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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσµατα της µελέτης της
µικροδοµής και της ανθεκτικότητας διαφόρων συνθέσεων που δοκιµάστηκαν για την επιλογή του
υλικού, από το οποίο έγινε η παραγωγή των αντιγράφων της ∆. και Ν. Ζωφόρου του Παρθενώνα.
Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται και συσχετίζονται µε ορισµένα φυσικο-µηχανικά χαρακτηριστικά
των συνθέσεων αυτών. Στην εργασία σχολιάζονται οι αλλαγές στη µικροδοµή και αναδεικνύεται ο
ρόλος της οπτικής µικροσκοπίας ως βασικού εργαλείου για τη µελέτη και αποτίµηση των αλλαγών
των µικροδοµικών χαρακτηριστικών τσιµεντιτικών υλικών.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα µελέτη αποτελεί τµήµα του έργου του σχεδιασµού του υλικού και της επίβλεψης της
παραγωγής των αντιγράφων της ∆υτικής και Νότιας Ζωφόρου του Παρθενώνα, το οποίο έλαβε
χώρα κατά την περίοδο 2001-2004. Στην εργασία παρουσιάζονται στοιχεία της µελέτης σύνθεσης
του υλικού (Τουµπακάρη 2004), το πειραµατικό µέρος της οποίας υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε
εξωτερικά Εργαστήρια (ΕΜΠ, ΕΚΕΤ, Κέντρο Λίθου). Πρώτος στόχος της µελέτης ήταν η
εξάλειψη του δικτύου των µικρορηγµατώσεων που συχνά παρατηρούνται στην επιφάνεια χυτών
αντιγράφων. ∆εύτερος στόχος της µελέτης ήταν η τεκµηρίωση της βελτίωσης της ανθεκτικότητας
του υλικού λόγω του νέου σχεδιασµού. Η σύγκριση γίνεται µε ένα υλικό αναφοράς, το οποίο
χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή χυτών αντιγράφων για χρήση σε αρχαιολογικούς χώρους.
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1. Υλικά και συνθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι : λευκό τσιµέντο Portland κατηγορίας ΕΝ Ι 55, χαλαζιακή
άµµος διαφόρων κοκκοµετριών (0-2, 0-4 και 0-6 mm) και φυσική ποζολάνη (Μηλαϊκή Γη)
µεγίστου κόκκου 75µm. Μελετήθηκαν συνολικά έξι συνθέσεις, εκ των οποίων οι τρεις χωρίς
ποζολάνη και οι υπόλοιπες τρεις µε φυσική ποζολάνη σε αντικατάσταση 20%κ.β. τσιµέντου καθώς
και το υλικό αναφοράς σε δύο εκδοχές: αναλογία τσιµέντου προς άµµο 1:3 κατά βάρος (ΑΝΑΦ
κ.β.) και κατά όγκο (ΑΝΑΦ κ.ο.). Οι συνθέσεις που ελέγχθηκαν, όπως επίσης και οι αντίστοιχες
κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα, ενώ οι αντοχές
των προς έλεγχο κονιαµάτων στον Πίνακα 3. Η σύνθεση Π-ΑΧ 0/2 παρασκευάστηκε τελικά µε
µεγαλύτερη, από την αρχικά προβλεφθείσα, περιεκτικότητα σε νερό µε συνέπεια να αναπτύξει
χαµηλότερες αντοχές και υψηλότερο πορώδες από τα αναµενόµενα. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση
προέκυψε µε εφαρµογή της καµπύλης Fuller για n=0,5.
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Πίνακας 1. Συνθέσεις κονιαµάτων για την παρασκευή αντιγράφων [σε µέρη βάρους]
ΠΑΝΑΦ
Υλικό
ΑΧ0/6 Π-ΑΧ0/6 ΑΧ0/4 Π-ΑΧ0/4 ΑΧ0/2
ΑΧ0/2
(σύνθ. αναφοράς)
Τσιµέντο
1
0,8
1
0,8
1
0,8
1
Ποζολάνη
0,2
0,2
0,2
Άµµος
3
3
3
3
3
3
3
Πίνακας 2. Κοκκοµετρική διαβάθµιση [%]
∆ιάµετρος
AX0/6 &
AX0/4 &
[χιλ.]
Π-ΑΧ0/6
Π-ΑΧ0/4
6-4
100
18
4-2
82
27
100
33
1,8-0,8
55
19
67
22
0,8-0,4
36
11
45
10
<0,4
25
25
35
35

AX0/2 &
Π-ΑΧ0/2
100
63
45

37
18
45

ΑΝΑΦ
(συνθ. αναφοράς)
100
100

2.2. ∆οκιµές και έλεγχοι
Για τον προσδιορισµό της βέλτιστης ποσότητας νερού έγινε µέτρηση της συνεκτικότητας του
αναµίγµατος µε εξάπλωση κατά ΕΝ1015-3 και µέτρηση των µηχανικών αντοχών όλων των
συνθέσεων (εφελκυστική αντοχή από κάµψη, θλίψη) στις ηλικίες των 28 και 90 ηµερών κατά ΕΝ
1015-11. Το φαινόµενο ειδικό βάρος του σκληρυµένου υλικού µετρήθηκε κατά ΕΝ 1015-10 και η
φαινόµενη πυκνότητα και το ανοιχτό πορώδες κατά ASTM C-642. Ο συντελεστής απορρόφησης
νερού προσδιορίστηκε κατά DIN 52617. Εκτός από το ανοιχτό πορώδες, µετρήθηκε ο συνολικός
όγκος πόρων και η διαβάθµιση των διαµέτρων των πόρων µέσω ποροσιµετρίας υδραργύρου. Ο
πετρογραφικός έλεγχος έγινε κατά ASTM C-457 “Modified Point Count Method”. Η συµπεριφορά
και συγκριτική αποτίµηση της ανθεκτικότητας των συνθέσεων πραγµατοποιήθηκε µέσω τριών
ελέγχων: (α) έλεγχος ανθεκτικότητας σε θαλασσινό νερό (draft EN 196-x). Το «θαλασσινό νερό»
παρασκευάζεται µε συγκεκριµένες αναλογίες αλάτων νατρίου, καλίου, θειικών και χλωριόντων
που δίδονται στη µέθοδο, (β) έλεγχος συµπεριφοράς σε κύκλους ύγρανσης-ξήρανσης. Οι δοκιµές
πραγµατοποιήθηκαν µε εµβαπτισµό σε νερό για 24 ώρες και µετά ξήρανση, (γ) έλεγχος συµπεριφοράς σε κύκλους ύγρανσης-ξήρανσης εντός διαλύµατος θειϊκών. Οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν
µε εµβαπτισµό των δοκιµίων σε διάλυµα θειικού οξέος για 3 ώρες (pH ίσο µε 4.5) και µετά
ξήρανση για 20 ώρες. Τα δοκίµια που χρησιµοποιήθηκαν για τους δύο τελευταίους ελέγχους δεν
παρήχθησαν εργαστηριακά. Αποτµήθηκαν από πλάκες που είχαν παραχθεί για δοκιµές των
Πίνακας 3. Θλιπτική κι εφελκυστική αντοχή κονιαµάτων [MPa]
28 ηµέρες
90 ηµέρες
Σύνθεση
Θλιπτική
Εφελκυστική
Θλιπτική
Εφελκυστική
αντοχή fm,c
αντοχή fm,t
αντοχή fm,c
αντοχή fm,t
ΑΝΑΦ. κ.β.

29.4

5.3

29.8

5.7

ΑΝΑΦ. κ.ο.

14.9

3.3

16.4

4.2

ΑΧ0/2

56.2

8.0

63.0

7.7

ΑΧ0/4
ΑΧ0/6

64.8
72.6

8.0
8.5

68.3
81.8

9.4
9.4

Π-ΑΧ0/2

28.2

5.8

35.9

6.9

Π-ΑΧ0/4
Π-ΑΧ0/6

50.6
56.0

7.7
8.5

61.7
68.3

8.4
8.3
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Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά µεγέθη πορώδους δοµής και µικροδοµής (δοκίµια συντηρηµένα σε
αποσταγµένο νερό)
Χαρακτηριστικά µεγέθη πορώδους
Αποτελέσµατα πετρογραφικού ελέγχου
δοµής µε συµπίεση Hg
κατά «modified point count method”
Όγκος
Ακτίνα
ΜέγιΟγκος
Συνθέσεις διαπεΜέση
L
ρατών
στης
πόρων
α
Α
Ακτίνα
Ρ [%] Ρ/Α
3
[µm]
πόρων
[mm / Συχνό[cm2/cm3]
[%]
[nm]
g]
[%] (90
τητας
ηµερ.)
[nm]
ANAΦ κ.β
20.4
80.1
46
25
6.25 29.69 4.75
0.10
46.7
ANAΦ κ.ο
23.5
91.4
388
31
8.92 31.38 3.52
0.07
51.00
AXO/2
14.2
33.7
14
11
3.43 29.14 8.50
0.16
37.73
AXO/4
12.9
30.0
12
12
AXO/6
11.6
25.6
12
10
2.67 28.89 10.83
0.20
33.20
Π-ΑΧΟ/2
17.7
36.0
13
21
3.26 28.71 9.38
0.17
35.61
Π-ΑΧΟ/4
15.3
25.9
12
12
Π-ΑΧΟ/6
13.3
14.9
12
25
2.26 29.04 12.85
0.21
34.27
συνθέσεων επί τόπου του έργου. Για τους δύο τελευταίους ελέγχους δεν χρησιµοποιήθηκε το υλικό
αναφοράς. Η έκθεση σε θαλασσινό νερό προσοµοιώνει την επιρροή του θαλασσίου αερολύµατος
επί της επιφανείας των αντιγράφων. Η έκθεση σε αραιό διάλυµα θειϊκών προσοµοιώνει την όξινη
βροχή και, φυσικά, η έκθεση σε κύκλους ύγρανσης-ξήρανσης την αντίστοιχη καταπόνηση.
3. ΜΙΚΡΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΠΡΙΝ

ΤΙΣ

∆ΟΚΙΜΕΣ

Η παρατήρηση των κονιαµάτων µε οπτικό µικροσκόπιο δίνουν µια πολύ καλή εικόνα της δοµής
της µάζας του υλικού. Πραγµατικά, η πύκνωση της µάζας και η ελάττωση του πορώδους, στις
οποίες στόχευε η αλλαγή της κοκκοµετρίας και του µεγέθους του µεγίστου κόκκου, αποτυπώνονται στις εικόνες που παρατίθενται. Ενδεικτικά, στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται φωτογραφίες
λεπτών τοµών από τα κονιάµατα αναφοράς κατά όγκο και ΑΧ 0/2. Στο πρώτο είναι φανερό ότι η
δοµή του υλικού χαρακτηρίζεται από αδρανή της ίδιας περίπου διαµέτρου. Αντίθετα, στο δεύτερο
είναι χαρακτηριστική η διαβάθµιση των κόκκων. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η µείωση του
αριθµού των πόρων κατά οπτικό πεδίο. Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για το κονιάµατα που
περιέχουν ποζολάνη (Εικόνα 2), όπου η διαβάθµιση των κόκκων και η πυκνότητα των πόρων
φαίνονται ακόµα καλύτερα.
Χαρακτηριστικά µεγέθη της µικροδοµής, όπως αυτά µετρήθηκαν κατά τον πετρογραφικό έλεγχο,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. ∆ιακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες, όσον αφορά στη
µετρηθείσα ακτίνα µέγιστης συχνότητας, η οποία είναι η ακτίνα της κορυφής του διαγράµµατος
κατανοµής των πόρων.. Στην πρώτη ανήκουν όλες οι συνθέσεις µε εξαίρεση την ΑΝΑΦ κ.ο. µε
τιµές µεταξύ 12 και 46 nm. Βέβαια, η σύνθεση ΑΝΑΦ κ.β. (46 nm) παρουσιάζει σηµαντική
διαφορά από τις υπόλοιπες, οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 12-14 nm. Παρά ταύτα, όλες αυτές οι
συνθέσεις παρουσιάζουν ακτίνα µέγιστης συχνότητας της ίδιας τάξης µεγέθους, και αυτή
βρίσκεται πολύ κοντά στην µέση ακτίνα, που υπολογίζεται από την συνολική κατανοµή. Αυτό
σηµαίνει ότι η διαβάθµιση των πόρων παρουσιάζει µιαν οµαλή κατανοµή χωρίς εξάρσεις. Η µόνη
σύνθεση που διαφοροποιείται είναι η σύνθεση ΑΝΑΦ κ.ο., της οποίας η µετρηθείσα ακτίνα
µέγιστης συχνότητας (388 nm) διαφέρει κατά µια τάξη µεγέθους από τις υπόλοιπες, ενώ η µέση
ακτίνα αυτής είναι επίσης η µεγαλύτερη όλων και φτάνει τα 31 nm. Οι τιµές των δύο αυτών
µεγεθών υποδεικνύουν µέγιστο της κατανοµής στους µεγάλους πόρους µε «ουρά» προς µικρότερες
ακτίνες πόρων. Η ύπαρξη «ουρών», είτε προς µικρότερες είτε προς µεγαλύτερες ακτίνες πόρων,
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(α)

(β)

Εικόνα 1. Λεπτή τοµή κονιάµατος (α) ΑΝΑΦ κ.ο. (//, x32), (β) ΑΧ 0/2 (Χ, x32) όπου φαίνεται ο
διαφορετικός µηχανισµός δόµησης της µάζας του υλικού

σηµαίνει ότι η δοµή του υλικού δεν είναι βέλτιστη, είτε γιατί η περιεκτικότητα σε νερό δεν ήταν
σωστή είτε γιατί η κοκκοµετρία των αδρανών δηµιουργεί κενά.
Όσον αφορά στο µέγεθος Ρ (περιεχόµενο συνδετικό υλικό, εκφρασµένο σε %κ.ο. σκληρυµένου
κονιάµατος), όλες οι συνθέσεις παρουσιάζουν παραπλήσιες τιµές (από 28.89-29.69%), µε εξαίρεση
την ΑΝΑΦ κ.ο. Παρατηρούµε όµως ότι, η πρακτικά ίδια παρουσία πάστας (Ρ) δεν συνεπάγεται και
ίδια πορώδη δοµή. Πραγµατικά, το µεγέθος Α (περιεχόµενος αέρας εκφρασµένος σε % κ.ο.
σκληρυµένου κονιάµατος) παρουσιάζει διαφορές ανάλογα µε τη σύνθεση, πράγµα που σηµαίνει
ότι η ίδια η πάστα (συνδετική κονία) έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. ∆ιακρίνονται δύο οµάδες,
η πρώτη αποτελούµενη από τα υλικά αναφοράς και η δεύτερη από τις νέες συνθέσεις. Η παρουσία
χονδρόκοκκων και διαβαθµισµένων αδρανών είχε ως συνέπεια µότι η ίδια η µάζα του υλικού έγινε
πιο συµπαγής. Αυτό φαίνεται στον λόγο Ρ/Α, ο οποίος εκφράζει την αναλογία συνδετικού υλικού /
αέρα και ο οποίος αυξάνει αυξανοµένου του µεγίστου κόκκου αδρανούς.
Ας σηµειωθεί εδώ, ότι η µέτρηση του µεγέθους Ρ δεν αρκεί για την πλήρη περιγραφή της
µικροδοµής. Πραγµατικά, εάν ληφθεί υπόψιν µόνο το περιεχόµενο συνδετικό υλικό κ.ο., τότε το
κονίαµα ΑΝΑΦ κ.β. µπορεί πρακτικά να ενταχθεί στην ίδια οµάδα µε τα κονιάµατα αυτής της
µελέτης. Όµως, η µέτρηση του περιεχόµενου αέρα και του λόγου Ρ/Α το τοποθετεί πλησιέστερα
της σύνθεσης ΑΝΑΦ κ.ο.
Τέλος, όσον αφορά στην επιφάνεια των δειγµάτων, η ποιότητα της οποίας είναι καθοριστική για
χρήση σε αρχαιολογικό χώρο, γενικά δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ανάγλυφο µε εξαίρεση το
κονίαµα ΑΝΑΦ κ.ο., στο οποίο εντοπίστηκαν κενά (εσοχές) στο όριο του υλικού.

(α)

(β)

Εικόνα 2 Λεπτή τοµή κονιάµατος (α) ΠΑΧ 0/2 (// x32) (β) ΠΑΧ 0/6 (//, x32)
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4. ΜΙΚΡΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑ

ΤΙΣ

∆ΟΚΙΜΕΣ

4.1. Κριτήρια αποτίµησης δοκιµών
Στην περίπτωση των δοκιµών που γίνονται µε εµβαπτισµό σε κάποιο διάλυµα, θεωρούµε ότι
µπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικά φαινόµενα: (α) την είσοδο και έξοδο µέρους του διαλύµατος
από την πορώδη δοµή του υλικού, η οποία θεωρείται προς το παρόν αδρανής. Το φαινόµενο αυτό,
που είναι και το απλούστερο, µπορεί να συσχετιστεί άµεσα µε τον όγκο των διαπερατών από το
διάλυµα πόρων. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούµε ότι η αύξηση του βάρους του δοκιµίου σηµαίνει
απορρόφηση του διαλύµατος ενώ η µείωση (όχι όµως κάτω από το αρχικό βάρος) σηµαίνει
απώλεια µέρους της απορροφηθείσας ποσότητας. Προφανώς, όσο πιο διαπερατό είναι ένα υλικό,
τόσο µεγαλύτερη είναι και η αύξηση του βάρους του. Εάν παρατηρηθεί, όµως, µείωση του βάρους
κάτω από το αρχικό βάρος του υλικού, τότε θεωρούµε ότι έχουν πλέον ενεργοποιηθεί µηχανισµοί
φθοράς, οι οποίοι έχουν σαν συνέπεια την απώλεια µάζας, (β) τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν
όµως, δεν είναι αδρανή. Αυτό σηµαίνει ότι ο εµβαπτισµός και η απορρόφηση µέρους του
διαλύµατος συνεπάγονται τη δηµιουργία χηµικών αντιδράσεων και την παραγωγή προϊόντων
αντίδρασης. Έτσι, µπορεί να σηµειωθεί είτε αύξηση είτε µείωση τόσο του πορώδους όσο και του
βάρους του αρχικού υλικού, ανάλογα µε το είδος των νέων προϊόντων αντίδρασης. Τα δύο
παραπάνω φαινόµενα εξελίσσονται παράλληλα και µάλιστα µε διαφορετικό εν γένει ρυθµό. Από
την άλλη µεριά, οι µετρήσεις βάρους, µήκους κλπ. εκφράζουν το σύνολο των αλλαγών που
παρατηρούνται και δεν είναι σε θέση να δώσουν πληροφορίες για καθένα από τους
ενεργοποιηθέντες µηχανισµούς χωριστά. Επειδή, λοιπόν, η έκθεση σε κύκλους ύγρανσηςξήρανσης αποτελεί την απλούστερη προσβολή, θα χρησιµοποιηθεί σαν δοκιµή αναφοράς και για
τις υπόλοιπες. Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι η έκθεση στις διάφορες καταπονήσεις έγινε σε µια σχετικά
µεγάλη ηλικία (µεγαλύτερη των 60 ηµερών) κι εποµένως, η ενυδάτωση του τσιµέντου θεωρούµε
ότι πλέον εξελίσσεται πολύ αργά κι ότι επηρεάζει µόνο οριακά την απορρόφηση κι ενσωµάτωση
νερού στις φάσεις των ένυδρων πυριτικών αλάτων του ασβεστίου.
4.2. Συµπεριφορά σε έκθεση κύκλων ύγρανσης-ξήρανσης
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται για εποπτικούς λόγους στην Εικόνα 3 και προέρχονται από
την επεξεργασία των αποτελεσµάτων των δοκιµών που διεξήχθησαν στο Κέντρο Λίθου του
ΥΠ.ΠΟ. Στα δοκίµια χωρίς ποζολάνη (Εικόνα 3α) παρατηρείται στην αρχή µια ακριβώς ίδια
συµπεριφορά για όλες τις συνθέσεις. Η διαφοροποίηση ξεκινά από τον 10ο κύκλο. Εκεί
παρατηρείται µια µεγάλη απώλεια βάρους του δοκιµίου ΑΧ 0/4 σε σχέση µε τα υπόλοιπα δύο.
Από τον κύκλο αυτό παγιώνεται µια διαφορά της σύνθεσης αυτής σε σχέση µε τις άλλες, η οποία
διατηρείται µέχρι το πέρας των δοκιµών. Από τον 34ο κύκλο και εξής, το βάρος του δοκιµίου ΑΧ
0/4 πέφτει και παρα-µένει στην περιοχή απώλειας βάρους (στην περιοχή του αρνητικού
κατακόρυφου άξονα), γεγονός που ερµηνεύεται ως ένδειξη φθοράς του υλικού του. Όσον αφορά
στις άλλες δύο συνθέσεις, το διάγραµµα µεταβολής βάρους έχει πρακτικά την ίδια µορφή, µε τη
διαφορά ότι το δοκίµιο ΑΧ 0/2 δείχνει να απορροφά περισσότερο νερό από το ΑΧ 0/6. Η διαφορά
αυτή συσχετίζεται µε τον διαφορετικό όγκο διαπερατών πόρων των υλικών (Πίνακας 4). Οι τιµές
των µετρηθεισών µεταβο-λών βάρους ανά κύκλο κυµαίνονται από -0.85 έως 2.45%. Με το πέρας
των δοκιµών, η µεταβολή βάρους ήταν 0.48% για το δοκίµιο ΑΧ 0/2, -0.56% για το ΑΧ 0/4 και
0.05% για το ΑΧ 0/6.
Η χρήση ποζολάνης µείωσε τις διαφορές µεταξύ των δειγµάτων (Εικόνα 3β). Πράγµατι, οι
µετρηθείσες συνολικές µεταβολές βάρους ανά κύκλο στην περίπτωση των ποζολανικών δοκιµίων
κυµαίνονται από -0.53% έως 2.25% έναντι –0.85 και 2.45% αντίστοιχα για τα δοκίµια χωρίς
ποζολάνη. Παρατηρείται, εποµένως, µια µείωση της συνολικής ποσότητας νερού που
απορροφήθηκε αλλά και µείωση της µέγιστης απώλειας βάρους που σηµειώθηκε. Από µόνα τους
τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν τον ευεργετικό ρόλο της ποζολάνης ως προς τη µείωση της
διαπερατότητας των δοκιµίων παρά το γεγονός ότι το αρχικό διαπερατό πορώδες των δοκιµίων µε
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στη σύνθεση ΑΧ 0/6. Το δοκίµιο «2 Εξωτερικό» αντιστοιχεί στη σύνθεση Π-ΑΧ 0/2, το «4 Εξωτερικό» στη σύνθεση Π-ΑΧ
0/4 και το «6 Εξωτερικό» στη σύνθεση Π-ΑΧ 0/6

Εικόνα 3. Επιρροή (α) του µεγέθους του µέγιστου κόκκου και (β) της προσθήκης ποζολάνης σε
αντικατάσταση τσιµέντου στην ανθεκτικότητα των υλικών σε κύκλους ύγρανσης-ξήρανσης

ποζολάνη ήταν ανώτερο εκείνου των δοκιµίων χωρίς ποζολάνη (Πίνακας 4). Η παρατήρηση αυτή
είναι συµβατή µε την εκλέπτυνση του πορώδους που ως γνωστόν επιφέρει η χρήση ποζολάνης.
Από τη µια πλευρά, λοιπόν, παρατηρείται µικρή µείωση των διακυµάνσεων του βάρους των
δοκιµίων. Από την άλλη πλευρά, όµως, παρατηρείται µια αύξηση βάρους, όπως αυτό µετρήθηκε
κατά την τελευταία δοκιµή. Πραγµατικά, µε το πέρας των δοκιµών, η µεταβολή βάρους του
δοκιµίου Π-ΑΧ 0/2 ήταν 0.91% έναντι 0.48% για το δοκίµιο ΑΧ 0/2, του δοκιµίου Π-ΑΧ 0/4 ήταν
0.044 έναντι -0.56 % για το ΑΧ 0/4 και του δοκιµίου Π-ΑΧ 0/6 0.57% έναντι 0.05% για το ΑΧ
0/6. Η αύξηση του βάρους που µετρήθηκε στα ποζολανικά δοκίµια αποδίδεται στην απορρόφηση
κι ενσωµάτωση του νερού στα ένυδρα πυριτικά άλατα του ασβεστίου, τα οποία παρήχθησαν κατά
την ποζολανική αντίδραση. Υπενθυµίζουµε ότι η τελευταία θα πρέπει να βρισκόταν ακόµα σε
εξέλιξη κατά την περίοδο των δοκιµών. Εποµένως, η αύξηση βάρους που παρατηρήθηκε δεν
οφείλεται σε αυξηµένο πορώδες, διότι τότε και οι διακυµάνσεις του βάρους των ποζολανικών
δοκιµίων ανά κύκλο θα έπρεπε να είναι µεγαλύτερες εκείνων χωρίς ποζολάνη, αλλά στην
δηµιουργία νέων προϊόντων αντίδρασης, στα οποία ενσωµατώθηκε η περίσσεια νερού.
Επιπλέον, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4α, οι διακυµάνσεις βάρους του δοκιµίου Π-ΑΧ 0/2
βρίσκονται πάντα (µε την εξαίρεση του πρώτου κύκλου) στην περιοχή του θετικού κατακόρυφου
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Εικόνα 4 Σύγκριση της ανθεκτικότητας των δοκιµίων (α) ΑΧ 0/2 και Π-ΑΧ 0/2 και (β) ΑΧ 0/6 και Π-ΑΧ
0/6 σε κύκλους ύγρανσης-ξήρανσης
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άξονα, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν λαµβάνει χώρα κάποια άξια λόγου απώλεια µάζας. Αντίθετα,
το δοκίµιο ΑΧ 0/2, όχι µόνο παρουσιάζει πολύ µεγαλύτερες αυξοµειώσεις βάρους – κι αυτό παρά
το αρχικό µικρότερο διαπερατό πορώδες αυτού σε σχέση µε το αντίστοιχο ποζολανικό δοκίµιο –
αλλά εισέρχεται κατά καιρούς στην περιοχή του αρνητικού κατακόρυφου άξονα, γεγονός που
υποδεικνύει κάποια, µικρή έστω, απώλεια υλικού και άρα φθορά. Η µεγαλύτερη αύξηση βάρους
του ΑΧ 0/2 σε σχέση µε το αντίστοιχο Π-ΑΧ 0/2 κατά το µεγαλύτερο µέρος της δοκιµής (η οποία
δεν παρατηρείται στα δοκίµια µε τη µεγαλύτερη κοκκοµετρία) θεωρείται ως ένδειξη του ότι το
διαπερατό πορώδες του πρώτου είναι τόσο µεγάλο ώστε η αύξηση βάρους λόγω απορρόφησης
νερού µπορεί, πριν την έναρξη της φθοράς, να ξεπεράσει την αύξηση του βάρους λόγω της
ποζολανικής αντίδρασης του δεύτερου. Στους τρεις τελευταίους κύκλους (42ος κύκλος και εξής),
όµως, παγιώθηκε µια διαφορά βάρους , µε το ποζολανικό δοκίµιο να είναι τελικά βαρύτερο από το
αντίστοιχο µη ποζολανικό. Στα δοκίµια µε µέγιστο κόκκο 4 και 6χιλ. παρατηρείται ότι τα
ποζολανικά δοκίµια ήταν βαρύτερα εκείνων τα οποία δεν περιείχαν ποζολάνη κατά το µεγαλύτερο
µέρος της δοκιµής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το δοκίµιο Π-ΑΧ 0/6 διατήρησε µια θετική διαφορά
βάρους σε σχέση µε το ΑΧ 0/6 ήδη από το 19ο κύκλο (Εικόνα 4β). Η παρατηρηθείσα αύξηση
βάρους αποδόθηκε ήδη στη δηµιουργία προϊόντων λόγω ποζολανικής αντίδρασης. Επιπλέον, όµως,
και σε αντίθεση µε τα δοκίµια µε µέγιστο κόκκο 2 χιλ., το διαπερατό πορώδες των δοκιµίων χωρίς
ποζολάνη είναι τόσο περιορισµένο, ώστε η αύξηση βάρους λόγω απορρόφησης νερού είναι
µικρότερη της αύξησης βάρους των ποζολανικών δοκιµίων λόγω συνδυασµένης απορρόφησης
νερού αλλά και ποζολανικής αντίδρασης µε δέσµευση νερού στα προϊόντα της αντίδρασης αυτής.
4.3. Συµπεριφορά σε έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον
Η έκθεση σε θαλασσινό νερό έχει σαν πρώτη συνέπεια την αύξηση βάρους και µήκους των
δοκιµίων (Πίνακας 5). Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η αύξηση του µέγιστου κόκκου
συνδέεται γενικά µε µικρότερη αύξηση του βάρους του δοκιµίου. Έτσι, ενώ η αύξηση του βάρους
του δοκιµίου ΑΧ 0/2 ήταν 2.90% µετά από έκθεση 364 ηµερών στο θαλασσινό νερό, η αντίστοιχη
αύξηση του ΑΧ 0/6 ήταν 2.71%. Τα αποτελέσµατα, για έκθεση σε απεσταγµένο νερό, είναι 0.92%
και 0.48% αντίστοιχα. Αντίθετα, τα δοκίµια µε το µέγιστο κόκκο έχουν και µεγαλύτερη αύξηση
µήκους. Για παράδειγµα, οι αυξήσεις στα µήκη το ΑΧ 0/2 και ΑΧ 0/6 ήταν 0.049% και 0.067%
αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στην αντίδραση ορισµένων αδρανών µε το θαλασσινό
νερό, όπως θα αναπτυχθεί σε επόµενη παράγραφο. Η αντίδραση αυτή (alkali-aggregate reaction)
δείχνει να γίνεται κυρίως µε τους µεγαλύτερους κόκκους. Εποµένως, όσο µεγαλύτερους κόκκους
διαθέτει ένα υλικό, τόσο πιο επιρρεπές σε αύξηση του µήκους του είναι. Τα αποτελέσµατα των
ποζολανικών υλικών φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή. Πράγµατι, οι αυξήσεις στα
µήκη των Π-ΑΧ 0/2 και Π-ΑΧ 0/6 ήταν 0.042% και 0.084% αντίστοιχα.
Αναφορικά µε την παρουσία της ποζολάνης, ορισµένες διαφορές φαίνονται από τη σύγκριση των
χαρακτηριστικών της µικροδοµής των κονιαµάτων µε και χωρίς ποζολάνη µετά από έκθεση σε
θαλασσινό νερό επί 365 ηµέρες (Πίνακας 6). Οι διαφορές είναι πιο έντονες, όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά Α, Ρ/Α και L. Όσον αφορά το πρώτο, δηλ. το ποσοστό περιεχόµενου αέρα, οι
Πίνακας 5. Μεταβολή µήκους και βάρους [%] των δοκιµίων στην ηλικία των 364 ηµερών
Θαλασσινό νερό
Απεσταγµένο νερό
Σύνθεση
Βάρος
Μήκος
Βάρος
Μήκος
ΑΝΑΦ. κ.β.
4.05
0.054
0.65
0.001
ΑΝΑΦ. κ.ο.
2.85
0.036
0.94
0.001
ΑΧ0/2
2.90
0.049
0.92
0.006
ΑΧ0/4
2.94
0.065
0.52
0.001
ΑΧ0/6
2.71
0.067
0.48
0.004
Π-ΑΧ0/2
4.20
0.042
0.83
0.014
Π-ΑΧ0/4
2.83
0.042
0.82
0.005
Π-ΑΧ0/6
2.91
0.084
0.65
0.004
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Πίνακας 6. Σύγκριση µικροδοµικών χαρακτηριστικών κατά «modified point count method” των
δοκιµίων που συντηρήθηκαν σε απεσταγµένο και θαλασσινό νερό
α
L (µm)
Συνθέσεις
Συντήρηση
Α (%)
Ρ (%)
Ρ/Α
(cm2/cm3)
Απεσταγµένο
6.25
29.69
4.75
0.10
46.7
ANAΦ κ.β
Θαλασσινό
6.40
29.20
4.56
0.10
43.73
ANAΦ
Απεσταγµένο
8.92
31.38
3.52
0.07
51.00
κ.ο.
Θαλασσινό
9.31
31.72
3.41
0.06
58.88
Απεσταγµένο
3.43
29.14
8.50
0.16
37.73
AXO/2
Θαλασσινό
3.50
28.75
8.21
0.15
38.25
Απεσταγµένο
2.67
28.89
10.83
0.20
33.20
AXO/6
Θαλασσινό
2.93
29.07
9.91
0.19
32.69
Απεσταγµένο
3.26
28.71
9.38
0.17
35.61
Π-ΑΧΟ/2
Θαλασσινό
3.29
28.94
8.79
0.17
36.22
Απεσταγµένο
2.26
29.04
12.85
0.21
34.27
Π-ΑΧΟ/6
Θαλασσινό
2.57
29.14
11.33
0.21
32.18
ποζολανικές συνθέσεις περιέχουν πάντα λιγότερο από εκείνες που δεν περιέχουν ποζολάνη. Ο
λόγος Ρ/Α, ο οποίος εκφράζει την αναλογία του συνδετικού υλικού προς τον περιεχόµενο αέρα
(του όγκου των αδρανών θεωρουµένου πρακτικά σταθερού για τις εξεταζόµενες συνθέσεις) και ο
οποίος δίνει ένα µέτρο της συνεκτικότητας της συνδετικής κονίας, αυξάνει από το µικρότερο προς
το µεγαλύτερο κόκκο και µε τη χρήση ποζολάνης. Αντιστοίχως, ο δείκτης αποστάσεως L
µειώνεται. Με την έκθεση στο θαλασσινό νερό παρατηρείται µείωση του λόγου Ρ/Α.
Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι δηµιουργήθηκε εξωτερικός φλοιός, ο οποίος σε ορισµένες
περιπτώσεις αποσπάστηκε από το δοκίµιο. Με την απόσπασή του φάνηκε µια δεύτερη ζώνη, η
οποία χαρακτηριζόταν από λευκά άλατα που κάλυπταν µεγάλο µέρος της επιφάνειας (Εικόνα 5). Ο
«φλοιός» που αποκολλήθηκε από τα δοκίµια του θαλασσινού νερού ΑΧ 0/2 και ΑΝΑΦ κ.β.
εξετάστηκε µε XRD και διαπιστώθηκε ότι συνίσταται κατά κύριο λόγο από υδροξείδιο του
µαγνησίου, ανθρακικό ασβέστιο
και χαλαζία, περιέχει δε και ενανθρακωµένα θειϊκά
ασβεστοπυριτικά και ένυδρα αλκαλικά θειϊκά ασβεσταργιλλικά άλατα. Η δηµιουργία του
«φλοιού» µε αυτή τη σύσταση αποδίδεται στον εξής µηχανισµό : το «θαλασσινό νερό» έχει
ουδέτερο pH, το οποίο µε την πάροδο του χρόνου και την έπλυση υδρασβέστου, από το νερό των
πόρων προς την εξωτερική επιφάνεια του δοκιµίου και το νερό του λουτρού ανεβαίνει προς αλκαλικότερες τιµές. Είναι παρατηρηµένο και βιβλιογραφικά επιβεβαιωµένο ότι αυτή η έκπλυση
υδρασβέστου γίνεται εντονότερη όταν το λουτρό έκθεσης περιέχει χλωριόντα, που αυξάνουν την
διαλυτότητά της. Έτσι µόλις το pH στο περιβάλλον του δοκιµίου φθάσει την τιµή 8-8,5 το
µαγνήσιο του διαλύµατος καταβυθίζεται ως υδροξείδιο στην επιφάνεια του δοκιµίου. Το

(α)

(β)

Εικόνα 5 Συντήρηση σε θαλασσινό νερό: ∆ηµιουργία ζώνης προϊόντων αντίδρασης στην εξωτερική
επιφάνεια των δοκιµίων (α) Π-ΑΧ 0/2 (Χ x100), (β) ΑΧ 0/2 (Χ, x100)

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου, 2006

8

(α)

(β)

Εικόνα 6 Συντήρηση σε θαλασσινό νερό: Ρηγµατώσεις (α) στη µάζα του ΑΧ 0/6 (// x100), (β) στη µάζα του
Π ΑΧ 0/6 (Χ, x100)

υδροξείδιο του ασβεστίου, που φθάνει στην επιφάνεια του δοκιµίου, δεν περνάει στο διάλυµα και
δεν διαθέτει τα υδροξείδιά του στο µαγνήσιο, κρυσταλλώνεται στο εξωτερικό του δοκιµίου και
ενανθρακώνεται κατά την εξαγωγή από το λουτρό για τις µετρήσεις. Η φάση χαλαζία στον
«φλοιό» προέρχεται από την ενσωµάτωση λεπτόκκοκου αδρανούς από την επιφάνεια του
δοκιµίου, η οποία αλλοιώνεται και µε την επίδραση των θειϊκών του διαλύµατος, όπως
υποδεικνύουν οι ένυδρες ή ενανθρακωµένες θειϊκές φάσεις. Η µεγαλύτερη ένταση του φαινοµένου
παρατηρείται σε δοκίµια µε την λεπτότερη κοκκοµετρία αδρανών, αυξηµένο ποσοστό τσιµένου
και απουσία ποζολάνης. Από τις συνθέσεις που µελετήθηκαν, οι ΑΝΑΦ κ.β. και ΑΧ 0/2 είχαν
υψηλότερο διαπερατό πορώδες.
Τέλος, µια πολύ σηµαντική συνέπεια της έκθεσης σε θαλασσινό νερό είναι η δηµιουργία
ρηγµατώσεων στο εσωτερικό του υλικού (Εικόνα 6), στις οποίες άλλωστε αποδίδεται και η αύξηση
µήκους που µετρήθηκε. Οι ρηγµατώσεις αυτές αποδίδονται σε αλκαλοπυριτική αντίδραση,
φαίνεται όµως ότι αυτοαποκαθίστανται. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 6, το ποσοστό
περιεχοµένου στο δοκίµιο αέρα Α έχει αυξηθεί σε όλα τα δοκίµια που διατηρήθηκαν σε θαλασσινό
νερό σε σχέση µε εκείνα που παρέµειναν σε απεσταγµένο νερό. Παρά την αύξηση του ποσοστού
του περιεχόµενου συνδετικού υλικού Ρ (η οποία µπορεί να αποδοθεί στη µείωση του όγκου των
πόρων λόγω δευτερογενών προϊόντων αντίδρασης), ο λόγος Ρ/Α που εκφράζει την αναλογία του
συνδετικού υλικού ως προς τον περιεχόµενο αέρα µειώνεται µε την έκθεση στο θαλασσινό νερό.
Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει ότι η έκπλυση της µάζας είναι ισχυρότερη από την πύκνωσή της
λόγω των αντιδράσεων που εξελίσσονται στο εσωτερικό του συνδετικού υλικού.
4.4. Συµπεριφορά σε έκθεση σε αραιό διάλυµα θειϊκών
Η επιρροή του µέγιστου κόκκου φαίνεται στα συγκριτικά διαγράµµατα της Εικόνας 7α. Στους
τέσσερεις πρώτους κύκλους παρατηρείται η ίδια συµπεριφορά για όλες τις συνθέσεις, δηλ. τόσο
αυτής µε µέγιστο κόκκο τα 2 χιλ., όσο και εκείνων µε µέγιστο κόκκο τα 4 ή 6 χιλ. Από τον τέταρτο
κύκλο και πέρα οι καµπύλες συµπεριφοράς των δοκιµίων αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Κατ’
αρχήν, παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση βάρους του δοκιµίου ΑΧ 0/4 σε σχέση µε τα υπόλοιπα
δύο. Ή διαφορά µε τα υπόλοιπα διατηρείται για 8 ακόµη κύκλους και, στη συνέχεια, παρατηρείται
µια τάση συνεχούς και σταθερής µείωσης βάρους, παρά τις σχετικές αυξοµειώσεις. Το δοκίµιο ΑΧ
0/4 περνά πρώτο στην περιοχή των αρνητικών αξόνων, δηλ. στην περιοχή απώλειας βάρους. Αυτό
σηµαίνει ότι η φθορά βρίσκεται σε εξέλιξη στη µάζα του δοκιµίου. Η φθορά πρέπει να ξεκίνησε
από τον 4ο κιόλας κύκλο, κι έτσι ερµηνεύεται η απότοµη αύξηση βάρους του δοκιµίου σε σχέση µε
τα άλλα. Προφανώς, υπάρχει αύξηση του πορώδους λόγω µιας πρώτης απώλειας µάζας, µε
συνέπεια να εισέρχεται περισσότερο νερό στη µάζα του υλικού κι έτσι να παρατηρείται αύξηση
βάρους. Στη συνέχεια, η απώλεια µάζας πρέπει να είναι σηµαντικότερη από την αύξηση βάρους
λόγω εισόδου του διαλύµατος στους πόρους του υλικού, εξ’ ου και η πτωτική τάση της καµπύλης
µεταβολής βάρους. Όσον αφορά τις άλλες δύο συνθέσεις, µικρές διαφορές παρατηρούνται στο

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου, 2006

9

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΛΟΓΩ ΟΞΙΝΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ
3

3

2

1

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

-1
1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
-2

45

50

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ

2

1

0
0

5

10

15

20

25

30

40

45

50

2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

-2

6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

3 EΣΩΤΕΡΙΚΟ
5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

35

-1

-3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ

-3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ

(β)

(α)
* Το δοκίµιο «1 Εξωτερικό» αντιστοιχεί στη σύνθεση ΑΧ 0/2, το «3 Εξωτερικό» στη σύνθεση ΑΧ 0/4 και το «5 Εξωτερικό»
στη σύνθεση ΑΧ 0/6. Το δοκίµιο «2 Εξωτερικό» αντιστοιχεί στη σύνθεση Π-ΑΧ 0/2, το «4 Εξωτερικό» στη σύνθεση Π-ΑΧ
0/4 και το «6 Εξωτερικό» στη σύνθεση Π-ΑΧ 0/6

Εικόνα 7 Επιρροή (α) του µεγέθους του µέγιστου κόκκου και (β) της προσθήκης ποζολάνης σε
αντικατάσταση τσιµέντου στην ανθεκτικότητα των υλικών σε όξινη προσβολή

διάγραµµα µεταβολής βάρους µέχρι τον 16ο κύκλο. Στη συνέχεια, το δοκίµιο ΑΧ 0/2 δείχνει να
απορροφά περισσότερο νερό από το ΑΧ 0/6, η οποία συσχετίζεται πρωτίστως µε το διαφορετικό
πορώδες των υλικών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δοκίµιο ΑΧ 0/2 παρουσιάζει όγκο διαπερατών
πόρων ίσον µε 14.2% ενώ το ΑΧ 0/6 11.6% στην ηλικία των 90 ηµερών. Από τον 21ο κύκλο και
εξής, παρατηρείται µια σταθερή τάση µείωσης του βάρους του δοκιµίου ΑΧ 0/6, η οποία
σηµατοδοτεί την εξέλιξη των µηχανισµών φθοράς στο εσωτερικό του υλικού. Όσον αφορά το
δοκίµιο ΑΧ 0/2, εξακολουθούν οι µεγάλες αυξοµειώσεις του βάρους ενώ δεν καταγράφεται ποτέ
είσοδος στην περιοχή του αρνητικού κατακόρυφου άξονα, δηλ. στην περιοχή απώλειας βάρους.
Πιθανώς το πορώδες των δοκιµίων µε µέγιστο κόκκο 2 χιλ. να είναι τόσο µεγάλο ώστε η αύξηση
βάρους λόγω απορρόφησης µέρους του διαλύµατος να µπορεί να ξεπεράσει τη µείωση του βάρους
λόγω απώλειας µάζας. Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι η ανθεκτικότητα του δοκιµίου µε µέγιστο κόκκο
2 χιλ. δεν µπορεί άµεσα να συγκριθεί µε εκείνη των άλλων δύο. Από τα διαθέσιµα δεδοµένα, δεν
συνάγεται εάν η απώλεια βάρους του πρώτου είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη των άλλων δύο.
Περιοριζόµαστε στην παρατήρηση ότι το ΑΧ 0/6 παρουσιάζει τελικά απώλεια µάζας µικρότερη
του ΑΧ 0/4. Οι τιµές των µετρηθεισών µεταβολών βάρους κυµαίνονται από –0.45 έως 2.59%
περίπου. Με το πέρας δε των δοκιµών, η µεταβολή βάρους ήταν 0.32% για το δοκίµιο ΑΧ 0/2, 0.31% για το ΑΧ 0/6 και -0.36% για το ΑΧ 0/6. Πάντως, οι τιµές αυτές εκτιµώνται ως πολύ
µικρές, κι εποµένως όλες οι συνθέσεις θεωρείται ότι συµπεριφέρθηκαν ικανοποιητικά σε δοκιµές
επιταχυνόµενης γήρανσης λόγω όξινης προσβολής.
Η επιρροή της προσθήκης φυσικής ποζολάνης σε αντικατάσταση ίσης σε βάρος ποσότητας
τσιµέντου Portland παρουσιάζεται στην Εικόνα 7β. Ας σηµειωθεί κατ’ αρχήν η ριζικά
διαφορετική, σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα, συµπεριφορά του δοκιµίου Π-ΑΧ 0/2. Οι
αυξοµειώσεις βάρους του δοκιµίου είναι ασήµαντες, πρακτικά µηδενικές. Θεωρούµε ότι η
καµπύλη που περιγράφει τη συµπεριφορά του δοκιµίου δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. ∆εν
δικαιολογείται τόσο µεγάλη απόκλιση ούτε ως προς τα υπόλοιπα ποζολανικά δοκίµια αλλά ούτε
και µε το ΑΧ 0/2, του οποίου η συµπεριφορά ήδη περιγράφηκε. Πιθανώς να υπήρξε κάποιο
πρόβληµα είτε στη συντήρηση είτε στη δοκιµή του υλικού, σε κάθε περίπτωση όµως δεν θεωρείται
αξιόπιστο και τα αποτελέσµατά του δεν θα σχολιαστούν περαιτέρω. Όπως φαίνεται από τη σχεδόν
πλήρη ταύτιση των καµπυλών µεταβολής βάρους των δοκιµίων Π-ΑΧ 0/4 και Π-ΑΧ 0/6, η
παρουσία της φυσικής ποζολάνης έχει σαν αποτέλεσµα την οµογενοποίηση της συµπεριφοράς των
δοκιµίων. Πραγµατικά, οι, µικρές έστω, διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στα δοκίµια ΑΧ
0/4 και ΑΧ 0/6 έχουν εξαφανιστεί.
Η πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και πιο σηµαντική, συνέπεια της παρουσίας της ποζολάνης σε
αντικατάσταση τσιµέντου φαίνεται µέσα από τη σύγκριση των δοκιµίων ίδιας κοκκοµετρίας
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* Το δοκίµιο «3 Εξωτερικό» αντιστοιχεί στη σύνθεση ΑΧ 0/4 και το «4 Εξωτερικό» στη σύνθεση Π-ΑΧ 0/4. Το δοκίµιο «5
Εξωτερικό» αντιστοιχεί στη σύνθεση ΑΧ 0/6 και το «6 Εξωτερικό» στη σύνθεση Π-ΑΧ 0/6.

Εικόνα 8 Σύγκριση της ανθεκτικότητας των δοκιµίων (α) ΑΧ 0/4 και Π-ΑΧ 0/4 και (β) ΑΧ 0/6 και Π-ΑΧ
0/6 σε όξινη προσβολή

(Εικόνα 8). Η παρουσία ποζολάνης ενισχύει σαφώς την ανθεκτικότητα των υλικών. Πραγµατικά,
στην περίπτωση των συνθέσεων µε µέγιστο κόκκο 4 χιλ. (Εικόνα 8α) παρατηρείται κατ’ αρχήν µια
ίδια συµπεριφορά ως µόλις και τον 4ο κύκλο. Στη συνέχεια, το δοκίµιο ΑΧ 0/4 παρουσιάζει αυτή
τη σηµαντική αύξηση βάρους, για την οποία έγινε ήδη λόγος παραπάνω. Η αύξηση αυτή
ερµηνεύτηκε ως έναρξη της φθοράς του υλικού. Αντίθετα, οι διακυµάνσεις βάρους του δοκιµίου
Π-ΑΧ 0/4 παραµένουν περιορισµένες και αρχίζουν να αυξάνουν από τον 20ο κύκλο, αν όχι
αργότερα. Επιπλέον, ενώ η καµπύλη του δοκιµίου ΑΧ 0/4 περνά στην περιοχή απώλειας βάρους
από τον 25ο κύκλο και παραµένει εκεί σταθερά από τον 30ο, το πέρασµα της αντίστοιχης καµπύλης
του Π-ΑΧ 0/4 γίνεται µόλις από τον 31ο κύκλο ενώ η απώλεια που σηµειώνεται είναι µικρότερη
του 0.1%. Επιπλέον, η καµπύλη του Π-ΑΧ 0/4 διατηρείται κατά κανόνα στην περιοχή του θετικού
κατακόρυφου άξονα. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι το δοκίµιο Π-ΑΧ 0/4 δεν έχει αρχίσει να
φθείρεται. Η αύξηση του εύρους των διακυµάνσεων της καµπύλης του αποτελεί σαφή ένδειξη ότι
η φθορά βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύγκριση, όµως, των καµπυλών δείχνει ότι το δοκίµιο Π-ΑΧ 0/4
είναι πιο ανθεκτικό από το ΑΧ 0/4 έναντι όξινης προσβολής. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα των
δοκιµίων ΑΧ 0/6 και Π-ΑΧ 0/6 (Εικόνα 8β). Σε σχέση µε τα δοκίµια µέγιστου κόκκου 4 χιλ., στην
περίπτωση των δοκιµίων µε µέγιστο κόκκο τα 6 χιλ. η διαφοροποίηση ξεκινά από τον 10ο και όχι
από τον 4ο κύκλο. Εδώ θα πρέπει να αναγνωριστεί σαφώς η συνεισφορά της διαφορετικής
κοκκοµετρίας. Στη συνέχεια, η συµπεριφορά των δύο δοκιµίων έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τα
δύο δοκίµια µε µέγιστο κόκκο 4 χιλ. δηλ. το ΑΧ 0/6 παρουσιάζει µια συνεχή απώλεια βάρους αν
και όχι τόσο έντονη όσο το ΑΧ 0/4. Αντίθετα, το Π-ΑΧ 0/6 είναι παρουσιάζει µεν µεγαλύτερες
αυξοµειώσεις βάρους, παραµένει όµως σταθερά στην περιοχή των θετικών αξόνων.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο πρώτος στόχος της µελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός κονιάµατος για την παραγωγή χυτών
αντιγράφων δοµικών µελών, ανθεκτικού στη δηµιουργία επιφανειακών µικρορηγµατώσεων. Ως
δεύτερος στόχος τέθηκε η τεκµηρίωση της βελτίωσης της ανθεκτικότητας του υλικού λόγω του
νέου σχεδιασµού σε σχέση µε ένα υλικό αναφοράς, το οποίο χρησιµοποιήθηκε ήδη για την
παραγωγή χυτών αντιγράφων. Ο νέος σχεδιασµός προέβλεπε την µελέτη και προσαρµογή της
κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών, την αύξηση του µεγίστου κόκκου αδρανούς και τη
χρήση φυσικών ποζολανών. Τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης έχουν ως εξής:
1.
Με την αύξηση του µεγέθους µεγίστου κόκκου και µε την κατάλληλη κοκκοµετρική
διαβάθµιση µειώθηκε η απαιτούµενη περιεκτικότητα σε νερό, µε συνέπεια µείωση του πορώδους
και αύξηση των αντοχών σε σχέση µε το υλικό αναφοράς.

15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου, 2006

11

2.
Αν και ο όγκος των διαπερατών πόρων των συνθέσεων που περιέχουν ποζολάνη ήταν
µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των συνθέσεων χωρίς ποζολάνη, ο συνολικός όγκος πόρων
(µετρηθείς µε ποροσιµετρία υδραργύρου) είναι µικρότερος.
3.
Η διεξαγωγή δοκιµών ανθεκτικότητας σε κύκλους ύγρανσης-ξήρανσης έδειξε ότι οι
διακυµάνσεις βάρους των ποζολανικών δοκιµίων ήταν πάντα µικρότερες σε σχέση µε εκείνες των
δοκιµίων χωρίς ποζολάνη.
4.
Από τη διεξαγωγή δοκιµών ανθεκτικότητας σε έκθεση σε θαλασσινό νερό διαπιστώθηκε
αύξηση του µήκους και βάρους των δοκιµίων. Η παρουσία µεγάλων, κυρίως, αδρανών
συνεπάγεται την ανάπτυξη µικρορηγµατώσεων λόγω αλκαλοπυριτικής αντίδρασης και την
κρυστάλλωση αλάτων επί της επιφάνειας. Αποδείχθηκε ότι καλύτερη συµπεριφορά επέδειξαν οι
ποζολανικές συνθέσεις µε τον µεγαλύτερο κόκκο.
5.
Τέλος, η διεξαγωγή δοκιµών ανθεκτικότητας έναντι όξινης προσβολής έδειξε ότι η έναρξη
της φθοράς καθυστερεί στα ποζολανικά δοκίµια σε σχέση µε τα µη ποζολανικά καθώς επίσης και
στα δοκίµια µε το µεγαλύτερο κόκκο σε σχέση µε εκείνα µε το µικρότερο µέγιστο κόκκο.
Από την ανάλυση των πειραµατικών αποτελεσµάτων αλλά και την παρακολούθηση της
συµπεριφοράς των χυτών αντιγράφων, τα οποία κατασκευάστηκαν µε τη σύνθεση Π-ΑΧ 0/6 και
έχουν σήµερα ηλικία µεγαλύτερη των δύο ετών, δικαιώθηκε η λογική σχεδιασµού. Επετεύχθη η
εξάλειψη των επιφανειακών ρωγµών, και βελτιώθηκε σηµαντικά η ανθεκτικότητα του υλικού
έναντι των αναµενόµενων περιβαλλοντικών δράσεων σε σχέση µε ένα υλικό αναφοράς. Για το
µέλλον, θεωρούµε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν ορισµένα πορίσµατα από το πεδίο της χηµείας
και τεχνολογίας τσιµεντιτικών υλικών και να επιτραπεί η χρήση ινών, ασβεστολιθικών αδρανών
και οργανικών προσµείκτων, τα οποία είχαν προταθεί και για την παρούσα µελέτη, καθώς και η
εφαρµογή επιφανειακής προστασίας στα ίδια τα αντίγραφα. Με την κατάλληλη µελέτη ακόµα πιο
σύνθετων µειγµάτων, όχι µόνο µπορούν να προκύψουν ακόµα πιστότερα αντίγραφα αλλά και ότι
φαινόµενα, όπως αυτά των µικρότατων κενών που εµφανίζονται στην τελική επιφάνεια λόγω των
φυσαλίδων αέρα, θα µπορέσουν να εξαλειφθούν.
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