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Εκτενής περίληψη
Το κισηρόδεµα (Κ∆), δηλαδή το σκυρόδεµα του οποίου τα αδρανή έχουν αντικατασταθεί µερικώς ή
πλήρως από κίσηρη, είναι ένα υλικό µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση το συνήθους
πυκνότητας σκυρόδεµα (ΣΠΣ) όσον αφορά τα µηχανικά του χαρακτηριστικά. Επί πλέον, όπως
προέκυψε από δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος του
ΕΜΠ, το Κ∆ παρουσιάζει δυσµενέστερη συµπεριφορά όσον αφορά τα µηχανικά του χαρακτηριστικά
σε διάτµηση, συγκριτικά µε το ΣΠΣ.
Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η πραγµατοποίηση νέας στρώσης σκυροδέµατος σε
υφιστάµενο σκυρόδεµα, όπως σε καµπτικές ενισχύσεις δοκών και πλακών για την αύξηση του
στατικού ύψους, σε ενισχύσεις πλαισιωτών φορέων µε διατµητικά τοιχώµατα, σε µανδύες
υποστυλωµάτων για την αύξηση της περίσφιγξης και της µείωσης 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 ΣΠΣ είναι ανέφικτη λόγω µη-ικανής παραλαβής των νέων
φορτίων από τη θεµελίωση. Παράλληλα, λόγω του γεγονότος ότι το ΕΣ προσφέρεται για εφαρµογές
προκατασκευής, καθώς το µικρότερό του βάρος επιτρέπει την ευκολότερη µεταφορά του,
χρησιµοποιείται στην γεφυροποιία. Εκεί, διεπιφάνειες σκυροδέµατος µε σκυρόδεµα δηµιουργούνται
όταν προκατασκευασµένες πλάκες τοποθετούνται πάνω σε προκατασκευασµένες δοκούς, ή όταν
χρησιµοποιούνται διατοµές «σάντουιτς», µε τις ακραίες στρώσεις από υψηλής αντοχής ΣΠΣ και την
ενδιάµεση από ΕΣ, για τη µείωση των φορτίων της κατασκευής.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η µονολιθικότητα της διεπιφάνειας δεν είναι δεδοµένη και τα
µηχανικά χαρακτηριστικά τους, όσον αφορά την ικανότητα ανάπτυξης διατµητικών τάσεων και την
ολίσθηση µεταξύ τους, αποκτούν µεγάλη σηµασία.
Τα υπάρχοντα πειραµατικά δεδοµένα για το Κ∆ δεν είναι αρκετά προκειµένου να εξαχθούν ασφαλή
συµπεράσµατα για την συµπεριφορά των διεπιφανειών σε διατµητική φόρτιση. ∆ιεπιφάνειες από Κ∆
αναµένεται να παρουσιάσουν µάλλον υποδεέστερη συµπεριφορά όσον αφορά τη διατµητική τους
αντίσταση. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στο ότι η διατµητική αντοχή του Κ∆, είναι µικρότερη από αυτήν
του ΣΠΣ. 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.
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Η ανάλυση της δοµής του ελαφροσκυροδέµατος (ΕΣ) σε µεσοσκοπική κλίµακα έδειξε ότι, όταν η
αντοχή του ελαφροαδρανούς (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 ΣΠΣ, αλλά
µέσω των ΕΑ. Η µορφή αυτή της εσωτερικής ρηγµάτωσης σηµαίνει ότι δεν καµπυλώνονται οι τροχιές
των ρωγµών όπως στο ΣΠΣ, το οποίο στο ΣΠΣ συµβαίνει για να παρακαµφθούν τα σωµατίδια του
αδρανούς και συνεπώς οι ρωγµές είναι κάθετες και λείες. Το αποτέλεσµα είναι και στις διεπιφάνειες
να αναµένεται ευκολότερη λείανση και τελικά µικρότερη διατµητική αντοχή.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πειραµατικής διερεύνησης των
χαρακτηριστικών που αφορούν στην διάτµηση και στην ολίσθηση µεταξύ ωπλισµένων διεπιφανειών
από Κ∆ όταν αυτές υποβάλλονται σε σταδιακά αυξανόµενα και ανακυκλιζόµενα φορτία. Οι
διεπιφάνειες ενισχύονται µε ράβδους οπλισµού, οι οποίες τις διαπερνούν κάθετα και αγκυρώνονται
και στις δύο πλευρές εκατέρωθεν των διεπιφανειών.
Τα δοκίµια που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, σκυροδετούνται σε δύο φάσεις, ώστε να
δηµιουργηθεί η διεπιφάνεια (Σχ. 1). Οι µελετώµενες παράµετροι (Πίνακας 1) επιλέχθηκαν µε βάση τα
αποτελέσµατα παλαιότερων δοκιµών, οι οποίες είχαν πραγµατοποιηθεί στο Εργαστήριο Ωπλισµένου
Σκυροδέµατος του ΕΜΠ (Ζέρης et al., 2011, Παλιεράκη, 2014) και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν
από αυτές τις δοκιµές. Επιλέχθηκαν διάµετροι ράβδων Φ8 και Φ12, οι οποίες χρησιµοποιούνται
συχνότερα στις ενισχύσεις. Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν σε όλες τις περιπτώσεις
κισηρόδεµα, αντοχής 34MPa. Στο κισηρόδεµα δύο δοκιµίων έγινε προσθήκη ινών 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 Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος (Ζέρης et al., 2011), έδειξαν ότι σε
δοκίµια κατασκευασµένα µε συµβατικό σκυρόδεµα, µήκος αγκύρωσης ίσο µε 20 φορές την διάµετρο
του οπλισµού, επαρκεί για την πλήρη αγκύρωσή τους. Τα 5 από τα δοκίµια που δοκιµάζονται έχουν
µήκος αγκύρωσης ίσο µε 20Φ, ενώ το ένα δοκίµιο έχει ράβδους µήκους ίσου µε 12.5Φ.
Σε ένα δοκίµιο ασκείται εξωτερική θλιπτική τάση η οποία δρα κάθετα στην διεπιφάνεια ίση µε
1.0MPa. Σε όλα τα δοκίµια, η ανακυκλιζόµενη ολίσθηση που επιβάλλεται στην διεπιφάνειας 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.
Κατά τις δοκιµές, σε όλα τα δοκίµια, άνοιξε ρωγµή κατά µήκος της διεπιφάνειας, ανάµεσα στα δύο
τµήµατα σκυροδέµατος, και ήταν ορατή µε γυµνό µάτι στα περισσότερα δοκίµια, για ολισθήσεις ίσες
µε 0.1mm έως 0.2mm. 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 εµποδίζεται από την αξονική δύναµη.
Στο Σχ. 2 φαίνονται οι βρόχοι υστέρησης για ορισµένες από τις διεπιφάνειες. 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 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, για τις δοκιµές στις οποίες δεν ασκείται αξονική δύναµη κάθετη στη
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διεπιφάνεια, αλλά και για µεγαλύτερες τιµές της επιβαλλόµενης ολίσθησης. Για µικρές τιµές της
επιβαλλόµενης ολίσθησης, η µείωση της απόκρισης δεν είναι πολύ έντονη, ενώ τα διαγράµµατα είναι
σχεδόν γραµµικά, και η αποφόρτιση ακολουθεί σχεδόν την ίδια διαδροµή µε την φόρτιση.
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.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών σε δοκίµια κατασκευασµένα
από Κ∆. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι βρόχοι υστέρησης και η µέγιστη διατµητική αντίσταση,
η κατανάλωση ενέργειας σε κάθε κύκλο, το εγκάρσιο άνοιγµα ρωγµής και οι εφελκυστικές
παραµορφώσεις των ράβδων που διαπερνούν τη διεπιφάνεια. Γίνεται σύγκριση των δοκιµίων που
παρουσιάζονται αναλυτικά εδώ, µε δοκίµια συµβατικού σκυροδέµατος, τα οποία είχαν δοκιµαστεί
παλιότερα, στο Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος.
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά και απόκριση των δοκιµίων που παρουσιάζονται.
α/α

∆οκίµιο

Πλήθος και ∆ιάµετρος Ράβδων/Ποσοστό
Οπλισµού/ Μήκος αγκύρωσης ανηγµένο
στην διάµετρο της ράβδου

τu,exp
(N/mm2)

1
2
3
4
5
6

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

3Φ12/0.0068/20
3Φ12/0.0068/20
3Φ12/0.0068/12.5
3Φ8/0.003/20
3Φ8/0.003/20
3Φ12/0.0068/20

2.92
3.91
2.87
3.11
3.39
5.74

Σχ. 1 Γεωµετρία των δοκιµίων.

Σχ. 2 Τυπικοί βρόχοι υστέρησης.

Βιβλιογραφία
Ζέρης Χ., Παλιεράκη Β., Σφήκας Ι. (2011), «∆ιερεύνηση της ανακυκλιζόµενης συµπεριφοράς
οπλισµένων διεπιφανειών σκυροδέµατος σε επισκευασµένα/ ενισχυµένα στοιχεία», Τελική
Έκθεση Προγράµµατος ΠΕΒΕ, ΕΜΠ, Αθήνα, 2011.
Παλιεράκη Β. (2014), «Σεισµική Συµπεριφορά Ωπλισµένων ∆ιεπιφανειών σε Επισκευασµένα/
Ενισχυµένα Στοιχεία Ωπλισµένου Σκυροδέµατος», ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΕΜΠ, Απρίλιος 2014.

