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I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα και η τεχνολογία του πρωτοεµφανίστηκαν στην Ιαπωνία, το
έτος 1983. Ο Okamura έθεσε τα θεµέλια για έναν τύπο σκυροδέµατος ο οποίος, χάρη στις υψηλές
προδιαγραφές του, θα προοριζόταν για µεγάλα και ποιοτικά έργα, επιδεικνύοντας την αυξηµένη
αντοχή του και την µεγάλη ανθεκτικότητα. ∆υο άλλοι Ιάπωνες ερευνητές, οι Ozawa και Mackawa, από
το πανεπιστήµιο του Τόκιο, κατέθεσαν τις έρευνές τους περί θεµελιωδών αρχών και κανονισµών που
διέπουν το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα. Η Ευρώπη, κάνει την πρώτη της επαφή µε το
συγκεκριµένο τύπο σκυροδέµατος στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στη Σκανδιναβία
χρησιµοποιείται για προκατασκευασµένα στοιχεία.
Με τον όρο «Αυτοσυµπυκνούµενο Σκυρόδεµα» (ΑΣΣ) προσδιορίζεται µια ειδική κατηγορία
σκυροδέµατος που κατά την έγχυσή του σε καλούπι ή ξυλότυπο, πληρώνει όλα τα κενά και τις
κοιλότητες χωρίς να απαιτείται κάποιας µορφής συµπύκνωση ή δόνηση. ∆ηλαδή διέρχεται µέσω του
οπλισµού χρησιµοποιώντας µόνο το ίδιον βάρος. Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται
κυρίως από την υψηλή ρευστότητά του όταν αυτό βρίσκεται ακόµα στη νωπή του φάση. Κατ’ αυτή την
έννοια, διέρχεται µέσα από εµπόδια όπως ο πυκνός οπλισµός, οι στενώσεις ξυλοτύπου, και οι
αποµακρυσµένες από το σηµείο έγχυσης περιοχές του ξυλοτύπου, χωρίς υποβοήθηση, µέσω αντλίας.
Επιπλέον, αυτό επιτυγχάνεται µε ταχύτητα πολύ υψηλή και ίσως αδιανόητη για το συµβατικό
σκυρόδεµα.
Ένα ακόµη χαρακτηριστικό του αυτοσυµπυκνούµενου είναι η µεγάλη αντίσταση στο διαχωρισµό.
Συγκεκριµένα, είναι η ικανότητα που έχει να εγχύεται και να ρέει µέσα στους ξυλότυπους διατηρώντας
πάντα µια οµοιόµορφη κατανοµή των συστατικών του (πάστα, αδρανή κλπ). Η αντίσταση στο
διαχωρισµό έχει τρεις υποπεριπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε διαφορετικές φάσεις της εφαρµογής
του σκυροδέµατος. Πρώτα, παρατηρείται η αντίσταση στον εξωτερικό διαχωρισµό, δηλαδή κατά τη
φάση της διάστρωσης. Ακολούθως, αφού το σκυρόδεµα ρέει και προσκρούει στον οπλισµό που
υπάρχει εσωτερικά του καλουπιού, εµφανίζεται η αντίσταση στο διαχωρισµό κατά τη ροή. Τέλος, µε
την πλήρωση του καλουπιού, εµφανίζεται η αντίσταση στον εσωτερικό διαχωρισµό, όπου
αποφεύγεται η καθίζηση των χονδρόκοκκων αδρανών στον πυθµένα και η εµφάνιση νερού στην
επιφάνεια. Αυτή η ιδιότητα της αντίστασης στο διαχωρισµό, είναι µια από τις πλέον σηµαντικές
απαιτήσεις σε ένα αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα. Είναι το βαθύτερο αίτιο της υψηλής ρευστότητας,
αφού επιτρέπει στο σκυρόδεµα να ρέει µεταξύ πυκνού οπλισµού ή διατοµών περίπλοκης γεωµετρίας
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δίχως δυσκολία. Αν δεν ικανοποιούσε την αντίσταση στο διαχωρισµό, τα χονδρόκοκκα αδρανή θα
συγκεντρώνονταν κοντά στον οπλισµό, δυσχεραίνοντας έτσι τη ροή του µίγµατος.
Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του ΑΣΣ είναι:
Ρευστότητα ή ικανότητα πλήρωσης (filling ability) – Είναι η ικανότητα του σκυροδέµατος να
ρέει υπό την επίδραση της βαρύτητας ή της πίεσης (π.χ. άντληση) και να γεµίζει πλήρως τον ξυλότυπο
και τον εσωκλειώµενο οπλισµό.
Ικανότητα διέλευσης (passing ability) – Η ικανότητα του σκυροδέµατος να διέρχεται µέσα από
αρκετά στενές περιοχές του ξυλότυπου και από πολύ πυκνό οπλισµό, χωρίς την έµφραξη των
χονδρόκοκκων αδρανών.
Αντίσταση στην απόµιξη – Η ικανότητα του φρέσκου σκυροδέµατος να διατηρεί την οµοιογένειά
του κατά τη διάρκεια της διάστρωσης και ωρίµανσης.
Είναι απαραίτητο να εκτιµώνται και οι τρεις ιδιότητες για κάθε σύνθεση αυτοσυµπυκνούµενου
σκυροδέµατος. Από την πλευρά της συσχέτισης των αποτελεσµάτων των δοκιµών µε την απόδοση του
αυτοσυµπυκνούµενου στην κατασκευή, δεν υπάρχουν σαφείς σχέσεις, παρά µόνο όρια συµµόρφωσης,
τα οποία δεν είναι σαφώς καθορισµένα λόγω έλλειψης ακριβών δεδοµένων. Ακόµη, αυτά τα όρια
συµµόρφωσης είναι διαφορετικά για οριζόντια διάστρωση και για κατακόρυφη χύτευση. Ο οπλισµός
και η πυκνότητά του διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη θέσπιση των ορίων. Επίσης, υπάρχουν
περιορισµοί σχετικά µε το µέγεθος των αδρανών και την εκάστοτε πειραµατική διάταξη.
Στον Πίνακα 1 αναφέρονται επιγραµµατικά οι προαναφερθείσες ιδιότητες και οι αντίστοιχες
δοκιµές..
Πίνακας 1: Ιδιότητες ΑΣΣ και αντίστοιχες δοκιµές:
Εξεταζόµενη ιδιότητα

∆οκιµή Ελέγχου

Μετρούµενο µέγεθος

Ικανότητα πλήρωσης

Εξάπλωση (slump test)

Συνολική εξάπλωση

Κώνος σχήµατος V (V-Funnel test)

Χρόνος εκροής

∆οκιµή δοχείου L (L-Box)

Ποσοστό διέλευσης

∆οκιµή δοχείου U (U-Box)

∆ιαφορά στάθµης

∆οκιµή µε δακτύλιο J (J-Ring)

∆ιαφορά ύψους εντός και εκτός

Ικανότητα διέλευσης

του δακτυλίου
Αντίσταση στην απόµιξη

∆οκιµή µε κόσκινα (sieve test)

Ποσοστό κατακράτησης

Για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του αυτοσυµπυκνούµενου σκυροδέµατος, έχουν αναπτυχθεί
δοκιµές που µπορούν να γίνουν είτε σε εργαστηριακό, είτε σε εργοταξιακό επίπεδο.
Παρακάτω, δίδονται οι προτεινόµενες δοκιµές και οι αντίστοιχες διατάξεις.
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Πίνακας 2: ∆οκιµές για το ΑΣΣ.

∆οκιµή Εξάπλωσης (Slump Test)

∆οκιµή µε δακτύλιο J (J-Ring Test)

∆οκιµή µε δοχείο U (U-Box Test)

∆οκιµή µε δοχείο L (L-Box Test)

∆οκιµή µε χοάνη V (V-Funnel Test)

∆οκιµή αντίστασης στην απόµιξη µε
κόσκινο (Sieve segragation resistance Test)
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Οι ιδιότητες αυτές και ο προσδιορισµός τους µέσω των δοκιµών, καθορίζουν την εργασιµότητα
του σκυροδέµατος. Ο όρος εργασιµότητα είναι πολύ πλατιά ορισµένος. Καµία δοκιµή από µόνη της
δεν µπορεί να µετρήσει όλα τα επίπεδα της εργασιµότητας. Το Αµερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέµατος
περιγράφει την εργασιµότητα ως “εκείνη την ιδιότητα του φρέσκου σκυροδέµατος ή κονιάµατος που
καθορίζει την ευκολία µε την οποία µπορεί να αναµιχθεί, να τοποθετηθεί και να φινιριστεί σε οµογενή
κατάσταση”. Κατά την Ένωση Ιαπώνων Μηχανικών Σκυροδέµατος, η εργασιµότητα ορίζεται ως “η
ιδιότητα του φρέσκου σκυροδέµατος ή κονιάµατος που καθορίζει την ευκολία και την οµοιογένεια µε
τις οποίες µπορεί να αναµιχθεί, τοποθετηθεί και να συµπυκνωθεί λόγω της συνεκτικότητάς του, της
οµοιογένειας µε την οποία µπορεί να µετατραπεί σε σκυρόδεµα και του βαθµού στον οποίο µπορεί να
αντισταθεί στο διαχωρισµό των υλικών”. Ακόµα, ο Neville ορίζει την εργασιµότητα ως “το ποσό του
χρήσιµου εσωτερικού έργου που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί πλήρης συµπύκνωση”. Η
εργασιµότητα δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες του σκυροδέµατος, αλλά επίσης και από τη φύση
της εφαρµογής.
Η εργασιµότητα του σκυροδέµατος δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να θυσιάζεται ώστε να
αναπτυχθούν καλύτερες ιδιότητες στο σκληρυµένο σκυρόδεµα, όπως η αντοχή και η ανθεκτικότητα. Η
εργασιµότητα µετριέται τυπικά στον τόπο διάστρωσης του σκυροδέµατος µέσω των αποτελεσµάτων
της δοκιµής εξάπλωσης (cone slump test). Εντούτοις, κάποιες έρευνες που διεξήχθησαν από την
NMRCA (National Ready Mixed Concrete Association) και το NIST (National Institute of Standards
and Technology), έδειξαν ότι οι µετρήσεις αυτές δεν είναι και τόσο αντιπροσωπευτικές για την
πραγµατική συµπεριφορά του νωπού σκυροδέµατος στο πεδίο τοποθέτησής του. Αναφέρθηκε ότι
µίγµατα σκυροδέµατος µε την ίδια µετρούµενη τιµή εξάπλωσης, δε συµπεριφέρονται το ίδιο κατά την
τοποθέτηση. Αυτό υπονοεί ότι η τιµή εξάπλωσης δε δίνει αρκετά δεδοµένα για να χαρακτηριστεί η
ρεολογική συµπεριφορά του σκυροδέµατος.
Στο πεδίο της κατασκευής, τεχνικοί όροι όπως η εργασιµότητα, η ρευστότητα και η συνεκτικότητα,
χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για την περιγραφή της συµπεριφοράς του νωπού σκυροδέµατος κατά
τη ροή του. Οι ορισµοί τους βέβαια είναι πολύ υποκειµενικοί. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ανάγκη για µια
πιο θεµελιώδη και ποσοτική περιγραφή της ροής του σκυροδέµατος. Αρκετοί ερευνητές, όπως ο
Banfill και ο De Larrard, έχουν χρησιµοποιήσει µε επιτυχία την εξίσωση του Bingham. Σύµφωνα µε
αυτή, δύο είναι οι παράµετροι που προσδιορίζουν τη ροή, η διατµητική τάση και το πλαστικό
ιξώδες. Η µεν διατµητική τάση σχετίζεται µε την εξάπλωση. Το δε ιξώδες µπορεί να σχετιστεί και
µε άλλες ιδιότητες όπως την ευκολία τοποθέτησης και άντλησης, το βαθµό φινιρίσµατος και την
κολλώδη συµπεριφορά. Επιπροσθέτως, η απόµιξη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η µη ικανότητα
των αδρανών να βυθίζονται µέσα στην πάστα του τσιµέντου. Αυτό το φαινόµενο συνδέεται µε το
ιξώδες της τσιµεντόπαστας και το σχεδιασµό των αναλογιών στο µίγµα του σκυροδέµατος. Το
πλαστικό ιξώδες συνήθως αµελείται λόγω του ότι υπάρχουν πολύ λίγοι τύποι συσκευών και διατάξεων
που µπορούν να το µετρήσουν. Συνεπώς, οι µέθοδοι που αξιοποιούνται για την πρόβλεψη της
εργασιµότητας του σκυροδέµατος, πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη διατµητική τάση και το ιξώδες
της πάστας του τσιµέντου, η οποία είναι το συνδετικό υλικό των αδρανών στο σκυρόδεµα.
Το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα είναι ένας τύπος σκυροδέµατος που εµφανίζει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και αρκετές διαφορές, έναντι των συµβατικών, όσον αφορά τη ρεολογική
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συµπεριφορά του. Το είδος των αδρανών, το σχήµα και το µέγεθός τους είναι τα χαρακτηριστικά
που µπορούν να βελτιώσουν τις ρεολογικές ιδιότητες του αυτοσυµπυκνούµενου. Τα εργαλεία του
ρεολογικού χαρακτηρισµού των ΑΣΣ είναι στοιχειακά και λίγες είναι οι µελέτες που έχουν αφιερωθεί
στην ανάλυση, κατανόηση και προτυποποίηση της ρεολογικής συµπεριφοράς των υλικών αυτών. Το
ΑΣΣ είναι ρευστό τύπου Bingham. Τα κοκκοµετρικά χαρακτηριστικά των στερεών συστατικών
επιδρούν αισθητά στην τιµή κατωφλίου διάτµησης. Ως τιµή κατωφλίου ορίζεται η κατά Bingham τιµή
της διατµητικής τάσης πάνω από την οποία, ένα ρευστό συµπεριφέρεται ως υγρό.
Το νωπό σκυρόδεµα µπορεί να χαρακτηριστεί ρευστό, δεδοµένου ότι µπορεί να επιτευχθεί ένας
συγκεκριµένος βαθµός ρευστότητας και ότι το υλικό είναι οµογενές. Η περιγραφή της ροής ενός
σκυροδέµατος περιλαµβάνει τη χρήση εννοιών όπως η διατµητική τάση (shear stress) και ο ρυθµός
διάτµησης (shear rate), των οποίων ο λόγος δίνει το ιξώδες (viscosity). Το σκυρόδεµα ως ρευστό,
κατατάσσεται στα λεγόµενα ρευστά Bingham. Τα ρευστά Bingham χαρακτηρίζονται από µια τιµή
κατωφλίου διάτµησης. Σε αντίθεση µε τα νευτωνικά ρευστά, µπορούν να µεταδώσουν τη διατµητική
τάση χωρίς την ύπαρξη βαθµίδας ταχύτητας. Όµως για να αρχίσει ένα ρευστό τύπου Bingham να ρέει,
θα πρέπει η ασκούµενη σε αυτό διατµητική τάση να υπερβεί την τιµή κατωφλίου. Το ρευστό αυτό µε
διατµητικές τάσεις µικρότερες του κατωφλίου θα συµπεριφέρεται περίπου ως στερεό, ενώ µε
µεγαλύτερες τιµές αυτής θα περνάει στην περιοχή των υγρών. Όσον αφορά το προφίλ των ταχυτήτων
κατά την κίνηση του ρευστού πρέπει να σηµειωθούν τα παρακάτω: Όταν τα νευτωνικά ρευστά ρέουν
µέσα σε αγωγούς ή κανάλια, εµφανίζουν ένα προφίλ ταχυτήτων, του οποίου η βαθµίδα µειώνεται προς
το κέντρο του αγωγού. Έτσι η διατµητική τάση που µεταδίδεται από στρώµα σε στρώµα, συνεχώς
ελαττώνεται όσο η µελέτη προχωράει προς το κέντρο. Επειδή τα ρευστά τύπου Bingham
µετατρέπονται σε στερεά όταν η ασκούµενη διατµητική τάση µειωθεί κάτω από την τιµή κατωφλίου,
καθίσταται σαφές ότι θα γίνονται στερεά κοντά στο κέντρο του αγωγού, δηµιουργώντας έτσι ένα
στερεό µόρφωµα, το οποίο συµπαρασύρεται από το υπόλοιπο ρευστό κατά τη ροή.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όταν αναµιγνύονται υλικά που έχουν προέλθει από θραύση και µείωση
µεγέθους µε συνδετικά υλικά, όπως στη περίπτωση των αδρανών µε το τσιµέντο προς δηµιουργία
σκυροδέµατος, είναι κρίσιµο να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή «σωµατιδιακή πλήρωση» (particle
pack). Με τον όρο αυτό εννοείται ο συνδυασµός των υλικών έτσι ώστε το µίγµα να έχει τη
µεγαλύτερη πυκνότητα όταν ανακατεύεται χωρίς τη προσθήκη νερού. Η επίτευξη της υψηλότερης
πυκνότητας µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τις αντοχές και να µειώσει την απαίτηση σε υδατικό
περιεχόµενο. Τα τελευταία επιτυγχάνονται αυξάνοντας την επιφάνεια σύνδεσης ανά µονάδα µάζας του
υλικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα, τόσο περισσότερα είναι τα σωµατίδια µε τα οποία έρχεται
σε επαφή ένα συγκεκριµένο σωµατίδιο, συνεπώς αυξάνει η επιφάνεια σύνδεσης, µε άµεση επίδραση
στις µηχανικές αντοχές.
Μία άλλη ιδιότητα που επηρεάζει την ρεολογία του ΑΣΣ είναι η πυκνότητα στοίβαξης (packing
density). Ο τρόπος µε τον οποίο διατάσσονται τα αδρανή εντός του σκυροδέµατος είναι καθοριστικός
για την καλή συµπεριφορά του υλικού. Σκοπός είναι να καλυφθούν αποτελεσµατικά τα κενά µεταξύ
των αδρανών και να ελαχιστοποιηθούν οι ανοµοιογένειες στο µίγµα της πάστας και των αδρανών,
µειώνοντας έτσι την ανισοτροπία του τελικού προϊόντος. Για δεδοµένο όγκο υλικού κυβικού
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σχήµατος, αυτό επιτυγχάνεται µεγιστοποιώντας το πηλίκο του όγκου των αδρανών προς τον συνολικό
όγκου του κυβικού δοχείου, δηλαδή µεγιστοποιώντας τη τιµή της πυκνότητας στοίβαξης.
Εποµένως, η δηµιουργία ενός ΑΣΣ προϋποθέτει την δηµιουργία ενός σκυροδέµατος το οποίο θα
έχει υψηλές τιµές σωµατιδιακής πλήρωσης και πυκνότητας στοίβαξης. Οι δυο παράµετροι αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες της ρεολογίας της τσιµεντόπαστας, οι δε τιµές τους εξαρτώνται άµεσα από
το ποσοστό και το είδος των λεπτόκοκκων αδρανών (ultrafine aggregates).
Το αντικείµενο της έρευνας είναι η µελέτη της ρεολογικής συµπεριφοράς του ΑΣΣ θεωρώντας ότι
είναι διφασικό σύστηµα µε µια φάση από στερεά υλικά και µια υγρή φάση του τσιµέντου και
µελετάται η επίδραση της κοκκοµετρίας της στερεής φάσης στο ιξώδες της υγρής. Στόχος είναι να
καθοριστεί ο ρόλος της θιξοτροπίας µέσω πειραµατικών προσεγγίσεων µε κύριο πεδίο εφαρµογής την
κατεργασία του αυτοσυµπυκνούµενου.
Το ρόλο του συνδετικού υλικού στο σκυρόδεµα, διαδραµατίζει η τσιµεντόπαστα που µε τις
ρεολογικές ιδιότητές της καθορίζει τη σχετική κίνηση των χονδρόκοκκων αδρανών µέσα στο µίγµα.
Έχουν γίνει αρκετές µελέτες πάνω στον τρόπο µε τον οποίο η προσθήκη εξαιρετικά λεπτόκοκκων
αδρανών (ultra-fine aggregates) στο τσιµέντο, µεταβάλει τις ρεολογικές ιδιότητες της τσιµεντόπαστας.
Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η επίδραση µερικών εξαιρετικά λεπτόκοκκων υλικών στο
ιξώδες της τσιµεντόπαστας. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα συνδέονται µε µαθηµατικά µοντέλα
µηχανικής ρευστών, ώστε να γίνει πρόβλεψη των ιδιοτήτων του ΑΣΣ µέσω σύνθεσης πάστας
τσιµέντο µε διάφορα λεπτόκοκκα Ελληνικής προέλευσης (ασβεστόλιθος, ιπτάµενη τέφρα, ποζολάνη,
πυριτική παιπάλη)

II. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός των πειραµάτων που διεξήχθησαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ήταν να
προσδιοριστεί η επίδραση εξαιρετικά λεπτόκοκκων υλικών στο ιξώδες της τσιµεντόπαστας.
Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για τις δοκιµές προσφέρθηκαν από την ΑΓΕΤ Ηρακλής και το
ΕΚΕΤ, και είναι τα παρακάτω:
I. Τσιµέντο
II. Πυριτική παιπάλη
III. Ασβεστόλιθος
IV. Ποζολάνη Μήλου
V. Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης
Ο σχεδιασµός των µιγµάτων έγινε µε τέτοιον τρόπο ώστε να εντοπιστεί η όποια επίδραση του κάθε
υλικού στη ρεολογία της πάστας. Σχεδιάστηκαν διµερή µίγµατα στα οποία προστέθηκε µικρό ποσοστό
πυριτικής παιπάλης, σχηµατίζοντας τα τριµερή µίγµατα. Ο αναλυτικός πίνακας µε τα µίγµατα δίνεται
παρακάτω (Πίνακας 3), µαζί µε τις µετρήσεις.
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Η λογική του σχεδιασµού, στηρίχθηκε στη δηµιουργία δύο µιγµάτων τσιµέντου µε κάθε υλικό, ένα
µίγµα χαµηλής περιεκτικότητας στο δεύτερο υλικό και ένα υψηλής. Τα τριµερή µίγµατα
σχηµατίστηκαν µε την αντικατάσταση ενός µικρού ποσοστού του δεύτερου υλικού από πυριτική
παιπάλη. Επίσης σχεδιάστηκαν και τρία µίγµατα, τα οποία περιείχαν τσιµέντο και δύο από τα υλικά
ασβεστόλιθο, ποζολάνη και ιπτάµενη τέφρα.
Το ιξώδες της τσιµεντόπαστας µετρήθηκε σε ιξωδόµετρο οµοαξονικών κυλίνδρων. Ο
κατασκευαστής του οργάνου είναι ο οίκος Fann και το µοντέλο της συσκευής είναι FANN Model 35
S/A Viscometer. Οι µετρήσεις έγιναν στο Εργαστήριο Σκυροδέµατος στο Κέντρο Ερευνών ∆οκιµών
και Προτύπων της ∆ΕΗ.
Κάθε µίγµα τοποθετείται στο δοχείο του ιξωδοµέτρου, ώστε η απαιτούµενη για τη µέτρηση
ποσότητα να διέρχεται ανάµεσα στους δύο κυλίνδρους. Κατά τη µέτρηση, ο εξωτερικός κύλινδρος
περιστρέφεται µε ταχύτητα ελεγχόµενη από το χειριστή προκαλώντας διάτµηση στο µίγµα. Η διάταξη
µετρά την αντίσταση που προβάλλει το ρευστό στην κίνηση και η µέτρηση αποδίδεται ως ιξώδες.
Τα στερεά µίγµατα παρασκευάστηκαν εφαρµόζοντας λόγο Νερού προς Κονία, όπου Κονία το
σύνολο των στερεών υλικών, ίσο µε 0,6 κ.β..
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι µετρήσεις από τα πειράµατα, καταγράφονται στους επόµενους πίνακες και εν συνεχεία
παρουσιάζονται σε µορφή διαγραµµάτων.
ΥΛΙΚΟ/ΜΙΓΜΑ
Τσιµέντο CEM I 42,5
Πυριτική παιπάλη
Ασβεστόλιθος
Ποζολάνη Μήλου
Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ
600
300
ΥΛΙΚΟ/ΜΙΓΜΑ
Τσιµέντο CEM I 42,5
Πυριτική παιπάλη
Ασβεστόλιθος
Ποζολάνη Μήλου
Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ
600
300
200
100
6
3

Πίνακας 3: Μίγµατα Α1-Γ2
Α1
Α2
Β1
80
60
80

20

173
122

Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα

Γ2
60

20

40

90
56

70
46

Ε2
60
5

Ζ1
80
5
15

Ζ2
60
5
35

86
54
42
30
11,5
9

77,5
50,5
40,5
30
13
9

35
15

92
57
42
30
12
8,5

80

40

ΙΞΩ∆ΕΣ (cP)
145
258
88
160

Πίνακας 4: Μίγµατα ∆1-Ζ2
∆1
∆2
Ε1
80
60
80
5
5
5
15

Γ1

40
20

127
80

Β2
60

183
129
105
77
20
15

35

ΙΞΩ∆ΕΣ (cP)
143
256
90
166
69
126
47
84
14,5
16,5
8,5
11
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Πίνακας 5: Μίγµατα Η,Θ,Ι
ΥΛΙΚΟ/ΜΙΓΜΑ
Η
Τσιµέντο CEM I 42,5
60
Πυριτική παιπάλη
Ασβεστόλιθος
20
Ποζολάνη Μήλου
20
Ιπτάµενη τέφρα Μεγαλόπολης
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ
600
300
200
100
6
3

Θ

Ι
60

60
20

20
20

ΙΞΩ∆ΕΣ (cP)
112,5
197
76,5
132
62
105
46
74,5
20
18
11
12

20

123
81
64
45
17,5
9

Από την επεξεργασία των µετρήσεων, παρατίθενται τα επόµενα διαγράµµατα:

Ιξώδες (cP)

Τσιµέντο-Λεπτόκοκκο 80-20
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ποζολάνη Μήλου
Ιπτάµενη τέφρα
Μεγαλόπολης
Ασβεστόλιθος

0

200

400

600

800

Στροφές ανά λεπτό (rpm)
∆ιάγραµµα 1: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο και ένα λεπτόκοκκο σε χαµηλή αναλογία (20%).

Τσιµέντο-Λεπτόκοκκο 60-40
300

Ιξώδες (cP)

250

Ποζολάνη Μήλου

200
150

Ιπτάµενη τέφρα
Μεγαλόπολης

100

Ασβεστόλιθος

50
0
0

200

400

600

800

Στροφές ανά λεπτό (rpm)
∆ιάγραµµα 2: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο και ένα λεπτόκοκκο σε υψηλή αναλογία (40%).
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Ιξώδες (cP)

CEM-Λεπτόκοκκο-SF 80-15-5
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ποζολάνη Μήλου
Ιπτάµενη τέφρα
Μεγαλόπολης
Ασβεστόλιθος

0

200

400

600

800

Στροφές ανά λεπτό (rpm)
∆ιάγ. 3: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο, ένα λεπτόκοκκο σε χαµηλή αναλογία (15%), και 5% πυριτική παιπάλη.

CEM-Λεπτόκοκκο-SF 60-35-5
300

Ιξώδες (cP)

250

Ποζολάνη Μήλου

200
150

Ιπτάµενη τέφρα
Μεγαλόπολης

100

Ασβεστόλιθος

50
0
0

200

400

600

800

Στροφές ανά λεπτό (rpm)
∆ιάγ. 4: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο, ένα λεπτόκοκκο σε υψηλή αναλογία (35%), και 5% πυριτική παιπάλη.

CEM & 2 Λεπτόκοκκα 60-20-20
250

Ιξώδες (cP)

200
Ασβεστόλιθος & Ποζολάνη

150

Ποζολάνη & Τέφρα
100

Ασβεστόλιθος & Τέφρα

50
0
0

200

400

600

800

Στροφές ανά λεπτό (rpm)
∆ιάγραµµα 5: Πειραµατικά σηµεία για τα µίγµατα µε τσιµέντο και δύο λεπτόκοκκα σε ίσες αναλογίες, 20% έκαστο.

Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα, ΤΕΕ, 7 Μαΐου, 2008: Αθήνα

9

IV. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Επίδραση της πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα µε ποζολάνη.
Στα χαµηλής περιεκτικότητας σε ποζολάνη δείγµατα Α1 και ∆1, η ύπαρξη της πυριτικής παιπάλης
έχει θετική επίδραση, µειώνοντας το ιξώδες. Αντίθετα, στα δείγµατα υψηλής περιεκτικότητας σε
ποζολάνη Α2 και ∆2 παρατηρείται ότι η ύπαρξη της πυριτικής παιπάλης επιδρά αρνητικά στο ρευστό,
αυξάνοντας την τιµή του ιξώδους.

Επίδραση της πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα µε ιπτάµενη τέφρα.
Παρατηρείται ότι η προσθήκη πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα που περιέχουν ιπτάµενη τέφρα, δεν
επιδρά στο ιξώδες.

Επίδραση της πυριτικής παιπάλης στα µίγµατα µε ασβεστόλιθο.
Στα µίγµατα µε χαµηλή περιεκτικότητα 20% σε ασβεστόλιθο (Γ1,Ζ1), η προσθήκη πυριτικής
παιπάλης προκαλεί αµελητέα µείωση του ιξώδους.
Στα υψηλής περιεκτικότητας σε ασβεστόλιθο 40% (Γ2,Ζ2), η προσθήκη πυριτικής παιπάλης
προκαλεί αύξηση του ιξώδους κατά 10%.

Για το µίγµα Τσιµέντο-Ασβεστόλιθος-Ποζολάνη (Η).
Το ιξώδες του µίγµατος λαµβάνει τιµή ενδιάµεση των τιµών ιξώδους των µιγµάτων που έχουν µόνο
το ένα από τα δύο λεπτόκοκκα αδρανή, είτε πρόκειται για υψηλή είτε για χαµηλής περιεκτικότητα σε
αυτά (Α1,Γ1,Α2,Γ2).
Για το µίγµα Τσιµέντο-Ποζολάνη-Τέφρα (Θ).
Συγκριτικά µε τα µίγµατα που περιέχουν µόνο ποζολάνη από τα λεπτόκοκκα αδρανή (Α1,Α2), το
ιξώδες αυτού του µίγµατος είναι αρκετά µεγαλύτερο. Όσον αφορά τη συσχέτισή του µε τα µίγµατα
που περιέχουν µόνο ιπτάµενη τέφρα, αξίζει να σηµειωθεί ότι το ιξώδες του Θ είναι υψηλότερο από το
Β1 (20% τέφρα) και χαµηλότερο από το Β2 (40% τέφρα).
Για το µίγµα Τσιµέντο-Ασβεστόλιθος-Τέφρα (Ι).
Το ιξώδες του βρίσκεται µικρότερο σε σχέση µε τα µίγµατα που περιέχουν µόνο τέφρα (Β1,Β2) και
µεγαλύτερο συγκριτικά µε τα µίγµατα του ασβεστόλιθου (Γ1,Γ2).
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
A. Το ΑΣΣ είναι ένας τύπος σκυροδέµατος, όπου µικρή απόκλιση της σύνθεσης του µίγµατος
προκαλεί απώλεια της ικανότητας της αυτοσυµπύκνωσης.
B. Στο ΑΣΣ απαιτείται περισσότερη πάστα τσιµέντου και υψηλότερο ποσοστό λεπτόκοκκων
υλικών στη πάστα. To ΑΣΣ είναι ένας αποδέκτης υλικών σε µορφή σκόνης. Η προσθήκη εξαιρετικά
λεπτόκοκκων αδρανών στο τσιµέντο επιδρά στο ιξώδες της πάστας. Ο ρόλος του ασβεστόλιθου λόγω
κοκκοµετρίας και σχήµατος κόκκου παρουσιάζει βελτίωση του ιξώδους και είναι το καλύτερο
λεπτόκοκκο υλικό.
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