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ΠΕΡΘΛΗΦΗ : Τν Υπεξπςειήο Επηηειεζηηθόηεηαο Ιλνπιηζκέλν Σθπξόδεκα
δηαθξίλεηαη γηα ηα ηδηαίηεξα κεραληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη αλζεθηηθόηεηα
ηνπ. Είλαη έλα ηζηκεληνεηδνύο βάζεο πιηθό κε κεησκέλν ιόγν λεξνύ πξνο
ζπλδεηηθό πιηθό, απμεκέλν πνζνζηό ππξηηηθήο παηπάιεο θαη κεηαιιηθέο ίλεο. Δελ
πεξηέρεη ρνλδξόθνθθα αδξαλή θαη ηα ιεπηόθνθθα είλαη κεγέζνπο 125 – 500κm.
Σηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επηξξνήο δηαθόξσλ
παξακέηξσλ ηεο ζύλζεζήο ηνπ ζηελ κνλναμνληθή ζιίςε, ζηνλ άκεζν θαη έκκεζν
εθειθπζκό, ζην κέηξν ειαζηηθόηεηαο θαη ζηνλ ιόγν Poisson.
Παξαζθεπάζηεθαλ νρηώ κίγκαηα από ηα νπνία ηα ηξία είλαη πςειήο αληνρήο
(ρσξίο ηελ πξνζζήθε ηλώλ) θαη πέληε ππεξπςειήο επηηειεζηηθόηεηαο ηλνπιηζκέλα
ζθπξνδέκαηα. Οη παξάκεηξνη πνπ κειεηήζεθαλ είλαη νη εμήο: ιόγνο λεξνύ πξνο
ζπλδεηηθό πιηθό, πνζνζηό θαη αλαινγία ηλώλ θαη πνζόηεηα ξεπζηνπνηεηή. Η
εξγαζηεξηαθή κειέηε έγηλε κε ζηόρν ηελ εύξεζε ζύλζεζεο ε νπνία ζα
πξννξίδεηαη γηα λα δνθηκαζηεί έλαληη θξνπζηηθώλ θνξηίσλ.
ABSTRACT : This research presents the findings of an experimental study
aiming to determine the mechanical properties of Ultra High Performance Fibre
Reinforced Concrete (UHPFRC) specifically designed for sustaining impact loads.
UHPFRC is a cement – based material that is composed of portland cement, sand
grading 125 – 500κm, microsilica, super plasticizer and a combination of steel
fibers. The combination of steel fibers comprises of two different kinds of fibers:
6mm long with 0.16mm diameter and 13mm long with 0.16mm diameter. Eight
different mixtures were tested, containing a different percentage by volume of
steel fibers, quantity of super plasticizer and water per binder ratio. The effect of
these parameters, on the compressive strength, direct tensile strength, modulus of
1

Υπνςήθηα Δηδάθησξ, Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη Τκήκα
Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, email:
annamina@central.ntua.gr
2
Καζεγεηήο, Τκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, email:
petrou@ucy.ac.cy
3
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, email:
ctrezos@central.ntua.gr

1

Elasticity, tensile strength, modulus of rupture and the Poisson’s ratio were
measured at different ages. Finally, a complete stress – strain curve in
compression was obtained for all UHPFRC mixtures. The mechanical properties
were utilized to select the best UHPFRC design for concrete structures subjected
to impact loading conditions.

ΕΘΑΓΧΓΗ
Τα ζθπξνδέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλεζηζκέλα δνκηθά έξγα
παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή πςειώλ θηεξίσλ, θηεξίσλ κε
κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο δνκηθώλ ζηνηρείσλ, γεθπξώλ κεγάισλ αλνηγκάησλ θαη
θαηαζθεπώλ κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίζηεθε
ην Υςειήο Επηηειεζηηθόηεηαο Σθπξόδεκα (UHPC) ην νπνίν ζπγθξηηηθά κε ην
ζπκβαηηθό ζθπξόδεκα, όζνλ αθνξά ηελ ζύλζεζε, έρεη κεησκέλν ιόγν Ν/ΣΥ θαη
αύμεζε ησλ πνδνιαληθώλ πιηθώλ αιιά θαη ησλ ρεκηθώλ πξνζζέησλ. Σε θόξηηζε
ηα ζθπξνδέκαηα πςειήο αληνρήο έρνπλ ζρεδόλ γξακκηθό δηάγξακκα ηάζεσλ –
παξακνξθώζεσλ θαη απηό νθείιεηαη ζηηο κηθξνξεγκαηώζεηο ζηε κεηαβαηηθή
δώλε. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε απμεκέλε ςαζπξόηεηα ηνπ πιηθνύ. Γηα
αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαηά ηελ αλάκημε, ηνπνζεηνύληαη ηερλεηέο ίλεο
κηθξνύ κήθνπο θαη δηακέηξνπ από δηάθνξα πιηθά θαη έηζη έρνπκε ην Υπεξπςειήο
Επηηειεζηηθόηεηαο Ιλνπιηζκέλν Σθπξόδεκα (UHPFRC). Τν ελ ιόγσ πιηθό έρεη
εθαξκνζηεί επξέσο ζε δνκηθά έξγα (Schmidt, 2005). Εθηελήο βηβιηνγξαθία
αλαθέξεηαη ζην Υπεξπςειήο Επηηειεζηηθόηεηαο Ιλνπιηζκέλν Σθπξνδέκα κε
ζηόρν ηελ κειέηε ησλ κεραληθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθώλ. Έρεη κειεηεζεί ε
επηξξνή ηνπ ηξόπνπ ζπληήξεζεο, ηνπ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ θαη πνζνζηνύ ηλώλ θαη
ε αιιαγή ηνπ ιόγνπ N/ΣΥ. Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα θαηαγξαθή ηεο
πιήξνπο θακπύιεο ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ έκκεζνπ εθειθπζκνύ (θάκςε
δνθαξηώλ), έρεη κειεηεζεί θαη ζπλαληάηαη ζηελ βηβιηνγξαθία (Yu, 2014), (Song,
(2004), (Nguyen, 2013). Ληγνζηέο κειέηεο παξνπζηάδνπλ πιήξεηο θακπύιεο
ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ κνλναμνληθήο ζιίςεο θαη εθειθπζκνύ (Hassan,
2012), ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ζιηπηηθώλ
θαη εθειθπζηηθώλ παξακνξθώζεσλ. Σηελ παξνύζα κειέηε παξαζθεπάζηεθαλ
νθηώ κίγκαηα από ηα νπνία ηα πέληε πεξηέρνπλ κεηαιιηθέο ίλεο (Υπεξπςειήο
Επηηειεζηηθόηεηαο Ιλνπιηζκέλν Σθπξόδεκα) θαη ηα ππόινηπα ηξία όρη
(Υπεξπςειήο Επηηειεζηηθόηεηαο Σθπξόδεκα). Σηα κίγκαηα δηαθνξνπνηείηαη ην
πνζνζηό κεηαιιηθώλ ηλώλ, ε γεσκεηξία ησλ ηλώλ, ν ιόγνο λεξνύ πξνο ζπλδεηηθό
πιηθό (Ν/ΣΥ) θαη ε πνζόηεηα ξεπζηνπνηεηή. Καηαζθεπάζηεθαλ πεηξακαηηθέο
δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαγξαθή ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ από κνλναμνληθή
ζιίςε θαη άκεζν εθειθπζκό. Αθόκε κεηξήζεθε ην κέηξν Ειαζηηθόηεηαο θαη ν
ιόγνο Poisson. Μειεηήζεθε ε επηξξνή ησλ πην πάλσ παξακέηξσλ ζηα κεραληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ κε ζηόρν ηελ εύξεζε ηνπ βέιηηζηνπ κίγκαηνο γηα
θαιύηεξε απόθξηζε ζε θξνπζηηθό θνξηίν. Η θξνύζε από ππξνβόιν όπιν, ιόγσ
ηεο κηθξήο δηακέηξνπ θαη ηεο κεγάιεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο, δεκηνπξγεί βάζνο
δηείζδπζεο πνπ πξνθαιεί δηάηξεζε θαη εθηόλσζε κε ζξπκκαηηζκό ζην
ζθπξόδεκα. Σύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ε επίηεπμε κηθξνύ βάζνπο δηείζδπζεο
επηηπγράλεηαη κε ζιηπηηθέο αληνρέο άλσ ησλ 150MPa θαη ε εθηόλσζε κε ηνλ
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ζξπκκαηηζκό ηνπ πιηθνύ κεηώλνληαη κε ηελ αύμεζε ηεο παξακνξθσζηκόηεηαο
(Zhang, 2005).

ΤΝΘΕΕΘ ΜΘΓΜΑΣΧΝ – ΔΟΚΘΜΘΑ - ΤΝΣΗΡΗΗ
Η ζύλζεζε βαζίδεηαη ζηελ κειέηε Benson and Karihaloo (2005) ε νπνία
δηαθνξνπνηήζεθε θαηά ηνλ Nicolaides (2015) κε ζηόρν ηελ ρξήζε πιηθώλ από
ηελ Κππξηαθή αγνξά. Σθπξνδεηήζεθαλ νθηώ κίγκαηα από ηα νπνία ηα πέληε
πεξηέρνπλ κεηαιιηθέο δηακέηξνπ 0.16mm. Φξεζηκνπνηήζεθαλ δπν δηαθνξεηηθά
κήθε (6mm θαη 13mm). Τα δπν εθ ησλ πέληε κηγκάησλ πεξηέρνπλ κόλν έλα κήθνο
ηλώλ, απηό ησλ 13mm. Η ζύλζεζε ησλ κηγκάησλ είλαη ίδηα, κε δηαθνξνπνηήζεηο
ζηνλ ξεπζηνπνηεηή, ζηελ πνζόηεηα θαη ζην είδνο ησλ κεηαιιηθώλ ηλώλ θαζώο θαη
ζηελ πνζόηεηα λεξνύ. Τα Υπεξπςειήο Επηηειέζηηθόηεηαο Ιλνπιηζκέλα
Σθπξνδέκαηα ζε ζπληνκνγξαθία ζα αλαθέξνληαη σο UHPFRC θαη ηα κε
ηλνπιηζκέλα UHPC. Η νλνκαζία ησλ ζπλζέζεσλ ζα απεηθνλίδεηαη σο εμήο: α(α1α2)/β/γ όπνπ α, α1, α2, β θαη γ είλαη: ην πνζνζηό (%) ησλ ηλώλ θαηά όγθν, ην
πνζνζηό (%) ησλ ηλώλ κηθξνύ κήθνπο 6mm θαηά όγθν, ην πνζνζηό (%) ησλ ηλώλ
κεγάινπ κήθνπο 13mm θαηά όγθν ην πνζνζηό (%) ηνπ ιόγνπ λεξνύ πξνο
ζπλδεηηθό πιηθό θαη ην πνζνζηό (%) ηνπ ιόγνπ ξεπζηνπνηεηή πξνο ζπλδεηηθό
πιηθό αληηζηνίρσο. Οη ζπλζέζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 πην θάησ.
Πίνακαρ 1. Σπλζέζεηο Μηγκάησλ UHPC
Υιηθό (kg/m3)

0/16/4.5

0/16/6

0/20/6

Τζηκελην

880

880

880

Ππξηηηθή παηπάιε

220

220

220

Μεηαιιηθέο ίλεο 6mm

0

0

0

Μεηαιιηθέο ίλεο 13mm

0

0

0

Άκκνο (500-250)κm

358

358

358

Άκκνο (250-125)κm

475

475

475

Νεξό

176

176

176

Υπεξεπζηνπνηεηήο

50

67

67

Πίνακαρ 2. Σπλζέζεηο Μηγκάησλ UHPFRC
Υιηθό (kg/m3)

2(0-2)/16/6

2(0-2)/20/6

6(5-1)/16/4.5

6(5-1)/16/6

6(3-3)/16/6

Τζηκελην

880

880

880

880

880

Ππξηηηθή παηπάιε

220

220

220

220

220

Μεηαιιηθέο ίλεο 6mm

0

0

400

400

240

Μεηαιιηθέο ίλεο 13mm

160

160

80

80

240

Άκκνο (500-250)κm

358

358

358

358

358

Άκκνο (250-125)κm

475

475

475

475

475

Νεξό

176

176

176

176

176

Υπεξεπζηνπνηεηήο

67

67

50

67

67
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Τλικά ςνθέζευν
Τα πιηθά ησλ ζπλζέζεσλ παξνπζηάδνληαη πην θάησ:

Τζηκέλην Portland CEM I θαη θαηεγνξία αληνρήο 52,5R

Ππξηηηθή παηπάιε κε πεξηεθηηθόηεηα ζε νμείδην ηνπ ππξηηίνπ (SiO2) 97%

Αζβεζηνππξηηηθή άκκνο πξνεξρόκελε από θπζηθό ιίζν (θαηεγνξίαο
θιαζηηθώλ αζβεζηνιίζσλ) θαη απνηεινύκελε από θόθθνπο ππξηηηθήο
ζύζηαζεο κε θξπζηαιιηθό αζβεζηίηε, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 125–250
κm θαη 250–500 κm.

Υπεξεπζηνπνηεηήο

Μεηαιιηθέο ίλεο από ράιπβα δηακέηξνπ 0.16mm θαη κήθνπο 6mm ή 13mm
Διαδικαζία κςποδέηηζηρ
Σε αλαδεπηήξα θαηαθόξπθνπ άμνλα ηνπνζεηνύληαη ηα δπν θιάζκαηα άκκνπ θαη
αλαδεύνληαη γηα 3 ιεπηά, έπεηηα, ηνπνζεηείηαη ε ππξηηηθή παηπάιε καδί κε ην
ηζηκέλην θαη αλακηγλύνληαη όια καδί γηα αθόκε 3 ιεπηά. Μεηά, ηνπνζεηνύληαη νη
ίλεο ζε ηξεηο ηζόπνζεο δόζεηο θαη θάζε δόζε αλακηγλύεηαη γηα 2 ιεπηά. Οη ίλεο
ηνπνζεηνύληαη κέζσ θόζθηλνπ ππό δόλεζε. Σηε ζπλέρεηα, ηα δπν ηξίηα ηνπ
ππεξεπζηνπνηεηή αλακηγλύνληαη κε ην λεξό θαη πξνζηίζεληαη ζην ζηεγλό κίγκα
ζε ηξεηο δόζεηο, κε 2 ιεπηά αλάκημε γηα θάζε δόζε. Σην ηέινο, ην έλα ηξίην ηνπ
ππεξεπζηνπνηεηή πνπ απέκεηλε πξνζηίζεηαη αξγά ζην κίγκα. Τν κίγκα
ηνπνζεηείηαη ζε κήηξεο νη νπνίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε δνλεηηθό ηξαπέδη.
Δοκίμια
Τα δνθίκηα θαηαζθεπάζηεθαλ βάζεη ηνπ πξνηύπνπ CYS EN 12390–1:2009. Σηνλ
πην θάησ Πίλαθα 3 αλαγξάθεηαη ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ δνθηκίσλ πνπ
παξαζθεπάζηεθαλ από θάζε κίγκα.
Πίνακαρ 3. Είδνο θαη πιήζνο δνθηκίσλ
Πιήζνο δνθηκίσλ
Σύλζεζε

Κύβνη
(100x100x100)mm

Κύιηλδξνη
(d=100mm,
h=200mm)

0/16/4.5

5

2

4

---

---

0/16/6

6

3

2

2

---

0/20/6

4

3

2

2

---

2(0-2)/16/6

6

3

2

2

---

2(0-2)/20/6

6

3

2

2

---

6(5-1)/16/4.5

5

2

4

---

---

6(5-1)/16/6

6

3

2

3

---

6(3-3)/16/6

6

3

2

3

3

Πξηζκαηηθέο δνθνί Πξηζκαηηθέο δνθνί Πξηζκάηηθέο δνθνί
(100x50x500)mm (100x100x500)mm κνξθήο θνθθάισλ

ςνηήπηζη
Η επηινγή ηεο ζπληήξεζεο βαζίζηεθε ζηελ πεηξακαηηθή κειέηε Nicolaides
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(2015). Η ζπληήξεζε πνπ επηιέρζεθε είλαη ηα δνθίκηα λα αθαηξνύληαη από ηελ
κήηξα ηελ 2ε εκέξα θαη λα ηνπνζεηνύληαη ζε δεμακελή ύδαηνο όπνπ αλεβαίλεη ε
ζεξκνθξαζία ζηαδηαθά από ηνπο 20νC ζηνπο 90νC (3ε εκέξα) θαη λα παξακέλνπλ
ζηνπο 90νC γηα 11 εκέξεο. Τελ 13ε εκέξα αξρίδεη ζηαδηαθά λα κεηώλεηαη ε
ζεξκνθξαζία πίζσ ζηνπο 20νC (14ε εκέξα) θαη λα παξακέλνπλ εληόο ύδαηνο
κέρξη ηε δνθηκή.

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΕ ΔΟΚΘΜΕ
Οη δνθηκέο ζιίςεο θαη έκκεζνπ εθειθπζκνύ (θάκςε ηξηώλ ζεκείσλ) έγηλαλ κε
πδξαπιηθή κεραλή δνθηκήο ζθπξνδέκαηνο. Σηνπο θύβνπο ε δνθηκή έγηλε κε ηελ
επηβνιή θνξηίνπ ελώ ζηνπο θπιίλδξνπο κε ηελ επηβνιή παξακόξθσζεο. Σηνλ
άκεζν εθειθπζκό ε κεραλή δνθηκήο ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ
κεραληθή θαη έγηλε επηβνιή παξακόξθσζεο. Σηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη
δηαζηάζεηο θαη νη έιεγρνη ζηνπο νπνίνπο ππνβιήζεθε ην θάζε δνθίκην.
Πίνακαρ 4. Δηαζηάζεηο θαη δνθηκέο ζε θάζε ηύπν δνθηκίνπ
Α/Α

ΣΤΠΟ
ΔΟΚΘΜΘΟΤ

ΔΘΑΣΑΕΘ (mm)

ΔΟΚΘΜΗ

1

θύβνη

a(100)xb(100)xc(100)

ζιίςεο

2

θπιίλδξνη

h(200)xd(100)

ζιίςεο

3

πξηζκαηηθέο δνθνί b(50)xh(100)xl(500)

άκεζνπ εθειθπζκνύ

4

πξηζκαηηθέο δνθνί
κνξθήο θνθθάισλ

άκεζνπ εθειθπζκνύ

5

πξηζκαηηθέο δνθνί b(100)xh(100)xl(500)

---

θάκςεο 3σλ ζεκείσλ

Δοκιμή θλίτηρ
Έγηλε επηπέδσζε ησλ θπιίλδξσλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ASTM C 617-98
(2003). Καηαζθεπάζηεθαλ 2 κεηαιιηθά δαθηπιίδηα, ηα νπνία ζηεξεώζεθαλ πάλσ
ζηνπο θπιίλδξνπο κε 4 βίδεο θαηά 90ν γηα λα είλαη ζηαζεξά θαη παξάιιεια
κεηαμύ ηνπο ζε απόζηαζε 70cm, ζπκκεηξηθά σο πξνο ην κέζνλ ηνπ ύςνπο ηνπ
θπιίλδξνπ.
Γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ θαηαθόξπθσλ παξακνξθώζεσλ ηνπνζεηήζεθαλ 3
βειόκεηξα πάλσ ζηα δαθηπιίδηα αλά 120°. Επηπξόζζεηα, ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ
ζην δνθίκην ειεθηξνκεθπλζηόκεηξα, 3 θαηαθόξπθα θαηά 120° θαη έλα νξηδόληην
γηα εύξεζε ηνπ κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο θαη ιόγνπ Poisson (Σρήκα 1). Επηπιένλ, νη
θαηαγξαθέο ησλ ειεθηξνκεθπλζηνκέηξσλ είλαη αξθεηά αθξηβείο γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ παξακνξθσζεσλ ζηελ ειαζηηθή δώλε θαη κέζσ απηώλ
ειέγρνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηα βειόκεηξα. Η παξακόξθσζε επηβιήζεθε κε
βήκα 0.015mm/min. Οη θύβνη ειέρζεζαλ ζε ζιίςε βάζεη ηνπ πξνηύπνπ EN 12390
– 3:2009.
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Δοκιμή άμεζος και έμμεζος εθελκςζμού
Σηόρνο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ηερληθή εύξεζεο ηεο αληνρήο ζε άκεζν
εθειθπζκό ρσξίο ηελ πνιππινθόηεηα θαηαζθεπήο πξηζκαηηθώλ δνθώλ κνξθήο
θνθάισλ θαη γηα απηό πηνζεηήζακε ηελ ηερληθή πνπ αλαπηύρηεθε από Stelios
Kolias (1978), θαηά ηελ νπνία ηα δνθίκηα πνπ ειέγρνληαη ζε άκεζν εθειθπζκό
είλαη πξηζκαηηθέο δνθνί νξζνγσληθήο κνξθήο.Καηαζθεπάζηεθαλ εηδηθέο αξπάγεο
κε αξζξσηή θεθαιή από αλνμείδσην ράιπβα. Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
παξακνξθώζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 θαηαθόξπθα ειεθηξνκεθπλζηόκεηξα θαη 1
νξηδόληην πάλσ ζην δνθίκην. Τνπνζεηεκέλα ζηηο ιείεο πιεπξέο ηνπ δνθηκίνπ.
Καηαζθεπάζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ κε βίδεο ζην δνθίκην, 2 νξζνγώληα
δαθηπιίδηα γηα ηελ ζηήξημε 4 βειόκεηξσλ, 1 ζηελ θάζε πιεπξά ηνπ δνθηκίνπ
(Σρήκα 2β). Η παξακόξθσζε επηβιήζεθε κε βήκα 0.04mm/min. Με κίγκα 6/16/6
ζθπξνδεηήζεθαλ θαη δνθίκηα κνξθήο θνθάισλ γηα ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Έμη από ηα κίγκαηα ειέρζεζαλ θαη ζε έκκεζν εθειθπζκό (θάκςε ηξηώλ ζεκείσλ)
κε πξηζκαηηθέο δνθνύο βάζεη ηνπ πξνηύπνπ EN 12390 – 5:2009 (Σρήκα 2β).

σήμα 1. Πεηξακαηηθή
δηάηαμε ηεο δνθηκήο
κνλναμνληθήο ζιίςεο ζε
θπιηλδξηθό δνθίκην.

σήμα 2α. Δηάηαμε ηεο
δνθηκήο άκεζνπ
εθειθπζκνύ ζε
πξηζκαηηθέο δνθνύο

σήμα 2β. Δηάηαμε ηεο
δνθηκήο έκκεζνπ εθειθπζκνύ
(θάκςε ηξηώλ ζεκείσλ) ζε
πξηζκαηηθέο δνθνύο

ΠΕΘΡΑΜΑΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μησανικά σαπακηηπιζηικά
Σηνλ Πίλαθα 5, παξνπζηάδνληαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηγκάησλ.
Η ζιηπηηθή αληνρή θύβσλ:

απμάλεηαη θαηά 25,6% κε ηελ πξνζζήθε ηλώλ πνζνζηνύ 2% ζηα κίγκαηα κε
Ν/ΣΥ=0.16 θαη θαηά 22,3% ζηα κίγκαηα κε Ν/ΣΥ=0.20.

κεηώλεηαη θαηά 15,8% ζηα κίγκαηα ρσξίο ίλεο θαη 18.0% ζηα κίγκαηα κε
2% ίλεο, θαζώο απμάλεηαη ν ιόγνο Ν/ΣΥ από 0.16 ζε 0.20.

απμάλεηαη θαηά πνζνζηό 13,4% κε ηελ αύμεζε ησλ ηλώλ από 2% ζε 6%
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(αλαινγία κηθξώλ ηλώλ πξνο κεγάιεο 5:1).
απμάλεηαη θαηά 6,2% θαη όηαλ ζην κίγκα κε πνζνζηό ηλώλ 6% ηνπνζεηεζεί
ίζε πνζόηεηα ηλώλ κηθξνύ θαη κεγάινπ κήθνπο (από 3%)

απμάλεηαη θαηά 7,8% κε ηελ πξνζζήθε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο
ξεπζηνπνηεηή ζηα κίγκαηα κε πνζνζηό ηλώλ 6%
Η εθειθπζηηθή αληνρή ζε δνθηκή άκεζνπ εθειθπζκνύ:

απμάλεηαη θαηά 109% κε ηελ πξνζζήθε ηλώλ πνζνζηνύ 2% ζηα κίγκαηα κε
Ν/ΣΥ=0.16 θαη θαηά 70,3% ζηα κίγκαηα κε Ν/ΣΥ=0.20.

κεηώλεηαη θαηά 15.9% ζηα κίγκαηα ρσξίο ίλεο θαη θαηά 31.5% ζηα κίγκαηα
κε 2% ίλεο, θαζώο απμάλεηαη ν ιόγνο Ν/ΣΥ από 0.16 ζε 0.20.

ζεκεηώλεη κηθξή αύμεζε θαηά 3.6% κε ηελ αύμεζε ησλ ηλώλ από 2% ζε 6%

κεηώλεηαη ζηα δνθίκηα κνξθήο δνθώλ, από 9,5MPa ζε 6,5MPa όηαλ ζην
κίγκα κε πνζνζηό 6% ηνπνζεηεζεί ίζε πνζόηεηα ηλώλ κηθξνύ θαη κεγάινπ
κήθνπο. Αληηζέησο, απμάλεηαηη ζε 10,6MPa ζηα δνθίκηα κνξθήο θνθθάισλ.


Πίνακαρ 5. Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά κηγκάησλ
ΔΟΚΘΜΗ ΘΛΘΦΗ
Μίγμα

ΔΟΚΘΜΗ
ΚΑΜΦΗ

ΔΟΚΘΜΗ ΑΜΕΟΤ ΕΦΕΛΚΤΜΟΤ

Θλιπηική Θλιπηική
Εθελκςζηική
Μέηπο
ανηοσή
ανηοσή
Λόγορ
ανηοσή
Ελαζηικόηηηαρ E
κύβυν κςλίνδπυν
Poisson ν
δοκαπιών
(GPa)
(MPa)
(MPa)
(MPa)

Εθελκςζηική
Μέηπο
ανηοσή
Λόγορ
Καμπηική
Ελαζηικόηηηαρ E
κοκάλυν
Poisson ν ανηοσή (MPa)
(GPa)
(MPa)

0/16/4.5

131.6

125.3

34.2

0.24

4.2

---

35.2

0.25

---

0/16/6

124.0

131.3

33.1

0.25

4.4

---

35.3

0.24

13.2

0/20/6

104.4

70.8

28.3

0.26

3.7

---

34.1

0.31

7.6

2(0-2)/16/6

155.8

135.3

35.2

0.22

9.2

---

35.4

0.25

26.6

2(0-2)/20/6

127.7

107.6

31.0

0.26

6.3

---

38.2

0.27

29.0

6(5-1)/16/4.5

163.8

147.4

42.0

0.22

6.1

---

47.8

0.25

---

6(5-1)/16/6

176.7

158.4

34.2

0.26

9.5

---

45.2

0.27

31.7

6(3-3)/16/6

187.6

167.1

38.6

0.25

6.5

10.6

43.5

0.24

33.3

Η εθειθπζηηθή αληνρή ζε δνθηκή έκκεζνπ εθειθπζκνύ:

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 100% θαη 280% κε ηελ
πξνζζήθε ηλώλ πνζνζηνύ 2% ζηα κίγκαηα κε Ν/ΣΥ=0.16 θαη Ν/ΣΥ=0.20
αληίζηνηρα

απμάλεηαη θαηά 73,7% ζηα κίγκαηα ρσξίο ίλεο, αληηζέησο παξνπζηάδεη
κηθξή αύμεζε 9% ζηα κίγκαηα κε 2% ίλεο, θαζώο κεηώλεηαη ν ιόγνο Ν/ΣΥ
από 0.20 ζε 0.16

απμάλεηαη θαηά 19,2% κε ηελ αύμεζε ησλ ηλώλ από 2% (0-2) ζε 6% κε
αλαινγία κηθξώλ ηλώλ πξνο κεγάιεο 5:1. Όηαλ ηνπνζεηείηαη ίζν πνζνζηό
ηλώλ κηθξνύ θαη κεγάινπ κήθνπο ηλώλ ε έκκεζε εθειθπζηηθή αληνρή
παξνπζηάδεη ειαθξά βειηίσζε (από 31,7MPa ζε 33,3MPa).
Τν κέηξν ειαζηηθόηεηαο έρεη κηθξόηεξε ηηκή ζηηο δνθηκέο ζε ζιίςε ζπγθξηηηθά κε
απηό από ηηο δνθηκέο ζε εθειθπζκό. Σηελ βηβιηνγξαθία Hassan (2012),
αλαθέξνληαη κεγαιύηεξεο ηηκέο κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο. Ο ιόγνο Poisson δελ
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παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κεηαβνιή θαη θπκαίλεηαη από 0,24 έσο 0,31 κε κέζε ηηκή
ην 0,25.
Καμπύλερ ηάζευν – παπαμοπθώζευν από μονοαξονική θλίτη
Η αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ ξεπζηνπνηεηή πξνζέθεξε θαιύηεξε εξγαζηκόηεηα
θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ζηα κίγκαηα κε πνζνζηό ηλώλ ίζν κε 6%. Επηπξόζζεηα,
βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε κεγαιύηεξσλ παξακνξθώζεσλ ζηελ κεηειαζηηθή δώλε
(Σρήκα 3), ίζσο ιόγσ ηεο θαιύηεξεο θαηαλνκήο ησλ ηλώλ. Η επηξξνή ζηελ
αύμεζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο είλαη κηθξή, ηάμεσο ηνπ 7,5% γηα ηνπο θπιίλδξνπο
θαη 7,8% γηα ηνπο θύβνπο. Σηα κίγκαηα ρσξίο ίλεο ε κεησκέλε πνζόηεηα
ξεπζηνπνηεηή κεηώλεη ηελ αληνρή θπιίλδξσλ από 131,3MPa ζε 125,3MPa
(4,7%).
Η αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ λεξνύ ζην κίγκα κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ αληνρή
ζιίςεο ησλ θπιίλδξσλ θαηά 46,1% αιιά θαη ηελ αληίζηνηρε παξακόξθσζε θαηά
ηελ κέγηζηε αληνρή, ε νπνία γηα Ν/ΣΥ=0,16 είλαη ίζε κε 4x10-3 ελώ γηα
Ν/ΣΥ=0,20 ίζε κε 2,4x10-3 (θαηά κέζν όξν) ζηα κίγκαηα ρσξίο ίλεο (Σρήκα 4).

σήμα 3. Κακπύιεο ηάζεσλ–παξακνξθώζεσλ από δνθηκή ζε ζιίςε γηα ζύγθξηζε
κηγκάησλ κε πνζνζηό ηλώλ 6% θαη ρσξίο ίλεο όηαλ ν ξεπζηνπνηεηήο απμεζεί από 4,5%
ζε 6%.

8

σήμα 4. Κακπύιεο ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ από δνθηκή ζε ζιίςε γηα ζύγθξηζε
κηγκάησλ ρσξίο ίλεο όηαλ ν Ν/ΣΥ απμεζεί από 0,16 ζε 0,20.

σήμα 5. Κακπύιεο ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ από δνθηκή ζε ζιίςε γηα ζύγθξηζε
κηγκάησλ κε πνζνζηό ηλώλ 6%, νπνύ αιιάδεη ε αλαινγία δηαθνξεηηθνύ κήθνπο ηλώλ.
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Η αληηθαηάζηαζε 2% κηθξνύ κήθνπο ηλώλ ησλ 6mm κε ίλεο κεγάινπ κήθνπο
13mm ζηα κίγκαηα κε 6% ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε κεγαιύηεξσλ
παξακνξθώζεσλ ζηελ κεηειαζηηθή πεξηνρή (Σρήκα 5). Απμάλεηαη ε
πιαζηηκόηεηα – δπζζξαπζηόηεηα ηνπ πιηθνύ. Η ζπλεηζθνξά ζηελ ζιηπηηθή
αληνρή είλαη κηθξή 5,5% γηα ηνπο θπιίλδξνπο.
Καμπύλερ ηάζευν – παπαμοπθώζευν από άμεζο εθελκςζμό
Σηα δνθίκηα κε κεησκέλν ξεπζηνπνηεηή είρακε ςαζπξή ζξαύζε αθόκε θαη κε
πνζνζηό ηλώλ 6%. Η αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ ξεπζηνπνηεηή είρε ηελ ίδηα
ζπλεηζθνξά θαη ζηνλ εθειθπζκό, αύμεζε ηελ παξακνξθσζηκόηεηα ηνπ πιηθνύ
θαη ην πιηθό απέθηεζε κεηειαζηηθή ζπκπεξηθνξά. Σε αληίζεζε κε ηελ ζιίςε ε
αύμεζε ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκό είλαη ζεκαληηθή θαη από 6,10MPa απμάλεηαη
ζε 9,50MPa (Σρήκα 6).
Η αληηθαηάζηαζε ηλώλ κηθξνύ κήθνπο κε ίλεο κεγάινπ κήθνπο ζπλεηζθέξεη ζηελ
αύμεζε ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο θαη ζηελ αύμεζε ηεο παξακνξθσζηκόηεηαο
ηνπ πιηθνύ (Σρήκα 7).

σήμα 6. Κακπύιεο ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ από δνθηκή ζε ζιίςε γηα ζύγθξηζε
κηγκάησλ κε πνζνζηό ηλώλ 6% θαη ρσξίο ίλεο όηαλ ν ξεπζηνπνηεηήο απμεζεί από 4,5%
ζε 6%.
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σήμα 7. Κακπύιεο ηάζεσλ – παξακνξθώζεσλ από δνθηκή ζε άκεζν εθειθπζκό γηα
ζύγθξηζε κηγκάησλ κε πνζνζηό ηλώλ 6%, νπνύ αιιάδεη ε αλαινγία δηαθνξεηηθνύ κήθνπο
ηλώλ.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Η ζιηπηηθή θαη εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ Υπεξπςειήο Επηηειεζηηθόηεηαο
Ιλνπιηζκέλνπ Σθπξνδέκαηνο ηεο παξνύζαο κειέηεο:

απμάλνληαη κε ηελ πξνζζήθε ηλώλ πνζνζηνύ 2% θαη κε ηελ αύμεζε ησλ
ηλώλ από 2% ζε 6% (αλαινγία κηθξώλ ηλώλ πξνο κεγάιεο 5:1),

απμάλνληαη όηαλ ζην κίγκα ε αλαινγία κηθξώλ ηλώλ θαη κεγάισλ γίλεη 1:1
από όηη όηαλ ε αλαινγία είλαη 5:1,

κεηώλνληαη θαζώο απμάλεηαη ν ιόγνο Ν/ΣΥ από 0.16 ζε 0.20,

απμάλνληαη κε ηελ πξνζζήθε κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ξεπζηνπνηεηή.
Τν κέηξν ειαζηηθόηεηαο θαη ν ιόγνο Poisson δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή
κεηαβνιή.
Η αύμεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ ξεπζηνπνηεηή βειηηώλεη ηελ παξακνζξθσζηκόηεηα
ηνπ πιηθνύ ζηα ηλνπιηζκέλα κίγκαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ αύμεζε ηνπ Ν/ΣΥ ε
νπνία κεηώλεη ηελ παξακνξθσζηκόηεηα.
Η αληηθαηάζηαζε κηθξνύ κήθνπο ηλώλ κε κεγάινπ κήθνπο ζπλεηζθέξεη ζηελ
αύμεζε ηεο παξακνξθσζηκόηεηαο θαη ηεο δπζζξαπζηόηεηαο ηνπ πιηθνύ.
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