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Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας διερευνάται η ανεύρεση αποτελεσματικών μέσων για τη μείωση των
παραμορφώσεων των φορέων σκυροδέματος λόγω των φαινομένων του ερπυσμού και της συστολής
ξήρανσης. Ο έλεγχος των παραμορφώσεων των δοκών, των πλακών και των καταστρωμάτων των
γεφυρών είναι απαραίτητος για τον επιτυχή σχεδιασμό των στοιχείων από σκυρόδεμα, καθώς οι
παραμορφώσεις επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση των στοιχείων και κατά συνέπεια το κόστος. Η
εργασία εξετάζει τους παρακάτω τρόπους για την ανάσχεση των παραμορφώσεων: (i) Την τοποθέτηση
θλιβόμενου οπλισμού (ii) Την τοποθέτηση πρόσθετου εφελκυόμενου οπλισμού (iii) Την τοποθέτηση μη
συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας στη θλιβόμενη ζώνη και (iv) Συνδυασμό των παραπάνω μέσων. Στο
πειραματικό σκέλος της εργασίας κατασκευάστηκαν συνολικά 12 δοκίμια – πρόβολοι οι οποίοι
εξετάστηκαν κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Επιπλέον, διαμορφώθηκαν
προσομοιώματα των προς εξέταση δοκιμίων, με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, τα οποία
εξέτασαν την επιρροή των χρησιμοποιούμενων μέσων στην εξέλιξη των χρονίων παραμορφώσεων.
Τόσο τα αριθμητικά όσο και τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν μία σημαντική μείωση των
παραμορφώσεων με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέσων. Ο συνδυασμός θλιβόμενου οπλισμού και
μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας μείωσε την παραμόρφωση κατά 85% σε σχέση με τη συμβατική
περίπτωση.
Εισαγωγή
Έχει παρατηρηθεί ότι οι γέφυρες αναπτύσσουν σημαντικές βυθίσεις στο κατάστρωμα τόσο κατά τη
διάρκεια της κατασκευής τους όσο και μετά την αποπεράτωση αυτής (Chaudhary et al. 2009, Pan
and Jiang 2010, Bažant et al. 2011, Sousa et al. 2013). Οι παραμορφώσεις αποτελούν ένα σημαντικό
παράγοντα στη γεφυροποιία όχι μόνο λόγω των ορίων τα οποία τίθενται από τους Κανονισμούς, αλλά
και εξαιτίας της συσχέτισής τους με κατασκευαστικές μεθόδους, όπως είναι η προβολοδόμηση, οι
οποίες παρουσιάζουν ευαισθησία στα βέλη. Συγκεκριμένα, στην μέθοδο της προβολοδόμησης η
σύνδεση μεταξύ των αντικριστών προβόλων αποτελεί μία κρίσιμη διαδικασία καθώς απαιτείται αυτοί
να βρεθούν στην ίδια στάθμη και οι βυθίσεις του φορέα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Ακόμη, αυτού
του είδους οι παραμορφώσεις εξαρτώνται σημαντικά από τις απώλειες της δύναμης προεντάσεως λόγω
του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης. Η ακριβής ποσοτικοποίηση των παραμορφώσεων αποτελεί
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μία δύσκολη διαδικασία λόγω της αβεβαιότητας που εμφανίζουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι
σχετίζονται με τις χρόνιες παραμορφώσεις.
Μολονότι η σημασία του υπολογισμού των παραμορφώσεων που προκαλούνται εξαιτίας αυτών των
φαινομένων στη γεφυροποιία είναι σημαντική, δεν τίθενται πάντοτε όρια από τους αντίστοιχους
Κανονισμούς. Για παράδειγμα, η παράγραφος 3.1.4 του Ευρωκώδικα 2-1 (CEN 2004) προτείνει
υπολογιστικά μοντέλα σχετικά με τα φαινόμενα του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης, και η
παράγραφος 7.4.3 σχετίζεται με τις παραμορφώσεις των μελών του σκυροδέματος. Ωστόσο, ο
Ευρωκώδικας 2-2 (CEN 2004) δεν παραθέτει όρια για τις βυθίσεις των καταστρωμάτων των γεφυρών,
ενώ ο Ευρωκώδικας 2-1 θέτει ως μέγιστη τιμή της παραμόρφωσης για τις δοκούς και τις πλάκες το
λόγο του ανοίγματος (L) προς 500. Από την άλλη μεριά, το τμήμα 2.5.2.6.2 του AASHTO (2016) θέτει
κριτήρια για τον έλεγχο των παραμορφώσεων στους φορείς των γεφυρών. Το όριο κυμαίνεται από το
λόγο L/ 1000 έως την τιμή L/300. Εάν αναλογιστεί κανείς τη σημασία του κόστους των γεφυρών το
οποίο επηρεάζεται από τον όγκο του σκυροδέματος, οι μεγάλες βυθίσεις και οι βλάβες που
προκαλούνται εξαιτίας αυτών των παραμορφώσεων αποτελούν ένα πεδίο το οποίο ελκύει το
ενδιαφέρον των μελετητών διεθνώς (Bažant et al. 2011, Bažant et al. 2012). Μέχρι σήμερα τα
αποτελέσματα μεταξύ της αναλυτικής και της πειραματικής έρευνας διαφέρουν καθώς οι επιπτώσεις
των υπό εξέταση φαινομένων συχνά υποεκτιμώνται από τις Κανονιστικές διατάξεις (Goel et al. 2007,
Raphael et al. 2009). Στην πραγματικότητα, πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι προβλέψεις για τις χρόνιες
παραμορφώσεις διαφέρουν σημαντικά από την παρατηρούμενη συμπεριφορά, η οποία εξηγείται, μία
ακόμη φορά, από την χαμηλή εκτίμηση του ερπυσμού και της συστολής στην συνεισφορά της τελικής
παραμόρφωσης.
Η επιρροή του πορώδους του σκυροδέματος, η εναλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών, δηλαδή η
υγρασία και η θερμοκρασία, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ακριβή εκτίμηση της επιρροής
των εν λόγω φαινομένων στην συμπεριφορά της κατασκευής με το χρόνο. Οι παράγοντες αυτοί
λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την πειραματική έρευνα, συνήθως όμως σε επίπεδο πρισματικών δοκιμίων.
Επομένως, τα αποτελέσματα αυτού του είδους της πειραματικής έρευνας δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τον
οπλισμό των φορέων, η συνεισφορά του οποίου είναι σημαντική. Ακόμη, η έρευνα επάνω στα μέσα
μείωσης των παραμορφώσεων λόγω ερπυσμού και συστολής είναι περιορισμένη. Για παράδειγμα,
υπάρχουν μελέτες στις οποίες καταγράφονται οι παραμορφώσεις των γεφυρών ή σε προβόλους εξαιτίας
των φαινομένων αυτών, καμία όμως από αυτές τις μελέτες δεν εξετάζει πιθανά μέσα μείωσης ή ελέγχου
αυτών των παραμορφώσεων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανεύρεση μέσων ώστε να ελεγχθούν και να μειωθούν σημαντικά
οι χρόνιες παραμορφώσεις των φορέων σκυροδέματος που προκαλούνται από τον ερπυσμό και από τη
συστολή ξήρανσης, με απώτερο στόχο την μείωση του πάχους των προς βελτίωση της οικονομικότητας
αυτών. Η έρευνα περιλαμβάνει πειραματικό και αναλυτικό σκέλος. Προς την επίτευξη του τεθέντος
στόχου διερευνήθηκαν τα παρακάτω μέσα: (i) Η τοποθέτηση θλιβόμενου οπλισμού (ii) Η τοποθέτηση
πρόσθετου εφελκυόμενου οπλισμού (iii) Η τοποθέτηση μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας στη
θλιβόμενη ζώνη και (iv) Ο συνδυασμός των παραπάνω μέσων. Συνολικά κατασκευάστηκαν 12 δοκίμια
– πρόβολοι οπλισμένου σκυροδέματος υπό κλίμακα 1:2.4 και εξετάστηκαν οι παραμορφώσεις αυτών
κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ακόμη, έλαβε χώρα μία ανάλυση με το χρόνο της
συμπεριφοράς των δοκιμίων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, με το λογισμικό DIANA
(Manie, 2008) προς συμπλήρωση των πειραματικών αποτελεσμάτων, ώστε να κατανοηθεί η
αποτελεσματικότητα των προαναφερθέντων μέσων.
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Πειραματική Έρευνα
Περιγραφή των δοκιμίων
Συνολικά κατασκευάστηκαν 12 δοκίμια – πρόβολοι οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων
2.28∙0.20∙0.095 m. Τα δοκίμια σκυροδετήθηκαν και ελέγχθηκε η συμπεριφορά τους κάτω από
ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες (Σχήμα 1). Οι δοκοί στηρίζονται επί πρισμάτων σκυροδέματος
διαστάσεων 0.20∙0.30∙0.30 m, σε ένα μήκος 0.20 cm που αποτελεί την ουδέτερη ζώνη μεταξύ δύο
προβόλων. Πρίσματα σκυροδέματος ίδιων διαστάσεων τοποθετήθηκαν κατά μήκος της ουδέτερης
αυτής ζώνης ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές στροφές των προβόλων στην θέση της πάκτωσης
αυτών. Το ενεργό μήκος της κάθε δοκού είναι ίσο με 1.04 m. Επιπλέον, στο Σχήμα 1 διακρίνονται οι
συνθήκες φόρτισης καθώς και το σημείο στο οποίο έγινε η μέτρηση των βυθίσεων.

Σχ. 1, Διπλά δοκίμια – πρόβολοι
Υλικά
Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι σκυροδέματος, κυρίως το συμβατικό σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
σύμφωνα με τις προβλέψεις του EN1990 (2002), και μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία η οποία
τοποθετήθηκε στη θλιβόμενη ζώνη πέντε εκ των δώδεκα δοκιμίων. Συγκεκριμένα, ένα πάχος 3 cm μη
συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας κάλυψε ένα μήκος 30 cm στη θλιβόμενη ζώνη των δοκιμίων αυτών.
Αυτή η περιοχή ξεκινάει από τη βάση του προβόλου και εκτείνεται κατά μήκος του (Σχήμα 1). Στον
Πίνακα 1 αναφέρονται οι ιδιότητες των 12 δοκιμίων. Αναφορικά με τον οπλισμό, χρησιμοποιήθηκαν
ράβδοι χάλυβα κατηγορίας Β500c με μέτρο ελαστικότητας 200 GPa και όριο διαρροής τα 500 MPa. Η
διάταξη των οπλισμών διέφερε ανά περίπτωση.
Τοποθέτηση των προς εξέταση δοκών και φόρτιση
Μετά τη διαδικασία της σκυροδέτησης ακολούθησε η πήξη του σκυροδέματος υπό ελεγχόμενες
συνθήκες για 5 ημέρες. Τα δοκίμια διαβρέχονταν για αυτή τη χρονική περίοδο ώστε να μειωθεί η
επιρροή της συστολής ξήρανσης. Έπειτα, οι δοκοί μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν επί των
πρισμάτων σκυροδέματος (Σχήμα 2). Ακολούθησε η τοποθέτηση των προς επίτευξη συνθηκών
πάκτωσης πρισμάτων και η φόρτιση των δοκών. Η εφαρμογή των φορτίων έλαβε χώρα την 5η ημέρα
έπειτα από τη σκυροδέτηση. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη φόρτιση ήταν πρίσματα
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σκυροδέματος διαστάσεων 0.20∙0.20∙0.20 m και 0.15∙0.15∙0.075 m. Τα φορτία αυτά προέκυψαν για τον
οιονεί μόνιμο συνδυασμό φορτίσεων.

Σχ. 2, Στήριξη δοκιμίων

Σχ. 3, Φόρτιση δοκιμίων
Μέτρηση των παραμορφώσεων
Οι παραμορφώσεις μετρήθηκαν αρχικά μόνο με την επιρροή του ιδίου βάρους του σκυροδέματος, και
στη συνέχεια αμέσως μετά τη φόρτιση, μετρήθηκε επομένως η ελαστική παραμόρφωση των δοκιμίων.
Έπειτα, η βύθιση μετρούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για χρονικό διάστημα τεσσεράμισι
περίπου ετών. Η μετρήσεις γίνονταν με ηλεκτρονικό παχύμετρο, σε σταθερά σημεία που υπήρχαν στην
πειραματική διάταξη. Οι βυθίσεις διακρίνονται στο Σχήμα 4.
Αναλυτική Έρευνα
Γεωμετρία του αριθμητικού μοντέλου
Στα πλαίσια της αναλυτικής διερεύνησης διενεργήθηκε μία μη γραμμική ανάλυση με τη χρήση του
λογισμικού DIANA (2008). Η προσομοίωση έγινε με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων, διαστάσεων
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από 10 έως 50 mm. Για τoν οπλισμό των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα στοιχεία οι
μετακινήσεις των οποίων προέκυπταν σε κάθε περίπτωση με βάση τις μετακινήσεις του σκυροδέματος
στο οποίο ο οπλισμός είναι εγκιβωτισμένος, και τοποθετήθηκε στις κατάλληλες θέσεις ώστε να ληφθεί
υπ’ όψιν η επιρροή του στην ανάσχεση των χρονίων παραμορφώσεων. Η ανάλυση έγινε σε τρία στάδια
ώστε να προσομοιωθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα η διαδικασία της φόρτισης των δοκιμίων. Οι
φάσεις αυτές αποτελούνται από τη σκυροδέτηση και την ωρίμανση του σκυροδέματος (5 ημέρες), από
την μεταφορά, εναπόθεση και φόρτιση των δοκιμίων και από την εξέλιξη των παραμορφώσεων με το
χρόνο. Συνολικά το προσομοίωμα διαθέτει για κάθε δοκίμιο 230 επιφανειακά στοιχεία, δύο στοιχεία
οπλισμού και 22 στηρίξεις (Σχήμα 5).

Δοκίμιο

Εφελκυόμενος Οπλισμός

Θλιβόμενος Οπλισμός

Μη
συρρικνούμενη
τσιμεντοκονία
στη θλιβόμενη
ζώνη

As-0-0 (1)

4Ø4.2 (0.55 cm2, ρ=3.33‰)

As-0-0 (2)

-

-

2

-

-

2

4Ø4.2 (0.55 cm , ρ=3.33‰)

2As-0-0 (3)

8Ø4.2 (1.10 cm , ρ=6.67‰)

-

-

3As-0-0 (4)

12Ø4.2 (1.65 cm2, ρ=10‰)

-

-

3As-4As΄-0 (5)

12Ø4.2 (1.65 cm2, ρ=10‰)

3Ø10 (2.36 cm2, ρ=14.3‰)

-

As-3As΄-0 (6)

4Ø4.2 (0.55 cm2, ρ=3.33‰)

3Ø8 (1.51cm2, ρ=9.15‰)

-

As-As΄-0 (7)

4Ø4.2 (0.55 cm2, ρ=3.33‰)

3Ø5 (0.59cm2, ρ=3.58‰)



2

2As-0-ΜΣΤ (8)

8Ø4.2 (1.10 cm , ρ=6.67‰)

-

3As-0-ΜΣΤ (9)

12Ø4.2 (1.65 cm2, ρ=10‰)

-

3As-4As΄- ΜΣΤ (10)

2

12Ø4.2 (1.65 cm , ρ=10‰)
2


2

3Ø10 (2.36 cm , ρ=14.3‰)
2



As-3As΄- ΜΣΤ (11)

4Ø4.2 (0.55 cm , ρ=3.33‰)

3Ø8 (1.51cm , ρ=9.15‰)



As- As΄- ΜΣΤ (12)

3Ø5 (0.59cm2, ρ=3.58‰)
4Ø4.2 (0.55 cm2, ρ=3.33‰)
Πίν. 1, Χαρακτηριστικά δοκιμίων – προβόλων



Ιδιότητες σκυροδέματος
Για την περιγραφή των φαινομένων που εξαρτώνται από το χρόνο, χρησιμοποιήθηκαν οι προβλέψεις
του Ευρωκώδικα 2 – Μέρος 1-1. Η εκτίμηση της μεταβολής της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος
με το χρόνο είναι σημαντική για την ανάλυση και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των χρονίων
φαινομένων, λόγω της συσχέτισης της με την εξέλιξη του μέτρου ελαστικότητας του υλικού. Η
εκτίμηση τόσο της θλιπτικής αντοχής με το χρόνο όσο και του μέτρου ελαστικότητας του
σκυροδέματος στις 28 ημέρες από τη σκυροδέτηση προβλέπεται από τον Κανονισμό και περιγράφεται
μέσω καταλλήλων σχέσεων. Η μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας με το χρόνο σχετίζεται με τη
χρονική μεταβολή της θλιπτικής αντοχής, όπως περιγράφεται και στην αντίστοιχη σχέση του
Ευρωκώδικα. Στην παρούσα χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι αντίστοιχες σχέσεις του Ευρωκώδικα που
περιγράφουν την επιρροή του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης με το χρόνο.
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Καθώς η ανάλυση λαμβάνει υπ’ όψιν την επιρροή του οπλισμού, οι διατάξεις του Ευρωκώδικα 2
εφαρμόσθηκαν για την περιγραφή των μηχανικών ιδιοτήτων του χάλυβα. Θεωρήθηκε ότι ο οπλισμός
έχει γραμμική ελαστική συμπεριφορά χωρίς ιδιότητες εξαρτώμενες από το χρόνο.
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Σχ. 4, Διάγραμμα σχετικών χρονίων παραμορφώσεων (mm) των 12 δοκιμίων – προβόλων. Αs=0.55
cm2, As’=0.59 cm2, ΜΣΤ: Μη Συρρικνούμενο Τσιμεντοκονίαμα

Σχ. 5, Αναλυτικό προσομοίωμα για τη διερεύνηση της εξέλιξης των χρονίων παραμορφώσεων
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Προσομοίωση της φόρτισης
Για την προσομοίωση της φόρτισης των δοκιμίων ελήφθη υπ’ όψιν το ίδιο βάρος αυτών, το βάρος των
πρισμάτων σκυροδέματος στην ουδέτερη ζώνη των προβόλων, και το βάρος των πρισμάτων κατά
μήκος των προβόλων.
Αποτελέσματα
Βαθμονόμηση αριθμητικού μοντέλου
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα χρησιμοποιούμενα μέσα είναι δυνατόν να μειώσουν σημαντικά τις
χρόνιες παραμορφώσεις των φορέων. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα φάνηκε ότι η εξέλιξη των
παραμορφώσεων είναι σημαντική τις πρώτες 3-5 εβδομάδες έπειτα από τη σκυροδέτηση, ενώ ο ρυθμός
αυτός μειώνεται εμφανώς στη συνέχεια. Επομένως, το αριθμητικό μοντέλο βαθμονομήθηκε έτσι ώστε
να ακολουθεί τη συμπεριφορά των δοκιμίων της πειραματικής έρευνας. Αυτή η βαθμονόμηση
επιτεύχθηκε μέσω προσθήκης συντελεστών με τους οποίους πολλαπλασιάστηκαν οι σχέσεις του
Ευρωκώδικα οι οποίες δίνουν τους σχετικούς με τον ερπυσμό και τη συστολή ξήρανσης συντελεστές. Η
βαθμονόμηση αυτή έγινε για τα δοκίμια 1-4 τα οποία έχουν συμβατικές ιδιότητες. Συγκεκριμένα, δεν
έχουν θλιβόμενο οπλισμό ούτε μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία στη θλιβόμενη ζώνη. Μετά τη
βαθμονόμηση ακολούθησε η προσομοίωση των δοκιμίων 5-7 η συμπεριφορά των οποίων έδωσε μία
καλή σύγκλιση με τα πειραματικά δοκίμια. Παρατηρείται σε κάποια δοκίμια ότι οι διαφορές μεταξύ
πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων είναι χαμηλότερες όταν οι παραμορφώσεις αυξάνονται.

Σχ. 6, Σύγκριση πειραματικών – αναλυτικών αποτελεσμάτων για δοκίμια με κλιμακούμενα
ποσοστά εφελκυομένου οπλισμού, όπου FEM: Αποτελέσματα αναλυτικού μοντέλου, EXP:
Πειραματικά αποτελέσματα

ΕΠΕΣ

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

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

Σχ. 7, Σύγκριση πειραματικών – αναλυτικών αποτελεσμάτων για δοκίμια με οπλισμό στη
θλιβόμενη ζώνη, όπου FEM: Αποτελέσματα αναλυτικού μοντέλου, EXP: Πειραματικά
αποτελέσματα

Σχ. 8, Σύγκριση πειραματικών – αναλυτικών αποτελεσμάτων για δοκίμια με μη συρρικνούμενη
τσιμεντοκονία στη θλιβόμενη ζώνη, όπου FEM: Αποτελέσματα αναλυτικού μοντέλου, EXP:
Πειραματικά αποτελέσματα
Παρατηρείται ακόμη ότι η βύθιση στο άκρο της δοκού μειώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται ο λόγος
θλιβόμενου/εφελκυόμενου οπλισμού. Η μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία χρησιμοποιήθηκε στη
θλιβόμενη ζώνη των δοκιμίων 8 και 9, και η επιρροή του υλικού αυτού ελήφθη υπ’ όψιν στο
προσομοίωμα και σε αυτή την περίπτωση.
Ο συνδυασμός της προσθήκης θλιβόμενου οπλισμού και μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας
εξετάστηκε μέσω των δοκιμίων 10-12. Για τα δοκίμια αυτά έγινε η κατάλληλη βαθμονόμηση τόσο για
το συμβατικό σκυρόδεμα όσο και για τη μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία. Και σε αυτή την περίπτωση
παρουσιάζεται μία ικανοποιητική σύγκλιση των αποτελεσμάτων.
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Σχ. 9, Σύγκριση πειραματικών – αναλυτικών αποτελεσμάτων για δοκίμια με συνδυασμό των
χρησιμοποιούμενων μέσων ανάσχεσης των παραμορφώσεων, όπου FEM: Αποτελέσματα αναλυτικού
μοντέλου, EXP: Πειραματικά αποτελέσματα
Αποτελεσματικότητα του θλιβόμενου οπλισμού σε σύγκριση με τη μη συρρικνούμενη
τσιμεντοκονία
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται μία σύγκριση μεταξύ της αποτελεσματικότητας των
μέσων, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δοκιμίων 4,5,9 και 10. Για αυτά τα δοκίμια ο εφελκυόμενος
οπλισμός είναι ίδιος. Είναι φανερό πως ο παράγοντας ο οποίος διαφοροποιεί τις χρόνιες
παραμορφώσεις είναι ο θλιβόμενος οπλισμός. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία μείωση στην βύθιση κατά
77% όταν τοποθετείται αυτός ο οπλισμός σε σχέση με τη μείωση που επιτυγχάνεται με τη χρήση μη
συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας, η οποία είναι της τάξεως του 31%.
Συμπεράσματα
Η εργασία παρουσιάζει μία αναλυτική και πειραματική έρευνα επί των χρονίων παραμορφώσεων των
φορέων σκυροδέματος λόγω των φαινομένων του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης. Ο σκοπός της
εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων μέσων για τη μείωση
αυτών των παραμορφώσεων. Τα μέσα τα οποία εξετάστηκαν ήταν η τοποθέτηση οπλισμού στη
θλιβόμενη ζώνη (ii) Η τοποθέτηση πρόσθετου οπλισμού στην εφελκυόμενη ζώνη (iii) Η χρήση μη
συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας στη θλιβόμενη ζώνη και (iv) Ο συνδυασμός των παραπάνω μέσων. Με
βάση τα αποτελέσματα τόσο της αναλυτικής όσο και της πειραματικής έρευνας μπορούν τα
διατυπωθούν τα παρακάτω συμπεράσματα:
• Τα προτεινόμενα μέσα δεν μειώνουν μόνο τις τελικές παραμορφώσεις στα άκρα των δοκιμίων
λόγω του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης αλλά συμβάλλουν ώστε να μεταβάλλεται και η
εξέλιξη της παραμόρφωσης με το χρόνο. Συγκεκριμένα, είτε προσθέτοντας θλιβόμενο οπλισμό
είτε συνδυασμό θλιβόμενου οπλισμού και μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας, οι συνολικές
παραμορφώσεις εκδηλώνονταν στις πρώτες 50 ημέρες από τη σκυροδέτηση. Σημειώνεται ότι
για την περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε μόνο εφελκυόμενος οπλισμός, οι βυθίσεις
σταθεροποιήθηκαν στις 1300 περίπου ημέρες.
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•

•

•

Παρατηρήθηκε μία ικανοποιητική σύγκλιση μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών
αποτελεσμάτων. Οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν για τις βυθίσεις στις 1642 ημέρες
κυμαίνονται από 3% έως 23%.
Από την πειραματική και την αναλυτική έρευνα προκύπτει ότι το πιο αποτελεσματικό μέσο για
τη μείωση των χρονίων παραμορφώσεων είναι η τοποθέτηση θλιβόμενου οπλισμού. Η μείωση
σε αυτή την περίπτωση φτάνει στο 77% σε σχέση με τη συμβατική περίπτωση.
Ο συνδυασμός του θλιβόμενου οπλισμού με τη χρήση μη συρρικνούμενης τσιμεντοκονίας
μειώνει τη βύθιση κατά 85% σε σχέση με τη συμβατική περίπτωση.
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