάθετες στη ρωγμή : Fx,tot,90° = 219.23 ∙ 0.2443 = 53.557 kN
Πίνακας 2 : Δύναμη Αντίστασης Fx,tot και αντίστοιχη τάση fx,tot για όλες τις θεωρήσεις παραμόρφωσης
των ινών και κατανομής των γωνιών κλίσης

Γωνία
Γωνία 90°
(90°+φ)/2

Θεωρήσεις Παραμόρφωσης των
Ινών Εντός της Ρωγμής
Σταθερή Κλίση
Χωρίς Τριβή
Με Διατμητική Αντίσταση
Χωρίς Διατμητική
Αντίσταση
Χωρίς Τριβή
Με Διατμητική Αντίσταση
Χωρίς Διατμητική
Αντίσταση

Ισοπίθανη Κατανομή
Γωνιών
Δύναμη
Τάση
Fx,tot (kN)
fx,tot (MPa)
26.778
0.298
22.812
0.253
24.513
0.272

Πραγματική Κατανομή
Γωνιών
Δύναμη
Τάση
Fx,tot (kN)
fx,tot (MPa)
17.898
0.199
14.512
0.161
15.760
0.175

33.775

0.375

24.876

0.276

27.823
29.815

0.309
0.331

19.454
21.233

0.216
0.236

34.314

0.381

26.416

0.294
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Πίνακας 3 : Μέγιστο αξονικό φορτίο και αντίστοιχη γωνία κλίσης φ για όλες τις θεωρήσεις

Γωνία
Γωνία 90°
(90°+φ)/2

Θεωρήσεις Παραμόρφωσης των Ινών
Εντός της Ρωγμής

Μέγιστο Αξονικό Φορτίο (kN)

Γωνία κλίσης φ

Σταθερή Κλίση
Χωρίς Τριβή
Με Διατμητική Αντίσταση
Χωρίς Διατμητική Αντίσταση
Χωρίς Τριβή
Με Διατμητική Αντίσταση

0.2443
0.2443
0.2539
0.4418 = Bud
0.2441
0.2566

5°–85°
85°
85°
5°–15°
85°
75°

Χωρίς Διατμητική Αντίσταση

0.2678

45°

Πίνακας 4 : Δύναμη Αντίστασης Fx,tot και αντίστοιχο ποσοστό ως προς τη δύναμη Fx,tot,90°, για όλες τις
θεωρήσεις, για ισοπίθανη και πραγματική κατανομή γωνιών.
Θεωρήσεις Παραμόρφωσης
των Ινών Εντός της Ρωγμής

Πραγματική Κατανομή Γωνιών

Δυν. Αντίστασης
Fx,tot (kN)

Ποσοστό
Fx,tot/Fx,tot,90°

Δυν. Αντίστασης
Fx,tot (kN)

Ποσοστό
Fx,tot/Fx,tot,90°

26.778

50.0 %

17.898

33.4 %

Χωρίς Τριβή

22.812

42.6 %

14.512

27.1 %

Με Διατμ. Αντ.

24.513

45.8 %

15.760

29.4 %

Χωρίς Διατμ. Αντ.

33.775

63.1 %

24.876

46.4 %

Χωρίς Τριβή

27.823

52.0 %

19.454

36.3 %

Με Διατμ. Αντ.

29.815

55.7 %

21.233

39.6 %

Χωρίς Διατμ. Αντ.

34.314

64.1 %

26.416

49.3 %

Σταθερή Κλίση
Γωνία
Γωνία 90°
(90°+φ)/2

Ισοπίθανη Κατανομή Γωνιών

Επειδή η θεώρηση της ενδιάμεσης γωνίας (90°+φ)/2 εκτιμάται ως η πιο ρεαλιστική, στη συνέχεια
ακολουθούν συγκριτικά αποτελέσματα με βάση αυτή (πίνακες 5, 6), για διάφορα ποσοστά και
χαρακτηριστικά ινών, για ισοπίθανη και πραγματική κατανομή των γωνιών κλίσης, για τις εξής δύο
περιπτώσεις :
− Με διατμητική αντίσταση των ινών
− Χωρίς διατμητική αντίσταση των ινών
Πίνακας 5 : Δύναμη Αντίστασης Fx,tot για διάφορες ποσότητες ινών, με τη θεώρηση γωνίας (90°+φ)/2
Ποσότητα Ινών
Ποσοστό kg ινών ανά m3
κ.ο.
σκυροδέματος
0.25 %
0.50 %
0.75 %
1.00 %
1.25 %

20 kg/m3
40 kg/m3
60 kg/m3
80 kg/m3
100 kg/m3

Δύναμη Αντίστασης Fx,tot (kN)
Με Διατμ. Αντίσταση
Χωρίς Διατμητική Αντίσταση
Ισοπίθανη Πραγματική
Ισοπίθανη
Πραγματική
15.021
29.815
44.459
59.986
73.419

10.685
21.233
31.690
42.076
52.406

17.355
34.314
51.027
67.549
83.911

13.361
26.416
39.283
52.003
64.598
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120 kg/m3

1.50 %

87.768

62.685

100.132

77.086

Πίνακας 6 : Δύναμη Αντίστασης Fx,tot για διάφορες τιμές του λόγου μορφής l/d, διατηρώντας σταθερή
τη διάμετρο df=0.75 mm, με τη θεώρηση γωνίας (90°+φ)/2
Δύναμη Αντίστασης Fx,tot (kN)

Λόγος
μορφής
l/d

Ισοπίθανη

Πραγματική

Ισοπίθανη

Πραγματική

40
50
60
70
80
90
100

29.815
48.224
61.590
72.777
82.372
90.811
98.149

21.233
34.192
43.522
51.296
57.933
63.717
68.788

34.314
56.408
73.260
88.203
101.729
114.201
125.818

26.416
43.426
56.399
67.902
78.316
87.917
96.839

Με Διατμητική Αντίσταση

Χωρίς Διατμητική Αντίσταση

Σημειώνεται ότι, ενώ φαίνεται με την αύξηση του ογκομετρικού ποσοστού των ινών και του λόγου
μορφής l/d να αυξάνεται η δύναμη αντίστασης Fx,tot, δεν λαμβάνονται υπόψη φαινόμενα
συσσωμάτωσης των ινών που έχει παρατηρηθεί ότι εμφανίζονται συχνότερα, όσο περισσότερες και
μακρύτερες είναι οι ίνες. Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν την εργασιμότητα του σκυροδέματος και
έχουν αρνητική επίπτωση στην τελική αντοχή.
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Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις διαφορετικές θεωρήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της
εργασίας για τη συνεισφορά των χαλύβδινων ινών στην εφελκυστική συμπεριφορά του σκυροδέματος
είναι τα εξής :
− Η προσθήκη χαλύβδινων ινών στο σκυρόδεμα, αυξάνει την εφελκυστική αντοχή του, όχι
όμως σημαντικά. Ο βασικός ρόλος τους είναι να προφυλάξουν το φορέα από ψαθυρή αστοχία,
παραλαμβάνοντας μέρος της έντασης στην περιοχή ανάπτυξης ρωγμών.
− Το άγκιστρο που υπάρχει στις ίνες με γαντζωτά άκρα, συμβάλλει σημαντικά στην αντίσταση
της ίνας στην εξόλκευση, καθώς παραλαμβάνει μεγάλο μέρος του οριακού φορτίου.
− Η γωνία κλίσης των ινών επηρεάζει σημαντικά τη συνεισφορά τους στην αντοχή του
σκυροδέματος. Θεωρώντας ομοιόμορφη κατανομή των ινών στο σκυρόδεμα, δηλαδή οι ίνες
διαθέτουν όλες τις πιθανές γωνίες κλίσης μεταξύ 0° και 90°, η απόδοσή τους περιορίζεται
περίπου στο 50%, συγκρίνοντας με την ιδανική περίπτωση που όλες οι ίνες είναι κάθετες
στην επιφάνεια της ρωγμής.
− Έχει παρατηρηθεί πειραματικά ότι οι χαλύβδινες ίνες με γαντζωτά άκρα αστοχούν σε
εξόλκευση και όχι σε θραύση. Θεωρώντας ότι αυτή η μορφή αστοχίας αφορά τη θεώρηση
ινών χωρίς διατμητική αντίσταση, παρατηρείται βελτίωση της αξονικής λειτουργίας των ινών,
σε σχέση με τις ίνες που παραλαμβάνουν και διατμητικό φορτίο.
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