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Ág
grip úr erind
di
Í erindinu
e
er ge
erð grein fyrir helstu þáttum
m sem geta valdið
v
spennuum í steypu meðan
m
á hörðnun
he
ennar stendurr. Tilgangur m
með spennuúttreikningum á hörðnunartím
ma steypunna
ar er sprottinn
n af
áh
huga manna á að þekkja be
etur hættu á sp
prungumyndun
n.
Sttaðlar og verrklýsingar setjtja hitamyndu
un í steypunn
ni skorður ogg því verður við undirbún
ning
ste
eypuframkvæmda að gera ssér grein fyrir væntanlegum hita sem mynndast meðan steypan
s
harðn
nar.
Svvo sjá megi hv
vort grípa þurffi til sérstakra aðgerða til að
ð stjórna steyypuhita, s.s. að
ð einangra mó
ót til
þe
ess að takmarrka hitamun í þ
þversniði stey
ypunnar eða nota innsteyptaar kælislaufur til að lækka max.
m
hitta í miðju þversniði,
þ
verrður steypuframleiðandi að
a reikna út hversu hár hitinn verðu
ur í
ste
eypuáfanganu
um.
Se
ementsmagn og sementsg
gerð gegna þar veigamiklu
u hlutverki, enn auk þess skiptir
s
upphafsshiti
ste
eypunnar málli, mótagerð o
og einangrun og síðast en ekki síst efniisþykktir þvers
sniðs sem ste
eypt
ve
erður.
Fo
orsenda þess að geta reikn
nað spennur sem myndastt í steypunni á hörðnunartííma er að þekkkja
hittadreifingu í steypunni. Þan
nnig er nauðsy
ynlegt að þekkta síbreytileggan hita θ(x,y,,z,t), þar sem t er
tím
minn, á sérhve
erjum stað (x,yy,z) í steypumassanum (bxh
hxl).
Úttreikningar á spennum í harðnandi ste
eypu eru mjö
ög flóknir. Effniseiginleikarr steypunnar eru
síb
breytilegir frá einum stað til annars og
g háðir síbrey
ytilegu hitastiggi. Þannig er t.d. fjaðurstu
uðull
ste
eypunnar Ecm
þ
fall af tím
ma: t, hita θ(xx,y,z,t) og stað
ðsetningu (x,yy,z).
m = Ecm(x,y,z, t,θ(x,y,z,t)), þ.e.
Sa
ama á við um togstyrk steyp
punnar fctm, þrrýstistyrk fcm, skrið
s
(creep) ε cc og rýrnum (shrinkage)
(
εcss.
Í útreikningum
ú
á spennum e
er notaður „m
maturity“ tími, einnig kallaðuur „temperature adjusted age“
a
(gráðudagar). Í Eurocode 2 ((EC2) er sagtt til um hvernig reikna skall „maturity“ tím
ma. Líkingar EC2
E
óknarvinnu P.. Freiesleben Hansen, brau
utryðjanda á þþessu sviði. Fyrr
F
á tímum voru
v
byyggja á rannsó
stu
undum notaðar líkingar ke
enndar við Sa
aul og Nurse
e (1951) en þþær brjóta í bága við nokkkur
eð
ðlisfræðilögmá
ál og er fátítt a
að vitnað sé til þeirra nú á dö
ögum.
Skkv. EC2 má finna
f
hitastigssháða eiginleiika steypunna
ar með því aðð nota „maturity“ tíma. M.ö.o.
þe
egar hitadreifing, θ(x,y,z,t),, í steypumassanum er þekkt
þ
sem falll af tíma eru
u efniseiginle
eikar
ste
eypunnar, hva
ar sem er í ste
eypumassanum
m, þekktir sem
m fall af tíma.
Til þess að reik
kna út spennu
ur í steypu og
g járnbendingu
u þarf síðan aað fullnægja jafnvægilíking
j
um,
randskilyrðum, „fysiskum- og
g geometrisku
um“ skilyrðum fyrir „elastískk“ efni eða „v
viscoelastísk“ efni
efttir atvikum, þar sem e
efniseiginleikarr eru síbrey
ytilegir frá eeinum stað til annars allan
a
hö
örðnunartíman
nn. Nauðsynle
egt er að taka tillit til þvingu
unar í efninu ssjálfu (innri þv
vingun) s.s. skkriðs
og
g rýrnunar stey
ypunnar samtíímis, hitaáraun (þenslu eða samdrætti).
un þ.e. hvers
Við bætist síða
an ytri þvingu
s konar þvingun sem aftrrar hitaþenslu
u eða samdrrætti
ste
eypunnar. Ytrri þvingun ge
etur þannig t.d. stafað af lögun steypu þversniðsins, hornbreytingum,
þyynningum, úrtö
ökum o.s.frv., og valdið sprungum á ung
gum aldri steyypunnar. Á þe
essu aldursskkeiði
ste
eypunnar getu
ur skrið (cree p) haft gagnle
eg áhrif og drregið úr togsppennum af völdum innri og ytri
þvvingunar.
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Í útreikningum
ú
var reiknað m
með breytilegu
um efniseiginleikum steypuunnar sbr. ákv
væði EC2. Í EC2
E
ke
emur fram hve
ernig reikna me
egi Ecm sem fall
f af tíma og sömuleiðis toggstyrk fctm, þrý
ýstistyrk fcm, skrið
s
(crreep) εcc og rý
ýrnum (shrinka
age) εcs. Hitaþ
þanstuðull steypu α og Poissson hlutfallið
ð ν eru fastar skv.
s
-6

EC
C2, þ.e. breyttast ekki með
ð tíma. α = 10·10
1
1/°C og
o ν = 0,2 m
meðan steypa
an er órifin. Fyrir
F
járrnbendingu err reiknað með hitaþanstuðli og fjaðurstuðli sbr. EC2.
Til

þess

að

meta

hætttu

á

sprung
gumyndun

er
e

athugað

hvort

σ1(x,y
y,z,t,θ(x,y,z,t)))

≥

fctm
ort max höfuðs
spenna í steyp
punni (sem err togspenna) á hverjum stað
ð sé
m(x,y,z,t,θ(x,y,z,t)), þ.e. hvo
stæ
ærri eða jöfn togþoli steyp unnar. EC2 gefur
g
ekki upp
p hvaða skorðður skuli setja
a á togþolsstre
eitu,
se
em væri einnig
g eðlilegt að atthuga og var slíkri
s
athugun því sleppt.
Fja
aðurstuðull ste
eypunnar vexx hraðar en tog
gþolið. Ástæða þess er fyrsst og fremst sú að fjaðurstu
uðull
ste
eypunnar (E--módúll) ræðsst að mestu leyti af E-m
módúl fylliefnaanna, sem erru óháð hitasstigi
ste
eypunnar. Me
eðan á hörðnu
un steypunna
ar stendur gæ
ætir mótstríðanndi áhrifa. Með tímanum eyykst
an
nnars vegar styrkur
s
steypu nnar, sem drregur úr líkum
m á sprungum
m. Hins vega
ar eykst E-mó
ódúll
ste
eypunnar þan
nnig að spenn
nur af völdum
m hvers konar þvingunar, tt.d. rýrnunar og hitabreytin
nga,
au
ukast og geta valdið
v
sprungu
um.
Hvvers konar þvingun, sem afftrar þenslum eða samdrætti steypunnarr (þegar steyp
pan kólnar), getur
va
aldið togspenn
num. Ef þessa
ar spennur verrða hærri er to
ogþol steypunnnar springur hún.
h
Hvað verrður
ofa
an á, áhrif hita
aþenslu og rýrrnunar eða de
empandi áhrif skriðs í steypuunni, fer eftir aðstæðum
a
hvverju
sin
nni. Auðveldle
ega má sjá fyrrir sér fjölmarg
gar ytri þvinga
anir sem leiðaa til sprungumyndunar og erfitt,
ef ekki útilokað, að koma í veg fyrir þær. Útkoma
a úr spennu útreikningum verður því jafn
ma
argbreytileg og ytri randskilyyrði segja til um.
u
Enga almenna reglu máá draga af slík
kum útreikning
gum
að
ðra en þá að þvingum
þ
formb
breytinga getur valdið sprungum.
Áh
hugavert er þv
ví að skoða ssérstaklega áh
hrif innri þving
gunar einnar oog sér. Þ.e. þvingunar
þ
(ste
eitu)
se
em stafar eing
göngu af efnis eiginleikum stteypunnar sjálfrar meðan á hörðnun sten
ndur. Í verkefn
ninu
va
ar því steita af völdum hitab
breytinga, rýrnunar, skriðs og járnbendinngar athuguð án áhrifa frá ytri
þvvingun. Eins og áður seg
gir var notas
st við efniseiginleika steyypunnar skv. EC2. Þar sem
s
efn
niseiginleikar steypunnar e
eru allir ólínu
ulegir er í fle
estum tilfellum
m mjög erfitt að greina áhrif
á
hittaþenslu, rýrnunar og skriðss í sundur.
Niðurstöður útre
eikninga verða
a kynntar og leitast við að skýra flókið sspennuástand steypunnar með
m
ein
nföldum hætti.
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