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1. Εισαγωγή και περιγραφή του προβλήµατος
Το ελαφροσκυρόδεµα (ΕΣ), δηλαδή το σκυρόδεµα του οποίου τα αδρανή έχουν αντικατασταθεί
µερικώς ή πλήρως από κίσηρη (κισηρόδεµα, Κ∆), είναι ένα υλικό µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε
σχέση το σκυρόδεµα κανονικού βάρους (ΣΚΒ) όσον αφορά τα µηχανικά του χαρακτηριστικά. Επί
πλέον, όπως έχει προκύψει από εργαστηριακές δοκιµές, το Κ∆ παρουσιάζει δυσµενέστερη
συµπεριφορά όσον αφορά τα µηχανικά του χαρακτηριστικά σε διάτµηση συγκριτικά µε το ΣΚΒ,
καθότι πρόκειται για υλικό µε µεγαλύτερη ψαθυρότητα, µικρότερη εφελκυστική αντοχή, το οποίο
εµφανίζει διακριτές ρηγµατώσεις που διέρχονται αδιακρίτως µέσα από το σκληρυµένο τσιµεντοπολτό
και τα ελαφρά αδρανή (ΕΑ) – την κίσηρη (EuroLightCon, 1988).
Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η υλοποίηση νέας στρώσης σκυροδέµατος σε υφιστάµενο
ΣΚΒ, όπως σε καµπτικές ενισχύσεις στοιχείων για αύξηση του στατικού ύψους, σε ενισχύσεις
πλαισιωτών φορέων µε διατµητικά τοιχώµατα, σε µανδύες υποστυλωµάτων για την αύξηση της
περίσφιγξης και µείωση των αξονικών τάσεων, σε αρµούς σκυροδέτησης ή στη βάση τοιχίων.
Στις περιπτώσεις ενισχύσεων η χρήση ΕΣ είναι πλεονεκτική καθώς το µικρότερό του βάρος επιτρέπει
τη χρησιµοποίησή του εκεί που η χρήση ΣΚΒ είναι ανέφικτη λόγω µη-ικανής παραλαβής των νέων
φορτίων από τη θεµελίωση. Παράλληλα, το Κ∆ προσφέρεται για εφαρµογές στην προκατασκευή,
καθώς το µικρότερό του βάρος επιτρέπει την ευκολότερη µεταφορά του και την αύξηση της
διάστασης του στοιχείου προς διαχείριση. Στην περίπτωση αυτή, διεπιφάνειες σκυροδέµατος µε
σκυρόδεµα (ΣΚΒ είτε Κ∆) δηµιουργούνται όταν προκατασκευασµένες πλάκες τοποθετούνται πάνω
σε προκατασκευασµένες δοκούς, ή όταν χρησιµοποιούνται διατοµές «σάντουιτς», µε τις ακραίες
στρώσεις από υψηλής αντοχής ΣΚΒ και την ενδιάµεση από Κ∆, για µείωση των φορτίων.
Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων όπου υπεισέρχεται ο µηχανισµός παραλαβής φορτίου µέσω
ωπλισµένων διεπιφανειών από Κ∆ µε επαρκή αγκύρωση των οπλισµών, η επαρκής γνώση της
ανακυκλιζόµενης συµπεριφοράς αυτών είναι απαραίτητη για το σχεδιασµό και την προσοµοίωση του
τρόπου µεταφοράς φορτίου σε αρµούς κατασκευής (όπως, π.χ., κορµός τοιχίου επί της θεµελίωσης και
στον όροφο, υποστυλώµατα στη στάθµη της πλάκας, σύνδεση κάτω στάθµης δοκού µε υποστύλωµα
στην κεφαλή του) καθώς και η µεταφορά φορτίου στη διαγώνια εφελκυόµενη και ρηγµατούµενης
επιφάνειας δοµικών στοιχειών σε ανακύκλιση υπό σεισµική καταπόνηση (διαγώνια ρηγµάτωση
δοκών, υποστυλωµάτων και του κορµού τοιχωµάτων διατρεχόµενη από συνδετήρες).
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η µονολιθικότητα της διεπιφάνειας δεν είναι δεδοµένη και τα
µηχανικά χαρακτηριστικά αυτής, όσον αφορά την ικανότητα ανάπτυξης διατµητικών τάσεων και την
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ολίσθηση µεταξύ τους, την ενδεχόµενη διόγκωση και αποκόλληση, την εξόλκευση των βλήτρων και
τη µορφή αστοχίας γενικότερα, αποκτούν µεγάλη σηµασία.
2. Βιβλιογραφική Αναδροµή
Μεταξύ δυο επιφανειών σκυροδέµατος που βρίσκονται σε επαφή, η αντίσταση των διεπιφανειών να
κινηθούν η µία σε σχέση µε την άλλη όταν επιβάλλεται µια παράλληλη σε αυτές µετατόπιση
αναλύεται σε δύο µηχανισµούς: στην τριβή µεταξύ των σκυροδεµάτων των δύο επιφανειών και στην
δράση βλήτρου των εγκάρσιων οπλισµών που διαπερνούν τη διεπιφάνεια (Σχ. 1, Tassios et al., 2003).
Η συµµετοχή των µηχανισµών στην ανάληψη τέµνουσας, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µε
αποτέλεσµα η συνολική συµπεριφορά της διεπιφάνειας να είναι ένας σύνθετος µηχανισµός, καθώς
υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Οι µέγιστες τιµές των µηχανισµών παραλαβής φορτίου δεν
επιτυγχάνονται εν γένει στην ίδια τιµή ολίσθησης. Εποµένως, η συνολική διατµητική αντίσταση δεν
µπορεί να εκτιµηθεί απλά αθροίζοντας τις µέγιστες τιµές των επιµέρους µηχανισµών, αλλά, αντίθετα,
απαιτείται να ληφθεί κατάλληλα υπόψη η µείωση του κάθε µηχανισµού ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά της ανακύκλισης και την αλληλεπίδραση αυτών.

Σχ. 1 Οι µηχανισµοί παραλαβής διατµητικών δυνάµεων στη διεπιφάνεια (Tassios et al., 2003).
Οι εργασίες στις οποίες διερευνάται πειραµατικά η διατµητική συµπεριφορά διεπιφανειών,
περιλαµβάνουν συνήθως πειράµατα µε µονοτονικά αυξανόµενη φόρτιση και τα δοκίµια που
χρησιµοποιούνται είναι µορφής διπλού L. Το πλήθος των πειραµατικών εργασιών στις οποίες
επιβάλλονται ανακυκλιζόµενες φορτίσεις είναι περιορισµένο. Επί πλέον, οι δοκιµές χαρακτηρισµού
διεπιφανειών που σχετίζονται µε τη διατµητική συµπεριφορά διεπιφανειών από Κ∆ ή σύνδεση Κ∆ –
ΣΚΒ στη βιβλιογραφία είναι λίγες, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων αποκλειστικά από αυτές.
Οι παλαιότερες δοκιµές που εντοπίζονται και αφορούν την διατµητική συµπεριφορά διεπιφανειών ΕΣ
(Mattock et al., 1976), αφορούν τέσσερεις διαφορετικές συνθέσεις ΕΣ, οι τρεις εκ των οποίων ήταν
από ΕΣ παρασκευαζόµενο µε διογκωµένη άργιλο (LECA). Περισσότερες µελέτες της συµπεριφοράς
σε µονοτονική φόρτιση έχουν γίνει κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Οι Papanicolaou et al., 2002,
µελέτησαν την συµπεριφορά διεπιφανειών µεταξύ Κ∆ και ΣΚΒ υψηλής επιτελεστικότητας µε σκοπό
την προσοµοίωση προκατασκευασµένων πετασµάτων µορφής «σάντουιτς», των οποίων οι εξωτερικές
επιφάνειες κατασκευάζονται από ΣΚΒ υψηλής επιτελεστικότητας και η εσωτερική στρώση από Κ∆.
Η Scott, 2010, µελέτησε τη διατµητική απόκριση διεπιφανειών από ΕΣ µε σκοπό να προσοµοιώσει τις
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συνθήκες που δηµιουργούνται σε γέφυρες από προκατασκευασµένα στοιχεία. Οι Shaw et al. (2014),
εκπόνησαν ένα πειραµατικό πρόγραµµα µε στόχο τη µελέτη οπλισµένων διεπιφανειών από ΕΣ, οι
παρειές των οποίων σκυροδετήθηκαν σε διαφορετικό χρόνο. Η έρευνα συνεχίστηκε από τους Sneed et
al. (2016), µε την µελέτη διεπιφανειών σε ΕΣ µε διαφορετικούς τύπους αδρανών.
Η ανακυκλιζόµενη συµπεριφορά οπλισµένων διεπιφανειών από ΣΚΒ µελετήθηκε πειραµατικά και στο
Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΩΣ) ΕΜΠ από την Παλιεράκη (2014), η οποία
πραγµατοποίησε ένα εκτενές πειραµατικό πρόγραµµα που περιλάµβανε 43 δοκίµια διεπιφανειών σε
ανακυκλιζόµενη φόρτιση (Ζέρης, κ.ά., 2011, Palieraki et al., 2012a, Palieraki et al., 2012b, Palieraki et
al., 2013). Η µελέτη της Βιβλιογραφίας, ως εκ τούτου, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι διεπιφάνειες
από Κ∆ εν γένει επιδεικνύουν υποδεέστερη διατµητική συµπεριφορά σε σχέση µε το ΣΚΒ.
3. Πειραµατικά Αποτελέσµατα
3.1 Επιλογή των παραµέτρων που µελετήθηκαν πειραµατικά
Τα υφιστάµενα πειραµατικά δεδοµένα για το Κ∆ δεν είναι αρκετά προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή
συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά των διεπιφανειών σε ανακυκλιζόµενη διάτµηση και ολίσθηση.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, διεπιφάνειες από Κ∆ αναµένεται να παρουσιάσουν µάλλον υποδεέστερη
συµπεριφορά όσον αφορά τη διατµητική τους αντίσταση καθότι η διατµητική αντοχή του Κ∆, είναι
µικρότερη από αυτήν του ΣΚΒ. Επί πλέον, καθώς τµήµα της συνολικής διατµητικής αντίστασης της
διεπιφάνειας προέρχεται από τη διατµητική αντίσταση των σωµατιδίων της κίσηρης που προεξέχουν
της διεπιφάνειας, η µειωµένη αντοχή της κίσηρης σε σύγκριση µε τα συνήθη αδρανή θα προκαλέσει
µειωµένη διατµητική αντοχή της διεπιφάνειας. Άλλωστε, από τη θραύση δοκιµίων Κ∆ προκύπτει ότι
οι ρηγµατώσεις είναι λείες και χωρίς αδρότητα και προεξέχοντα σφηνωµένα αδρανή.
Η ανάλυση της δοµής του ΕΣ σε µεσοσκοπική κλίµακα έδειξε ότι, όταν η αντοχή του ΕΑ είναι
µικρότερη από αυτήν της τσιµεντόπαστας, οι αναπτυσσόµενες εσωτερικές ρωγµές όταν το ΕΣ
προσεγγίζει τη µέγιστη θλιπτική του φέρουσα ικανότητα τείνουν να διέλθουν όχι µέσω της
τσιµεντόπαστας, όπως παρατηρείται στο ΣΚΒ, αλλά µέσω των ΕΑ. Η µορφή αυτή της εσωτερικής
ρηγµάτωσης σηµαίνει ότι δεν καµπυλώνονται οι τροχιές των ρωγµών όπως συµβαίνει στο ΣΚΒ για να
παρακαµφθούν τα σωµατίδια του αδρανούς. Συνεπώς, στο Κ∆ οι ρωγµές είναι κάθετες και λείες. Το
αποτέλεσµα είναι και στις διεπιφάνειες να αναµένεται ευκολότερη λείανση και, τελικά, η διατµητική
αντοχή να είναι µικρότερη.
Τα δοκίµια που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία σκυροδετούνται σε δύο φάσεις, ώστε να
δηµιουργηθεί η διεπιφάνεια (Σχ. 2). Οι µελετώµενες παράµετροι (Πίνακας 1) επιλέχθηκαν, για λόγους
σύγκρισης, µε βάση τα αποτελέσµατα παλαιότερων δοκιµών σε δοκίµια ΣΚΒ, οι οποίες είχαν
πραγµατοποιηθεί στο ΕΩΣ ΕΜΠ (Ζέρης et al., 2011, Παλιεράκη, 2014) και τα συµπεράσµατα που
προέκυψαν από αυτές. Επιλέχθηκαν διάµετροι ράβδων Φ8 και Φ12, οι οποίες χρησιµοποιούνται
συχνότερα στις ενισχύσεις. Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν σε όλες τις περιπτώσεις Κ∆
αντοχής κυλίνδρου 34MPa. Επί πλέον, στο Κ∆ των δύο δοκιµίων προστέθηκαν ίνες χάλυβα,
προκειµένου να διερευνηθεί η επιρροή τους στη συµπεριφορά της διεπιφάνειας.
∆εδοµένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επεµβάσεων, το µήκος αγκύρωσης του οπλισµού
εκατέρωθεν της διεπιφάνειας είναι µικρότερο από αυτό που απαιτείται για την πλήρη αγκύρωσή του,
επιλέχθηκε η µελέτη διεπιφανειών µε ράβδους µικρού µήκους εµπήξεως. ∆οκιµές που είχαν
πραγµατοποιηθεί στο ΕΩΣ ΕΜΠ (Ζέρης et al., 2011), έδειξαν ότι σε δοκίµια κατασκευασµένα µε
ΣΚΒ, µήκος αγκύρωσης ίσο µε 20 φορές την διάµετρο του οπλισµού επαρκεί για την πλήρη
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αγκύρωσή τους. Έτσι, τα πέντε από τα δοκίµια έχουν µήκος αγκύρωσης ίσο µε 20Φ, ενώ το ένα
δοκίµιο έχει ράβδους µήκους ίσου µε 12.5Φ για σύγκριση και µε τα παλαιότερα αποτελέσµατα. Επί
πλέον, σε ένα δοκίµιο, ασκείται εξωτερική θλιπτική τάση κάθετα στην διεπιφάνεια, ίση µε 1.0MPa.
Σε όλα τα δοκίµια, η ανακυκλιζόµενη ολίσθηση που επιβάλλεται στη διεπιφάνεια κατά τους πρώτους
τρεις κύκλους είναι ίση µε ±0.1mm και, στη συνέχεια αυξάνεται το εύρος των ολισθήσεων και
πραγµατοποιούνται τρεις κύκλοι σε κάθε στάθµη επιβαλλόµενης ολίσθησης έως την αστοχία.
3.2 Κατασκευή των δοκιµίων
Όλα τα δοκίµια χητεύθηκαν στο ΕΩΣ ΕΜΠ σε δύο διαδοχικές φάσεις µε διαφορά χρόνου, για να
υπάρξει µόρφωση του αρµού κατασκευής: πρώτα σκυροδετήθηκε το µεγάλο τµήµα (βάση) και
κατόπιν το µικρό τµήµα (καπάκι) (Σχ. 2). Οι σκυροδετήσεις των µεγάλων τµηµάτων
πραγµατοποιήθηκαν µε εργοστασιακό Κ∆ (άοπλο ή ινοπλισµένο) που παρήχθη και παρεδόθη από τη
Lafarge Beton. ∆εδοµένου ότι για τα καπάκια δεν απαιτείτο µεγάλη ποσότητα σκυροδέµατος, οι
σκυροδετήσεις των µικρών τµηµάτων των δοκιµίων πραγµατοποιήθηκαν στο ΕΩΣ ΕΜΠ µε
κισηρόδεµα το οποίο παράχθηκε επί τόπου, µε ίδια υλικά (τσιµέντο, αδρανή, χηµικά πρόσθετα και
ίνες) όπως και οι βάσεις, που παραδόθηκαν από τη Lafarge Beton. Μετά την σκυροδέτηση του
πρώτου τµήµατος του δοκιµίου, πραγµατοποιούνταν τεχνητή τράχυνση της διεπιφάνειας µε χρήση
τεχνητών µέσων (Σχ. 3).
Τα δοκίµια οπλίζονται µε κλωβό οπλισµού, ο οποίος τοποθετείται προκειµένου να µην υπάρξουν
αστοχίες σε περιοχές εκτός της διεπιφάνειας ή κοντά σε αυτήν. Ο οπλισµός αυτός, όπως και η
πειραµατική διάταξη, είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν (Ζέρης et al., 2011, Παλιεράκη, 2014),
για την πραγµατοποίηση άλλων δοκιµών, είχαν δε λειτουργήσει ικανοποιητικά, σύµφωνα µε τα
αναµενόµενα. Σηµειώνεται ότι, ο δευτερεύων αυτός οπλισµός τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
ίση µε 100mm από την διεπιφάνεια, προκειµένου να µην επηρεάζεται η δράση βλήτρου.
Σε κάθε σκυροδέτηση παρελήφθησαν πρότυπα κυλινδρικά δοκίµια σκυροδέµατος διαστάσεων
Φ150/300, για την διενέργεια δοκιµών θλίψης και το χαρακτηρισµό του υλικού, στη φάση της
διενέργειας των δοκιµών. Η µέση τιµή της θλιπτικής αντοχής του Κ∆ προέκυψε ίση µε 34MPa.

Πρώτη σκυροδέτηση
(Βάση)

∆ιεύθυνση πρώτης
σκυροδέτησης

∆εύτερη
σκυροδέτηση
(Καπάκι)

∆ιεύθυνση δεύτερης
σκυροδέτησης

∆ιεπιφάνεια

(α)
(β)
Σχ. 2 Ξυλότυποι και διαδικασία σκυροδέτησης των δοκιµίων: α) ∆ιαµήκης και β) Εγκάρσια τοµή
(Σηµειώνεται ότι δεν δείχνονται τα βλήτρα).
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Σχ. 3: Η διεπιφάνεια µετά την τράχυνση µε µηχανικά µέσα (Κ∆ µε και χωρίς ίνες). Η βάση έχει
γυρίσει προς τα άνω από την πρώτη σκυροδέτηση και τα βλήτρα εξέχουν κατά το µισό µήκος τους.
∆ιακρίνονται και οι καλωδιώσεις των ηλεκτροµηκυνσιοµέτρων που ενσωµατώνονται στο Κ∆.
3.3 Περιγραφή της δοκιµής
3.3.1 ∆ιάταξη και διαδικασία των δοκιµών
Αν και οι διαστάσεις της διεπιφάνειας η οποία δοκιµάστηκε είναι αρκετά µικρές (500mm*100 mm),
οι τελικές διαστάσεις του δοκιµίου είναι κατά πολύ µεγαλύτερες, και γίνεται αποµείωσή τους στην
περιοχή της διεπιφάνειας. Οι τελικές, συνολικές διαστάσεις των δοκιµίων επιβλήθηκαν (α) από τις
διαστάσεις του εξοπλισµού που επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί κατά τη δοκιµή για την επιβολή
ανακυκλιζόµενων διατµητικών ολισθήσεων κατά µήκος της διεπιφάνειας (µε µηδενική
εκκεντρότητα), και (β) από την ανάγκη να συγκρατηθεί αποτελεσµατικά το δοκίµιο στη θέση δοκιµής,
αποφεύγοντας ωστόσο να επηρεάσουν οι αντιδράσεις στις στηρίξεις τη συµπεριφορά των
διεπιφανειών. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι δοκιµές χρησιµοποιήθηκε η πειραµατική
διάταξη που είχε κατασκευασθεί και χρησιµοποιηθεί και στις προηγούµενες ερευνητικές εργασίες
(Παλιεράκη 2014), για την πραγµατοποίηση αντίστοιχων δοκιµών στο ΕΩΣ ΕΜΠ (Σχ.4). Σκοπός της
συγκεκριµένης διάταξης είναι η άσκηση του ανακυκλιζόµενου φορτίου διάτµησης χωρίς
εκκεντρότητες και χωρίς παρασιτικές τάσεις, µε δυνατότητα εφαρµογής εγκάρσιας θλιπτικής τάσης.

α)
β)
γ)
Σχ. 4 Η πειραµατική διάταξη: (α) Προοπτική απεικόνιση της διάταξης για τις δοκιµές µε εγκάρσια
θλιπτική τάση στη διεπιφάνεια, (β) Φωτογραφία της διάταξης (δοκιµές χωρίς εγκάρσια θλιπτική
τάση), (γ) Τυπικές θέσεις βελοµέτρων στη µία πλευρά των δοκιµίων για µέτρηση της διατµητικής
µετατόπισης και του εγκάρσιου ανοίγµατος της ρωγµής.
Στο Σχήµα 4 απεικονίζεται σε σχέδιο και φωτογραφία η διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για τις δοκιµές
των διεπιφανειών. Μέσω του επενεργητή MTS διπλής δράσης, κινείται η «βάση» του δοκιµίου, ενώ
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µέσω της ειδικής διάταξης, το «καπάκι» του δοκιµίου παραµένει σταθερό. Ανακυκλιζόµενες
διατµητικές µετατοπίσεις επιβάλλονται στη διεπιφάνεια, µε µικρή ταχύτητα (περίπου 0.1mm/5min)
αρχικά, η οποία µεγαλώνει όσο αυξάνονται οι επιβαλλόµενες ολισθήσεις.
Η αρχική τιµή του εύρους των ανακυκλιζόµενων ολισθήσεων επιβαλλόµενων στις διεπιφάνειες ήταν
για όλα τα δοκίµια ίση µε ±0.10mm. Σε κάθε δοκίµιο επιβάλλονται τρεις πλήρεις ανακυκλίσεις σε
ολίσθηση ±0.10mm. Στη συνέχεια, επιβάλλονται τρεις πλήρεις ανακυκλίσεις σε µετατοπίσεις
µεγαλύτερου εύρους, µέχρις ότου η µείωση της απόκρισης του δοκιµίου να ξεπεράσει το 50% της
µέγιστης αντοχής ή οι ρωγµές εντός και εκτός της διεπιφάνειας να αποκτήσουν µεγάλο εύρος, οπότε
σταµατά η δοκιµή.
3.3.2 Ενοργάνωση των δοκιµίων
Στο Σχήµα 4γ φαίνονται τα µετρητικά όργανα που χρησιµοποιήθηκαν σε όλα τα δοκίµια για την
καταγραφή της απόκρισης. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, η διατµητική µετατόπιση κατά µήκος της
διεπιφάνειας µετράται µέσω τεσσάρων επαγωγικών βελοµέτρων (LVDTs 5 έως 8) και στις δύο όψεις
του δοκιµίου, παράλληλα και µε τη δύναµη απόκρισης της διεπιφάνειας. Επί πλέον, τέσσερα
βελόµετρα (LVDTs 1 έως 4), τοποθετηµένα κάθετα στη διεπιφάνεια, µετρούν το άνοιγµα εγκαρσίως
της ρωγµής στη στάθµη της διεπιφάνειας. Τέλος, ηλεκτροµηκυνσιόµετρα (Strain Gauges), τα οποία
είχαν ήδη κολληθεί στις ράβδους οπλισµού της διεπιφάνειας πριν από την σκυροδέτηση µετρούν την
µήκυνση που αναπτύχθηκε στις ράβδους κατά την διάρκεια της δοκιµής. Τα ηλεκτροµηκυνσιόµετρα
τοποθετήθηκαν και στις τρεις ράβδους της διεπιφάνειας, εκατέρωθεν αυτής και σε θέση κοντά στην
διεπιφάνεια, σε µια απόσταση περίπου ίση µε 10mm έως 20mm.
3.4 Γενικές παρατηρήσεις
Ο σχεδιασµός των δοκιµίων ήταν επιτυχής, καθώς: (α) η συµπεριφορά των διεπιφανειών δεν
επηρεάστηκε από τη διάταξη και τη στήριξη των δοκιµίων (τα δοκίµια είχαν αντίστοιχη συµπεριφορά
µε αυτήν που καταγράφηκε σε προηγούµενες δοκιµές), και (β) αποφεύχθηκαν πρόωρες - παρασιτικές
αστοχίες σε περιοχές εκτός της διεπιφάνειας.
Οι τυπικές µορφές αστοχίας των δοκιµίων δείχνονται στις φωτογραφίες του Σχήµατος 5. Σε όλα τα
δοκίµια, αρχικά υπήρξε ρηγµάτωση κατά µήκος της διεπιφάνειας, ανάµεσα στα δύο τµήµατα Κ∆, και
ήταν ορατή µε γυµνό µάτι στα περισσότερα δοκίµια, για ολισθήσεις ίσες µε 0.1mm έως 0.2mm
(Σχ.5α). Τα δοκίµια τα οποία ήταν κατασκευασµένα µε Κ∆ µε ίνες χάλυβα, έφτασαν σε σηµαντικά
µεγαλύτερες τιµές της επιβαλλόµενης ολίσθησης, καθώς και σε µεγαλύτερες τιµές της αντίστασης της
διεπιφάνειας. Για το δοκίµιο µε αξονική δύναµη κάθετα στη διεπιφάνεια, το άνοιγµα της ρωγµής
παραµένει εν γένει µικρό, καθώς η τυχόν διεύρυνση εµποδίζεται από την αξονική δύναµη.
Τα δοκίµια τα οποία ήταν κατασκευασµένα µε ινοπλισµένο Κ∆ έφτασαν σε σηµαντικά µεγαλύτερες
τιµές της επιβαλλόµενης ολίσθησης, καθώς και σε µεγαλύτερες τιµές της αντίστασης της
διεπιφάνειας. Για το δοκίµιο µε αξονική δύναµη κάθετα στη διεπιφάνεια, το άνοιγµα της ρωγµής
παραµένει εν γένει µικρό, καθώς εµποδίζεται από την αξονική δύναµη.
Σε όλα σχεδόν τα δοκίµια, δηµιουργήθηκαν ρωγµές, οι οποίες ξεκινούσαν από τη διεπιφάνεια στη
θέση των οπλισµών (ακραίων ή/και µεσαίου), και επεκτείνονταν στο σώµα του δοκιµίου, υπό γωνία
περίπου ίση µε 45°. Οι διαγώνιες αυτές ρωγµές δεν ήταν µεγάλου ανοίγµατος στα δοκίµια τα οποία
κατασκευάστηκαν µε ινοπλισµένο Κ∆, ενώ στο δοκίµιο R-34Lf/B/20/0.1, το οποίο είχε ίνες χάλυβα
και ήταν οπλισµένο µε ράβδους διαµέτρου 8mm, δεν δηµιουργήθηκε καµία διαγώνια ρωγµή. Οι
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διαγώνιες ρωγµές σε ορισµένα δοκίµια ήταν και προς τις δύο κατευθύνσεις, λόγω της ανακύκλισης,
και ξεκινούσαν από τη µεσαία ράβδο προς τα άκρα της διεπιφάνειας.

Σχ. 5 Τυπικές µορφές αστοχίας: ∆ιαγώνιες ρωγµές που ξεκινούν από τη θέση των οπλισµών στη
διεπιφάνεια, είτε ρωγµές παράλληλες προς τη διεπιφάνεια.
Σε κάποια από τα δοκίµια, δηµιουργήθηκαν εκτός από τις διαγώνιες ρωγµές, και ρωγµές παράλληλες
στη διεπιφάνεια. Οι ρωγµές αυτές σχηµατίστηκαν είτε στο τέλος των οπλισµών της διεπιφάνειας, στην
περίπτωση του δοκιµίου που είχε ράβδους µικρού µήκους αγκύρωσης, είτε στο τµήµα του δοκιµίου το
οποίο ήταν άοπλο, δηλαδή χωρίς δευτερεύοντα οπλισµό.
Στα περισσότερα δοκίµια η ρωγµή στη θέση του άνω ακραίου οπλισµού ανοίγει πριν από την ρωγµή
στη θέση του κάτω, καθώς η πρώτη κατεύθυνση φόρτισης είναι πάντοτε αυτή που έχει φορά του
επενεργητή προς τα άνω (θετική ολίσθηση). Οι ρωγµές σχηµατίζονται κυρίως στο µικρό κοµµάτι του
δοκιµίου (µετασκυροδετούµενο), στο οποίο η απόσταση του οπλισµού από την ακµή του δοκιµίου
είναι µικρή, και δεν προσφέρει επαρκή επικάλυψη του οπλισµού µεγαλύτερης διαµέτρου.
3.5 Βρόχοι υστέρησης και µέγιστη διατµητική αντίσταση
Στο Σχήµα 6 απεικονίζονται συγκεντρωτικά οι βρόχοι υστέρησης για όλες τις διεπιφάνειες που
δοκιµάστηκαν. Τα χαρακτηριστικά είναι τυπικά της συµπεριφοράς στοιχείων ευαίσθητων σε
διάτµηση. Παρατηρείται έντονη στένωση των βρόχων υστέρησης περί την αρχή των αξόνων, σε
συνδυασµό µε µικρό εµβαδόν απορρόφησης ενέργειας των βρόχων υστέρησης και µεγάλη αποµείωση
της δύναµης απόκρισης, λόγω της ανακύκλισης.
Τα χαρακτηριστικά αυτά εµφανίζονται εντονότερα για µειωµένο µήκος έµπηξης των ράβδων, για
µικρότερη διάµετρο ράβδων οπλισµού, για τις δοκιµές στις οποίες δεν ασκείται αξονική δύναµη
κάθετη στη διεπιφάνεια, για απουσία ινοπλισµού αλλά και για µεγαλύτερες τιµές της επιβαλλόµενης
ολίσθησης. Για µικρές τιµές της επιβαλλόµενης ολίσθησης, η µείωση της απόκρισης δεν είναι
σηµαντική. Τα διαγράµµατα είναι σχεδόν γραµµικά, µε την αποφόρτιση να ακολουθεί σχεδόν την ίδια
διαδροµή µε την φόρτιση.
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Σχ. 6 Βρόχοι υστέρησης συνοπτικά, για όλα τα δοκίµια από Κ∆ (για τη σήµανση, βλ. Πίν. 1).

Σχ. 7 Τυπικοί βρόχοι υστέρησης, για δοκίµια οπλισµένα µε ράβδους διαµέτρου 12mm, όπου
φαίνονται οι καταγραφές από όλα τα βελόµετρα ξεχωριστά (για τη σήµανση, βλ. Πίν. 1).
Ένα χαρακτηριστικό, τυπικό κυρίως για δοκίµια µε ράβδους που δεν είναι επαρκώς αγκυρωµένες,
δηλαδή η έντονη ασυµµετρία των βρόχων στις δύο κατευθύνσεις φόρτισης (Palieraki et al., 2009),
ήταν έντονο σε ορισµένες από τις δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του
Προγράµµατος. Παρατηρείται µάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις µεγαλύτερη απόκριση της
διεπιφάνειας στη δεύτερη κατεύθυνση φόρτισης. Η µεγαλύτερη αυτή απόκριση δεν καταγράφεται από
την αρχή της δοκιµής, αλλά αρχίζει να εµφανίζεται όταν ανοίγει η ρωγµή κατά µήκος της
διεπιφάνειας και οι διαγώνιες ρωγµές. Μετά την επίτευξη της µέγιστης απόκρισης στην πρώτη
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κατεύθυνση, η απόκριση στους επόµενους κύκλους µειώνεται σηµαντικά. Στη δεύτερη κατεύθυνση
φόρτισης δεν συµβαίνει το ίδιο σε όλα τα δοκίµια. Αυτή η ασυµµετρία ενδέχεται να οφείλεται και
στην στροφή που παίρνει το δοκίµιο για µεγαλύτερες τιµές της επιβαλλόµενης ολίσθησης.

α/α

∆οκίµιο

1L
2L
3L
4L
5L
6L

R-34L/E/20/0.1
NR-34L/E/20/0.1
R-34L/E/12/0.1
R-34L/B/20/0.1
R-34Lf/B/20/0.1
R-34Lf/E/20/0.1

Πλήθος και ∆ιάµετρος
Ράβδων/Ποσοστό
Οπλισµού/
Μήκος
αγκύρωσης ανηγµένο στη
διάµετρο της ράβδου
Κ∆/3Φ12/0.0068/20
Κ∆/3Φ12/0.0068/20
Κ∆/3Φ12/0.0068/12.5
Κ∆/3Φ8/0.003/20
Κ∆, Ίνες/3Φ8/0.003/20
Κ∆, Ίνες/3Φ12/0.0068/20

τu,exp
(N/mm2)

∆ιορθωµένο
τu,exp (N/mm2)

2.92
3.91
2.87
3.11
3.39
5.74

0.99
1.79
0.97
2.37
2.59
1.95

3Φ12/0.0068/20
3.68
1.36
1N
R-31/E/20/0.1
3Φ12/0.0068/20
4.50
2.80
2Ν
NR-25/E/20/0.1
3Φ8/0.003/20
2.38
1.99
3N
R-31/B/20/0.1
Ίνες/3Φ12/0.0068/20
3.99
1.52
4N
R-30f/E/20/0.1
Σηµειώσεις:
Ονοµασία- Περιγραφή των δοκιµίων (για σύγκριση, σύµφωνα και µε Παλιεράκη (2014))
R: τραχειά διεπιφάνεια, N: δύναµη κάθετη στην διεπιφάνεια (αντίστοιχη µε σταθερή
κατανεµηµένη θλιπτική τάση). Ο πρώτος αριθµός αντιστοιχεί στην θλιπτική αντοχή του πιο
αδύναµου τµήµατος σκυροδέµατος. Το γράµµα L δηλώνει Κ∆, ενώ f δηλώνει χρήση ινών
χάλυβα. B: δοκίµια µε τρεις ράβδους διαµέτρου 8mm, Ε: δοκίµια µε τρεις ράβδους
διαµέτρου 12mm. Ο δεύτερος αριθµός δηλώνει το µήκος αγκύρωσης ανηγµένο στην
διάµετρο των ράβδων. Ο τρίτος αριθµός αντιστοιχεί στο µέγεθος της επιβαλλόµενης
διατµητικής ολίσθησης κατά τον 1ο κύκλο.
Πίνακας 1: Πίνακας διατµητικής αντοχής των έξη δοκιµίων Κ∆ (L), καθώς και τεσσάρων δοκιµίων
ΣΚΒ (N) από προηγούµενες δοκιµές (Παλιεράκη, 2014), µε συγκρίσιµα χαρακτηριστικά.
Στα διαγράµµατα της απόκρισης της διεπιφάνειας συναρτήσει της ολίσθησης που µετράται µε κάθε
βελόµετρο ξεχωριστά (Σχ. 7) παρατηρείται πως για αξονική δύναµη κάθετα στη διεπιφάνεια, υπάρχει
σηµαντική διαφορά µεταξύ των ολισθήσεων που µετρούν τα βελόµετρα στα άκρα της διεπιφάνειας. Η
ολίσθηση µειώνεται κατά µήκος της διεπιφάνειας, λόγω της αξονικής δύναµης κάθετα προς αυτήν.
Στα δοκίµια χωρίς αξονική δύναµη στη διεπιφάνεια, υπάρχει επίσης διαφορά µεταξύ των ολισθήσεων
στα δύο άκρα της διεπιφάνειας, όχι όµως τόσο έντονη, και ειδικά για τις µικρές ολισθήσεις.
Η µέγιστη διατµητική απόκριση της διεπιφάνειας ενεργοποιήθηκε για τιµές της διατµητικής
µετατόπισης που κυµαίνονταν από 0.28mm έως 1.00mm στην πρώτη κατεύθυνση φόρτισης, και για
τιµές που κυµαίνονταν από 0.27mm έως 2.00mm στη δεύτερη κατεύθυνση φόρτισης. Οι µέγιστες
πειραµατικές τιµές της διατµητικής τάσης (= µέγιστο φορτίο προς εµβαδόν διεπιφάνειας, ίσον προς
500cm2) για τα έξη δοκίµια που δοκιµάστηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1.
Σε προηγούµενες δοκιµές (Vintzileou et al., 2007) είχε παρατηρηθεί ότι υπάρχει σχεδόν γραµµική
σχέση µεταξύ της θλιπτικής αντοχής του ασθενέστερου τµήµατος του κάθε δοκιµίου και της µέγιστης
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διατµητικής αντίστασης της διεπιφάνειας. Προκειµένου να γίνει δυνατή η άµεση σύγκριση µεταξύ
των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας µε τα αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν στο
πλαίσιο προηγούµενων δοκιµών που είχαν πραγµατοποιηθεί στο ΕΩΣ ΕΜΠ (Ζέρης et al., 2011,
Παλιεράκη, 2014), έγιναν οι παρακάτω αναγωγές:
α) Η µετρηθείσα µέγιστη αντίσταση πολλαπλασιάστηκε µε τον όρο 15.57/fc, όπου 15.57 MPa είναι
η µικρότερη θλιπτική αντοχή σκυροδέµατος στις παλαιότερες δοκιµές (Palieraki et al., 2009), και fc
είναι η θλιπτική αντοχή του ασθενέστερου τµήµατος κάθε δοκιµίου της παρούσης.
β) Επί πλέον, καθώς τα δοκίµια είναι οπλισµένα είτε µε 3 είτε µε 5 ράβδους, η διατµητική
αντίσταση του δοκιµίου µε 3 ράβδους πολλαπλασιάζεται µε έναν παράγοντα ίσο µε 5/3.
γ) Όσον αφορά τα δοκίµια τα οπλισµένα µε ράβδους Φ12, οι τιµές των αντίστοιχων µέγιστων
διατµητικών αντιστάσεων διαιρούνται µε παράγοντα ίσο µε 2.25 (που αντιστοιχεί στο λόγο µεταξύ
των ποσοστών οπλισµού για ράβδους Φ12 και Φ8 αντιστοίχως). Σηµειώνεται όµως πως για το δοκίµιο
στο οποίο η δοκιµή έγινε µε δράση θλιπτικής δύναµης κάθετης στη διεπιφάνεια, γίνεται µόνον η
διόρθωση λόγω της αντοχής του σκυροδέµατος, και όχι λόγω του διαφορετικού ποσοστού οπλισµού,
καθώς, λόγω της εφαρµοζόµενης αξονικής δύναµης, το ποσοστό του οπλισµού δεν παίζει σηµαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη της τριβής ενώ η αξονική τάση είναι ο καθοριστικός παράγων.
Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται οι τιµές της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 – ∆ιορθωµένο τu,exp.
Αυτές οι διορθωµένες τιµές επιτρέπουν την ανίχνευση της αρνητικής επιρροής του µειωµένου µήκους
αγκύρωσης των ράβδων. Επί πλέον, είναι εµφανής η θετική επιρροή της εξωτερικής θλιπτικής τάσης
στην αντίσταση της διεπιφάνειας, καθώς και της προσθήκης ινών χάλυβα στο Κ∆. Για τα δοκίµια µε
ράβδους Φ12 παρατηρείται ότι οι διορθωµένες τιµές της πειραµατικής αντίστασης είναι µικρότερες
από τις αντίστοιχες για δοκίµια µε ράβδους Φ8. Η διαφορά θα µπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι
η αστοχία στην περίπτωση των δοκιµίων που οπλίζονται µε ράβδους διαµέτρου 12mm οφείλεται
πάντοτε στην απόσχιση του σκυροδέµατος. Για τον ίδιο λόγο, η θετική επίδραση της προσθήκης ινών
χάλυβα στο Κ∆ είναι πιο έντονη στα δοκίµια τα οποία είναι οπλισµένα µε ράβδους Φ12 (παρατηρείται
βελτίωση της διατµητικής και εφελκυστικής αντοχής του Κ∆).
Παρατηρείται πως η συµπεριφορά των δοκιµίων στο σκυρόδεµα των οποίων έχουν προστεθεί ίνες
χάλυβα, είναι διαφορετική από τη συµπεριφορά των δοκιµίων χωρίς ίνες: α) Η µέγιστη τιµή της
επιβαλλόµενης ολίσθησης είναι µεγαλύτερη για τα δοκίµια µε ίνες, β) Η µορφή αστοχίας είναι
διαφορετική, καθώς σε αυτά τα δοκίµια παρατηρείται πιο έντονη ρηγµάτωση της διεπιφάνειας, ενώ,
γ) ∆εν δηµιουργούνται διαγώνιες ρωγµές σηµαντικού ανοίγµατος, οι οποίες να οδηγούν στον πρόωρο
τερµατισµό της δοκιµής.
Σε µεγάλες τιµές της επιβαλλόµενης ολίσθησης, έφτασε και το δοκίµιο στο οποίο ασκούνταν θλιπτική
τάση, κάθετη στη διεπιφάνεια. Στους πρώτους κύκλους, και σε µικρές µετατοπίσεις, η συµπεριφορά
είναι σχεδόν γραµµική - ελαστική. Η αντίσταση της διεπιφάνειας δεν µειώνεται σηµαντικά µε την
ανακύκλιση, και στον πρώτο κύκλο σε µεγαλύτερη ολίσθηση, για πολύ µικρή αύξηση της ολίσθησης,
η αντίσταση της διεπιφάνειας φτάνει στην τιµή που είχε στον πρώτο κύκλο που πραγµατοποιήθηκε
στη µικρότερη ολίσθηση.
Στην περίπτωση των δοκιµίων χωρίς αξονική δύναµη κάθετα στη διεπιφάνεια, η µέγιστη τιµή της
αντίστασης επιτυγχάνεται για διαφορετικές ολισθήσεις σε κάθε κατεύθυνση. Η συµπεριφορά δεν είναι
κοινή για όλα τα δοκίµια: Σε ορισµένα δοκίµια επιτυγχάνεται µεγαλύτερη τιµή της απόκρισης κατά
την πρώτη κατεύθυνση φόρτισης, ενώ σε άλλα δοκίµια κατά την δεύτερη κατεύθυνση φόρτισης. Το
ίδιο ισχύει και για την αποµείωση της αντοχής, ανάλογα µε το δοκίµιο, καθώς αυτή εµφανίζεται να
είναι µεγαλύτερη στην πρώτη ή στην δεύτερη κατεύθυνση φόρτισης.
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Στο Σχήµα 8 συγκρίνονται οι περιβάλλουσες για τον 1ο και 2ο κύκλο, για όλα τα δοκίµια Κ∆, όπου,
πρέπει να σηµειωθεί, η δύναµη απόκρισης που απεικονίζεται για κάθε κύκλο λαµβάνεται ως η µέση
απόκριση των δύο διευθύνσεων φόρτισης. Η αποµείωση της δύναµης απόκρισης εξαρτάται από το
µήκος έµπηξης των ράβδων οπλισµού της διεπιφάνειας, από την ενδεχόµενη προσθήκη ινών χάλυβα
στο Κ∆ και από την ύπαρξη αξονικής δύναµης κάθετα στη διεπιφάνεια.

(α)
(β)
ο
Σχ. 8 Περιβάλλουσες φορτίου ολίσθησης: α) για τον 1 και β) τον 2ο κύκλο.

(α)
(β)
Σχ. 9 Κατανάλωση υστερητικής ενέργειας: α) συνολικά για όλο το πείραµα, β) για τον 1ο κύκλο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανάλωση υστερητικής ενέργειας (Σχ. 9). Λόγω της αύξησης των
επιβαλλόµενων ολισθήσεων, αλλά και της αύξησης της παραµένουσας ολίσθησης στη διεπιφάνεια, η
ενέργεια που καταναλώνεται αυξάνεται για µεγαλύτερες τιµές της ολίσθησης (δεν υπάρχει πτώση από
κάποια τιµή της ολίσθησης και πάνω, όπως συµβαίνει για την αντίσταση της διεπιφάνειας), µειώνεται
όµως σηµαντικά µε την ανακύκλιση. Το µεγαλύτερο ποσοστό της µείωσης γίνεται από τον πρώτο στο
δεύτερο κύκλο, ενώ στους επόµενους κύκλους, η µείωση τόσο του φορτίου όσο και της κατανάλωσης
ενέργειας είναι πολύ µικρή (Σχ. 9α).
3.6 Εγκάρσιο άνοιγµα ρωγµής και εφελκυστικές παραµορφώσεις των ράβδων οπλισµού που
διαπερνούν τη διεπιφάνεια
Στο Σχήµα 10 φαίνεται η σχέση µεταξύ της εγκάρσιας διόγκωσης (άνοιγµα ρωγµής) µε την
επιβαλλόµενη διατµητική ολίσθηση για τα δοκίµια τα οποία είναι οπλισµένα µε ράβδους Φ12.
Σηµειώνεται ότι δεν δίνεται το σύνολο της συµπεριφοράς, αλλά έχει αποµονωθεί τµήµα τους, έτσι
ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση της συµπεριφοράς διαφορετικών δοκιµίων. Η µορφή του
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άνοιγµα ρωγµής (mm)

διαγράµµατος δείχνει ότι (α) το άνοιγµα της ρωγµής στη µέγιστη τιµή της επιβαλλόµενης ολίσθησης
αυξάνεται µε την τιµή της µέγιστης επιβαλλόµενης ολίσθησης, ενώ δεν αυξάνεται πάντα σηµαντικά
µε το πλήθος των κύκλων, (β) και το παραµένον άνοιγµα της ρωγµής, για µηδενική τιµή της
επιβαλλόµενης ολίσθησης επίσης αυξάνεται µε την αύξηση εύρους της ολίσθησης. Στο δοκίµιο στο
οποίο ασκείται θλιπτική δύναµη κάθετη στη διεπιφάνεια, υπάρχει έντονη ασυµµετρία του ανοίγµατος
της ρωγµής στις δύο κατευθύνσεις φόρτισης.

Σχ. 10 ∆ιαγράµµατα ανοίγµατος ρωγµής συναρτήσει της ολίσθησης στη διεπιφάνεια για τα δοκίµια µε
ράβδους διαµέτρου 12mm. Έχει αποµονωθεί τµήµα τους, ώστε να είναι όλα στην ίδια κλίµακα.

Σχ. 11 Τυπικά διαγράµµατα των ιστοριών ανηγµένης παραµόρφωσης του βλήτρου συναρτήσει της
ολίσθησης στη διεπιφάνεια, και συναρτήσει του ανοίγµατος της ρωγµής.
Σηµειώνεται ότι διαφορές παρατηρούνται και στις παραµορφώσεις των ράβδων του οπλισµού στο Σχ.
11: η παραµόρφωση του οπλισµού στην περίπτωση του δοκιµίου µε ράβδους µικρού µήκους
αγκύρωσης, είναι µικρότερη από την παραµόρφωση σε δοκίµια µε ράβδους µεγαλύτερου µήκους. Η
συνύπαρξη της δράσης βλήτρου και της αξονικής τάσης στις ράβδους, δεν επιτρέπει να
αποφασίσουµε ποιό ποσοστό της παραµόρφωσης οφείλεται σε ποιον µηχανισµό, όµως φαίνεται πως
στην περίπτωση της ύπαρξης αξονικής δύναµης εµποδίζεται η ελεύθερη παραµόρφωση - εξόλκευση
των ράβδων που παρατηρήθηκε σε ορισµένα αξονικώς αφόρτιστα δοκίµια.
3.7 Σύγκριση των αποτελεσµάτων από Κ∆ µε δοκιµές αντίστοιχων δοκιµίων από ΣΚΒ
Στη συνέχεια, στα Σχ. 12 και 13, δίνονται συγκριτικά διαγράµµατα απόκρισης µεταξύ δοκιµίων µε
παρόµοιο οπλισµό διεπιφάνειας και ιστορία φόρτισης, τα οποία κατασκευάστηκαν µε ΚΣ είτε µε
ΣΚΒ, τα οποία είχαν δοκιµαστεί παλαιότερα στο ΕΩΣ ΕΜΠ (Palieraki et al., 2012a, 2012b, 2013).

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

ΕΠΕΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»

φορτίο (kN)

Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

(α)
R-31/E/20/0.1
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(β)
Σχ. 12 Συγκριτικά διαγράµµατα µεταξύ των δοκιµίων R-34L/E/20/0.1 από Κ∆ και R-31/E/20/0.1 από
ΣΚΒ, α) διατµητικού φορτίου – ολίσθησης και β) ανοίγµατος ρωγµής – ολίσθησης.
ολίσθηση (mm)

Στο Σχ. 15 δίνονται οι συγκρίσεις µεταξύ των περιβαλλουσών για τις δύο κατηγορίες δοκιµίων.
Σηµειώνεται ότι: α) ∆εν υπάρχουν δοκίµια αντίστοιχα µε τα R-34L/E/12/0.1 και R-34Lf/B/20/0.1. Για
τα δοκίµια αυτά, έγινε τέτοια επιλογή παραµέτρων ώστε να είναι πληρέστερη η σύγκριση µεταξύ των
δοκιµίων από Κ∆, β) Επίσης, σηµειώνεται ότι η θλιπτική αξονική δύναµη στο δοκίµιο NR25/E/20/0.1 ήταν διαφορετική από αυτήν του δοκιµίου NR-34L/E/20/0.1, ήταν δηλαδή αρχικά ίση µε
3.0MPa, και στη συνέχεια µειώθηκε σε 1.0MPa: λόγω της παραλαβής µεγάλου φορτίου από το
δοκίµιο παρουσία µεγάλης θλιπτικής τάσης, η τρέχουσα δοκιµή έγινε απευθείας σε θλιπτική τάση
1.0MPa.
Στον Πίνακα 1 δίνονται οι τιµές της αντίστασης στη διεπιφάνεια και για δοκίµια ΣΚΒ παλαιότερων
δοκιµών (Παλιεράκη, 2014) που έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Η συµπεριφορά των δοκιµίων από
Κ∆ είναι εν γένει συγκρίσιµη µε την συµπεριφορά των δοκιµίων από ΣΚΒ. Σηµειώνεται ότι
υποδεέστερη µπορεί να θεωρηθεί η συµπεριφορά των διεπιφανειών από Κ∆ χωρίς ίνες χάλυβα, καθώς
τα δοκίµια αυτά έφτασαν σε τιµές της αντίστασης συγκρίσιµες µε τις τιµές της αντίστασης των
δοκιµίων από ΣΚΒ, αλλά η µέγιστη επιβαλλόµενη ολίσθηση ήταν µικρότερη, και η αστοχία πιο
απότοµη, µε δηµιουργία ρωγµών µε κλίση ως προς την διεπιφάνεια. Σηµειώνεται επίσης ότι οι βρόχοι
υστέρησης είναι πιο στενοί περί την αρχή των αξόνων, και άρα είναι µικρότερη η κατανάλωση
ενέργειας.
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(α)
R-30f/E/20/0.1
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άνοιγµα ρωγµής (mm)

1.5

1

0.5

-3

-2

0 0

-1

1

ολίσθηση (mm)

2

3

(β)

Σχ. 13 Συγκριτικά διαγράµµατα µεταξύ των δοκιµίων R-34Lf/E/20/0.1 από Κ∆ και R-30f/E/20/0.1
από ΣΚΒ, α) διατµητικού φορτίου – ολίσθησης και β) ανοίγµατος ρωγµής – ολίσθησης.
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Σχ. 14 Συγκριτικά διαγράµµατα µεταξύ των περιβαλλουσών διατµητικού φορτίου – ολίσθησης όλων
των δοκιµίων από Κ∆ της παρούσης και των σχετικών από ΣΚΒ,
Συµπεράσµατα
Από την πειραµατική διερεύνηση, την ανάλυση των αποτελεσµάτων των δοκιµών σε έξη δοκίµια
οπλισµένων διεπιφανειών κατασκευασµένων από οπλισµένο και ινοπλισµένο Κ∆ και τη συγκριτική
µελέτη µε αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα σε δοκίµια από ΣΚΒ, συνάγονται τα εξής:
(α) Με βάση την εξέλιξη των πειραµάτων, συµπεραίνεται ότι ο σχεδιασµός των δοκιµίων ήταν
επιτυχής, καθώς αποφεύχθηκαν πρόωρες - παρασιτικές αστοχίες σε περιοχές εκτός της διεπιφάνειας.
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(β) Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διεπιφάνειες από Κ∆ συµπεριφέρθηκαν καλύτερα από αντίστοιχες
διεπιφάνειες από ΣΚΒ, ιδίως σε ότι αφορά το ρυθµό αποµείωσης της αντοχής κατά την ανακύκλιση.
(γ) Ειδικά για το Κ∆, η προσθήκη ινών από χάλυβα, στα ποσοστά που µελετήθηκαν στην παρούσα,
έδωσαν µεγάλη διαφορά προς το καλύτερο στην ποιότητα της ανακυκλιζόµενης απόκρισης
(ενεργειακή απορρόφηση, ευστάθεια βρόχου και σταδιακή αποµείωση αντοχής).
(δ) Οµοίως, η παρουσία εγκάρσιας αξονικής δύναµης ήταν ευµενής για τη διεπιφάνεια από Κ∆ όπως
και για ΣΚΒ, καθώς εµποδίζει την εξόλκευση των βλήτρων και βελτιώνει την τριβή.
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