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1. Εισαγωγή.
Το Σκυρόδεμα αποτελεί το πιο διαδεδομένο δομικό υλικό στην κατασκευαστική βιομηχανία. Οι πιο
σημαντικοί παράγοντες της ευρείας αυτής χρήσης του, είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής, η υψηλή
θλιπτική αντοχή και η ευκολία μορφοποίησης σε διάφορους τύπους ξυλότυπων. Παρ’ όλα αυτά, σε
κατασκευές που εκτίθενται σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, όπως θαλασσινό νερό, εδάφη κ.α., είναι
απαραίτητη η βελτίωση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος και η αντιδιαβρωτική προστασία του
οπλισμού. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι προστασίας του οπλισμού όπως η
χρήση αναστολέων διάβρωσης, καθοδική προστασία, οργανικά επιχρίσματα κτλ. Επιπρόσθετα, στη
βιβλιογραφία [1], [2], [3] αναφέρεται ότι η χρήση ορυκτών παραπροϊόντων ως αντικατάστατα του
τσιμέντου, παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τη βελτιστοποίηση των φυσικο-μηχανικών
ιδιοτήτων του παραγόμενου σκυροδέματος, τη μείωση του κόστους παραγωγής του τσιμέντου και την
αειφορία του περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος των ορυκτών πρόσθετων είναι η αντιδιαβρωτική
προστασία του οπλισμού [4] και η βελτίωση των μηχανικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του
σκυροδέματος μέσω της ελάττωσης του πορώδους [5]. Έχει αποδειχθεί [6], [7] επίσης, ότι το
σκυρόδεμα με ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ) παρουσιάζει αυξημένη θλιπτική αντοχή, ενώ είναι πιο ανθεκτικό
σε θαλάσσιο περιβάλλον, εδάφη και όξινα άλατα. Επιπλέον, η χρήση τέφρας στο οπλισμένο σκυρόδεμα,
κατά την ανάμιξη των συστατικών του μπορεί να μειώσει την απαίτηση σε νερό, ελαττώνοντας έτσι το
[1]
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πορώδες του τελικού προϊόντος και προσφέροντας αντιδιαβρωτική προστασία στον οπλισμό [8], [9],
[10].
Η βελτίωση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος με ιπτάμενη τέφρα οφείλεται κυρίως στην ποζολανική
της δράση, δηλαδή στην αντίδραση της υδρασβέστου (C-H) με την υαλώδη φάση του πρόσθετου (SiO2)
και κατά δεύτερο λόγο στην λεπτότητα της τέφρας [11]. Η ποζολανική αντίδραση, παράγει ένυδρο
πυριτικό ασβέστιο (C-S-H) όπως προκύπτει από τις αντιδράσεις 1 και 2. Εξαιτίας των παραπάνω, το
ποζολανικό σκυρόδεμα εμφανίζει μικρότερη συστολή ξήρανσης και μειωμένη θερμότητα ενυδάτωσης
λόγω της κατανάλωσης του Ca(OH)2. Η χημική και ορυκτολογική σύσταση της τέφρας διαδραματίζει
επίσης σημαντικό ρόλο σε σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε ιόντα χλωρίου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [5],
η προσθήκη Ι.Τ μειώνει τη συγκέντρωση των ελεύθερων χλωριόντων, δεσμεύοντας τα και
δημιουργώντας άλας Friedel (Ca2Al(OH)6(Cl,OH)·2H2O) με αποτέλεσμα την ελάττωση της
διαπερατότητας του σκυροδέματος. Η αυξημένη περιεκτικότητα της τέφρας σε θειικά ιόντα, έχει ως
αποτέλεσμα την ρηγμάτωση του σκυροδέματος εξαιτίας του σχηματισμού των κρυστάλλων εντριγκίτη.
Ca(OH)2 + H4SiO4 → Ca2+ + H2SiO42−

(1)

Ca2+ + H2SiO42− + 2H2O → CaH2SiO4 · 2H2O

(2)

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποζολανικό σκυρόδεμα παρουσιάζει επίσης ορισμένα μειονεκτήματα. Η
κατανάλωση του υδροξειδίου του ασβεστίου από την τέφρα επιδρά στις φάσεις ενυδάτωσης του
τσιμέντου και κυρίως στη δημιουργία των C3A και C3S, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις πρόωρες
αντοχές (7 και 28 ημέρες), αυξάνοντας το χρόνο πήξης (setting time) και σκλήρυνσης (hardening time)
του τσιμέντου. Επιπλέον, το πορώδες του ποζολανικού σκυροδέματος είναι αρχικά αυξημένο με
αποτέλεσμα τη γρήγορη ενανθράκωσή του.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η χρήση της ιπτάμενης τέφρας, ως υλικό αντικατάστασης του
τσιμέντου, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος σε περιβάλλον NaCl. Για τη
συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δυο ιπτάμενες τέφρες με διαφορετικά χημικά και
ορυκτολογικά χαρακτηριστικά: μία χονδρόκοκκη τέφρα (κωδ.HCFA) η οποία περιείχε σημαντικές
ποσότητες αργιλικών ορυκτών και υψηλό ποσοστό άκαυστου άνθρακα, και μία λεπτόκοκκη ιπτάμενη
τέφρα (κωδ. HCSFA) υψηλής περιεκτικότητας σε SO3 και CaOf. Οι δυο τέφρες που χρησιμοποιήθηκαν
είναι κατηγορίας C (CaO>20%), σύμφωνα με το πρότυπο EN 450-1 [12] και αποτελούν παραπροϊόντα
από την καύση λιγνίτη σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.

2. Υλικά και προετοιμασία δοκιμίων.
Για την κατασκευή των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο κατηγορίας I 42.5 N, νερό δικτύου και
θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή (χαλίκι d=8-20 mm, γαρμπίλι d=4-10 mm και άμμος d<4mm). Το
σκυρόδεμα που παρασκευάστηκε ήταν αντοχής C20/25 και ο λόγος νερό:τσιμέντο (W/C) 0.65 σε όλες
τις σειρές δοκιμίων. Η επιλογή υψηλού λόγου W/C ήταν εσκεμμένη για να προκύψει ασθενές
σκυρόδεμα με αυξημένο πορώδες και να είναι εμφανέστερη η επίδραση των πρόσθετων σε αυτό. Η
λεπτότητα κατά Blaine, το ειδικό βάρος και οι ποσότητες των υλικών για κάθε κατηγορία δοκιμίων,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Ως πρόσθετα σκυροδέματος χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη ιπτάμενης τέφρας: 1) Ι.Τ από την Πτολεμαΐδα
(κωδικός: HCSFA) και 2) Ι.Τ από την περιοχή Rhenish της Δυτικής Γερμανίας (κωδικός: HCFA). Οι
δυο προαναφερθείσες περιοχές παράγουν το 80% και 50% της ετήσιας ποσότητας Ι.Τ της Ελλάδος και
της Γερμανίας αντίστοιχα. Οι τέφρες αντικατέστησαν το τσιμέντο κατά τη σκυροδέτηση σε ποσοστά 5
και 10% κ.β. Η χημική τους σύσταση παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Η προετοιμασία των δειγμάτων
καθώς επίσης και τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στα Εργαστήρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών
ΕΜΠ και στα Εργαστήρια Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.
[2]
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Πίνακας 1. Ποσότητες πρώτων υλών (kg/m3), ειδικό βάρος και λεπτότητα υλικών κατά Blaine.
Ειδικό βάρος
Αναφοράς
5% HCFA
10% HCFA 5% HCSFA

10% HCSFA

Άμμος (0 - 4 mm)

2.58

715 kg (40%)

715 kg (40%)

715 kg (40%)

715 kg (40%)

715 kg (40%)

Γαρμπίλι (4 – 10 mm)

2.52

611 kg (35%)

611 kg (35%)

611 kg (35%)

611 kg (35%)

611 kg (35%)

Χαλίκι (8 – 20 mm)

2.50

433 kg (25%)

433 kg (25%)

433 kg (25%)

433 kg (25%)

433 kg (25%)

Τσιμέντο I 42.5 N

3.15

376.0 kg/m3

357.2 kg/m3

338.4 kg/m3

357.2 kg/m3

338.4 kg/m3

Νερό

0.998

244 kg/m3

244 kg/m3

244 kg/m3

244 kg/m3

244 kg/m3

Αέρας

-

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

Πρόσθετο

Λεπτότητα

-

-

18.8

kg/m3

37.6

kg/m3

18.8

kg/m3

37.6 kg/m3

Τσιμέντο

HCFA

HCSFA

400 m2/kg

440 m2/kg

560 m2/kg

Συνολικά παρασκευάστηκαν δεκατέσσερα (14) κυβικά δοκίμια σκυροδέματος διαστάσεων 100 x 100 x
100 mm3 για κάθε σειρά (Σχήμα 1 - Α). Χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα (12) δοκίμια για τη δοκιμή
θλιπτικής αντοχής, ένα (1) για μέτρηση του τριχοειδούς πορώδους και ένα (1) για μέτρηση της
ταχύτητας υπερήχων. Κατασκευάστηκαν επίσης τρία (3) κυλινδρικά δοκίμια, ύψους 30 cm και
διαμέτρου d=15 cm για κάθε κατηγορία για μέτρηση της αντοχής σε διάρρηξη (Brazilian test).
Για τη σκυροδέτηση χρησιμοποιήθηκαν χαλύβδινες μήτρες οι οποίες λιπάνθηκαν εσωτερικά ώστε να
είναι ευκολότερη η εξαγωγή των δοκιμίων. H συμπύκνωση του νωπού σκυροδέματος
πραγματοποιήθηκε σε τράπεζα δόνησης συχνότητας 50Hz για 20 sec. Ο τρόπος σκυροδέτησης και το
είδος των καλουπιών ήταν σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C31/C31M-12 [13]. Τα δοκίμια
ξεκαλουπώθηκαν μετά από 24 ώρες, παρέμειναν σε δεξαμενή συντήρησης για 7 ημέρες και στη
συνέχεια τοποθετήθηκαν σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β. Ο συνολικός χρόνος μερικής εμβάπτισης στο
διάλυμα ήταν 100 ημέρες.
Επιπρόσθετα, παρασκευάστηκαν εννέα κυλινδρικά δοκίμια οπλισμένης τσιμεντοκονίας διαστάσεων
H=100 mm και  50 mm, (Σχήμα 1 - Β) για την εκτέλεση των ηλεκτροχημικών μετρήσεων, την
εκτίμηση του ολικού πορώδους και της απώλειας μάζας των οπλισμών. Ο χαλύβδινος οπλισμός που
χρησιμοποιήθηκε ήταν κατηγορίας B500C με μήκος H=100 mm and  10 mm και τοποθετήθηκε
ομοαξονικά εντός των κυλινδρικών δοκιμίων. Η χημική σύσταση του οπλισμού ήταν: C=0.240%,
S=0.055%, P=0.055%, N=0.014%, Cu=0.850%, Ceq=0.520%. Πριν την τοποθέτηση τους, οι οπλισμοί
καθαριστήκαν με νερό δικτύου, απιονισμένο νερό, HCl με αναστολέα διάβρωσης και ακετόνη, ώστε να
απομακρυνθούν τυχόν οξείδια, έλαια και υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία. Η πάνω
επιφάνεια των δοκιμίων και το προεξέχων τμήμα του οπλισμού καλύφθηκαν με εποξεική ρητίνη
(ARALDITE AY-103-1). Τα δοκίμια απομακρύνθηκαν από τις μήτρες στις 24 h, τοποθετήθηκαν σε
δεξαμενή με νερό και στη συνέχεια στο διάλυμα χλωριόντων.

[3]
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Σχήμα 1. Δοκίμια σκυροδέματος (Α) εμβαπτισμένα σε NaCl και σκαρίφημα δοκιμίου τσιμεντοκονίας (Β).
Πίνακας 2. Χημική σύσταση (%) των ιπτάμενων τεφρών και του τσιμέντου.

CaOf Ύαλος

SiO2

Al2O3 Fe2O3

CaO

MgO

K2O+ Na2O

SO3

LOI

IR

37.02

16.80

6.61

29.21

3.24

1.74

3.38

2.00

27.93

12.5

26.48

HCSFA 27.05

13.44

6.31

37.30

3.90

0.99

7.56

3.45

14.66

11.5

24.48

4.80

3.60

63.5

3.40

0.91

2.60

3.49

0.20

1.00

-

HCFA

CEM

19.50

3. Μέθοδοι εκτίμησης της ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος.
3.1. Εκτίμηση της διάβρωσης των οπλισμών (Μετρήσεις ρεύματος διάβρωσης, και απώλειας μάζας
οπλισμών).
Η εκτίμηση της διάβρωσης των οπλισμών πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις ρεύματος icorr με τη μέθοδο
της γραμμικής πόλωσης LPR. Τα δοκίμια ήταν μερικώς εμβαπτισμένα σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου
3.5% κ.β για συνολικό χρονικό διάστημα 13 μηνών. Για την διεξαγωγή των ηλεκτροχημικών μετρήσεων
η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε Ποτενσιοστάτη / Γαλβανοστάτη της E.G &
G (Model 263), συνδεδεμένο με υπολογιστή για την καταγραφή των πειραματικών δεδομένων. Για την
επεξεργασία των ηλεκτροχημικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε λογισμικό Softcorr III της
εταιρίας E.G & G Princeton Research. Οι ηλεκτροχημικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πρότυπο
κελί ηλεκτρόλυσης σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η διάταξη ήταν τριών ηλεκτροδίων περιλάμβανε ως
ηλεκτρόδιο αναφοράς ηλεκτρόδιο κεκορεσμένου καλομέλανα SCE. Το ηλεκτρόδιο εργασίας ήταν ο
εγκιβωτισμένος οπλισμός, ενώ ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρόδιο άνθρακα. Τα
δοκίμια εμβαπτίστηκαν πλήρως σε διάλυμα ΝaCl 3,5% κ.β. και ο ηλεκτρολύτης ήταν το διάλυμα των
πόρων του σκυροδέματος. Το βήμα σάρωσης του δυναμικού ήταν 0.1 mV/s.
Η απώλεια μάζας των οπλισμών εκτιμήθηκε έπειτα από 18 μήνες εμβάπτισης σε διάλυμα χλωριόντων.
Οι οπλισμοί, πριν την τοποθέτηση τους καθαρίστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 8407 [14] και
ζυγιστήκαν σε ζυγό ακριβείας ±0.1 mg λαμβάνοντας τη μάζα mαρχ. Στους 18 μήνες τα δοκίμια έσπασαν,
οι οπλισμοί καθαρίστηκαν σύμφωνα με το πιο πάνω πρότυπο ώστε να απομακρυνθούν τα προϊόντα
[4]
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διάβρωσης και ζυγίστηκαν για τη λήψη της μάζας mτελ. Η απώλεια μάζας προέκυψε από την διαφορά
των δύο μαζών.
3.2. Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων.
Η θλιπτική αντοχή (compressive strength) του σκυροδέματος μετρήθηκε σε κυβικά δοκίμια διαστάσεων
100 x 100 x 100 mm3, ενώ η αντοχή σε διάρρηξη (splitting strength - Brazilian test) σε κυλινδρικά
δοκίμια διαμέτρου 150 mm and ύψους 300 mm. οι δοκιμές θλίψης και εφελκυσμού έγιναν σύμφωνα με
τα πρότυπα EN 12390-3 [15] και EN 12390-6 [16] αντίστοιχα. Τα δοκίμια σκυροδέματος
εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα χλωριόντων για 100 ημέρες. Η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε ήταν η
CONTROLS ADVANTEST 9 με μέγιστο φορτίο 5000 kN ενώ η ταχύτητα φόρτισης των δοκιμίων για
τη θλίψη ήταν 0.5 MPa/s και για τη διάρρηξη 0.05 MPa/s. Η δοκιμή θλίψης πραγματοποιήθηκε στις 7,
28, 70, 100 ημέρες ενώ η δοκιμή Brazilian στις 28 και 100 ημέρες.
3.3. Μετρήσεις ταχύτητας υπερήχων (USPV).
Η ταχύτητα των υπερηχητικών κυμάτων χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ομοιογένειας, της
ποιότητας και της συνεκτικότητας του σκυροδέματος με διαφορετικά ποσοστά και είδη Ι.Τ. Η
συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για εύρεση ρωγμών στο σκυρόδεμα, αλλά σχετίζεται
έμμεσα και με τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το πρότυπο
ASTM C597-02 [17] σε μηχάνημα PUNDIT plus με δύο (2) αισθητήρες συχνότητας 54 kHz. Οι
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κυβικά δοκίμια στις 28, 70 και 100 ημέρες, κάθετα στη φορά της
σκυροδέτησης και με απευθείας διάδοση των κυμάτων. Μέσω της ταχύτητας των υπερήχων
υπολογίζεται το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος (Εξίσωση 3). Πρέπει να αναφερθεί
επίσης ότι το μέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από την υγρασία, τη θερμοκρασία, τις διαστάσεις και το
σχήμα των δοκιμίων [18] οπότε η Εξίσωση (3) δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματική τιμή του
μέτρου Ε.
𝑉 = √𝛦(1 − 𝜇)/[𝑑(1 + 𝜇) × (1 − 2𝜇)]

(3)

Όπου, V η ταχύτητα των υπερήχων σε m/s, E το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας σε GPa, d η πυκνότητα του
σκυροδέματος και μ ο λόγος Poisson (0.2 για OPC).

3.4. Μετρήσεις πορώδους σκυροδέματος.
Το ολικό πορώδες μετρήθηκε σε τσιμεντοκονίες με τη μέθοδο της ποροσιμετρίας Hg (ΜΙP). Η αρχή
της μεθόδου βασίζεται στην εξίσωση του Washburn (1921) σύμφωνα με την οποία η απαιτούμενη πίεση
για να εισέλθει ένα μη Νευτωνικό υγρό, όπως ο υδράργυρος, μέσα σε ένα σύστημα τριχοειδών αγγείων
είναι αντιστρόφως ανάλογη της διαμέτρου των αγγείων αυτών και ανάλογη της επιφανειακής τάσης και
της γωνίας επαφής του εισερχόμενου υγρού με τα αγγεία [19].
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα 5 g στους 6 μήνες από την προετοιμασία των δειγμάτων.
Το υπό εξέταση δείγμα τοποθετήθηκε σε ειδικό κλωβό στον οποίο εισήχθη υδράργυρος μέχρι πίεσης
60000 psi ώστε να γίνει πλήρωση όλων των πόρων. Το πορώδες του δείγματος, προκύπτει ως λόγος του
όγκου των κενών πόρων προς τον φαινόμενο όγκο του δείγματος:
𝑉𝑝

𝑝 = 𝑉𝑏 × 100%

(4)

Όπου p το πορώδες του δείγματος (%), Vp ο όγκος υδραργύρου που απαιτήθηκε για την πλήρωσή των πόρων και Vb
ο φαινόμενος όγκος δείγματος.

Το τριχοειδές πορώδες του σκυροδέματος υπολογίστηκε με τη μέθοδο της απαέρωσης [20] για συνολικό
χρόνο 130 ημέρες μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα NaCl 3,5% κ.β. Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο
[5]
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τα δοκίμια ξηραίνονται πλήρως, αφαιρείται ο περιεχόμενος αέρας με εφαρμογή χαμηλής πίεσης και
γίνεται κορεσμός για 24 ώρες. Το πορώδες προκύπτει από τη σχέση:
𝑝=

𝑀𝑠−𝑀𝑑
𝑀𝑠−𝑀ℎ

× 100%

(5)

Όπου, Ms η κορεσμένη μάζα (g), Md η ξηρή μάζα (g) και Mh η μάζα του εμβαπτισμένου κορεσμένου δοκιμίου (g).

3.5. Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ.
Η μέθοδος της περίθλασης των ακτίνων Χ (XRD) χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των
κρυσταλλικών ενώσεων που εμπεριέχονται στα υπό εξέταση δείγματα. Οι αποστάσεις μεταξύ των
κρυσταλλικών επίπεδων, το είδος των ατόμων και η κατανομή τους στα κρυσταλλικά επίπεδα είναι
χαρακτηριστικά για κάθε ορυκτό. Το μήκος κύματος των ακτίνων Χ είναι ίδιο με αυτό των
κρυσταλλικών επιπέδων, επομένως οι κρύσταλλοι των ορυκτών μπορούν να προκαλέσουν περίθλαση
των ακτίνων Χ. Για να λάβει χώρα η περίθλαση ακτίνων Χ πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη του
Bragg:
𝑛 × 𝜆 = 2 × 𝑑 × 𝑠𝑖𝑛𝜃

(6)

Όπου, n φυσικός αριθμός, λ το μήκος κύματος των ακτίνων Χ,, d η απόσταση των κρυσταλλικών επιπέδων και θ η
γωνία της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με το κρυσταλλικό επίπεδο.

Στη συγκεκριμένη ερεύνα η τεχνική XRD χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των αργιλικών
ορυκτών στην τέφρα HCFA ενώ για λόγους σύγκρισης της ορυκτολογικής σύστασης έγινε και ανάλυση
της τέφρας HCSFA. Χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα Siemens D5000, ο ρυθμός σάρωσης ήταν 2o/λεπτό,
και το εύρος σάρωσης 5ο-65o.

4. Πειραματικά αποτελέσματα.
Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, μετρήθηκε σε κυβικά δοκίμια κάθετα στη φορά της
σκυροδέτησης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 3 και προβάλλονται στο
Σχήμα 2 (αριστερά). Από το γράφημα, προκύπτει ότι τα δοκίμια με HCFA έχουν τη μικρότερη θλιπτική
αντοχή συγκριτικά με τις άλλες (3) σειρές δοκιμίων. Επιπρόσθετα, από τις 28 ημέρες και έπειτα, η
αύξηση του ποσοστού από 5% σε 10% κ.β μειώνει περαιτέρω την αντοχή του σκυροδέματος κατά 30%
συγκριτικά με την κατηγορία 5% HCFA στις 100 ημέρες. Η μειωμένη θλιπτική αντοχή των
προαναφερθέντων δοκιμίων οφείλεται στο αυξημένο πορώδες και στην ύπαρξη αργιλικών ορυκτών τα
οποία διογκώνουν την επιφάνεια του σκυροδέματος κατά 10% (Σχήμα 3). Η διόγκωση αυτή οφείλεται
στα δίπολα των μορίων του νερού τα οποία συγκρατούνται εξαιτίας ηλεκτροστατικών δυνάμεων από
τα αρνητικά φορτισμένα σωματίδια των αργίλων, λόγω της φυλλοπυριτικής δομής τους [21], [22].
Αντίθετα, το πρόσθετο HCSFA φαίνεται να μην επιδρά αρνητικά στη θλιπτική αντοχή ακόμα και σε
μικρές ηλικίες (7 και 28 ημέρες), ενώ στις 100 ημέρες μερικής εμβάπτισης σε χλωριόντα τα σύνθετα
σκυροδέματα εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερη αντοχή έναντι του σκυροδέματος αναφοράς. Ο Hewlett
[23] στην έρευνα του αναφέρει οτι τα ποζολανικά σκυροδέματα εμφανίζουν υστέρηση της θλιπτικής
αντοχής σε σχέση με το OPC σκυρόδεμα. Η αυξημένη θλιπτική αντοχή που παρουσίασαν τα δοκίμια
με τέφρα Πτολεμαΐδας σε μικρές ηλικίες, πιθανόν να οφείλεται στο υψηλό ποσοστό SiO2, που είναι
μεγαλύτερο από εκείνο του τσιμέντου [24]. Η προσθήκη της τέφρας αυξάνει επίσης την αργιλική φάση
του τσιμέντου (C3A) η οποία είναι υπεύθυνη για τις πρόωρες αντοχές του σκυροδέματος [25].
Επιπλέον, η τέφρα έχει υψηλή λεπτότητα (560 m2/kg), με αποτέλεσμα την ελάττωση του πορώδους και
κατ’ επέκταση την αύξηση της αντοχής. Σχετικά με την ορυκτολογική σύσταση της τέφρας HCSFA
από το Σχήμα 4 προκύπτει ότι αυτή αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από πορτλανδίτη, άσβεστο και
χαλαζία τα οποία συνεισφέρουν στην ταχύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου για το σχηματισμό ένυδρου
πυριτικού ασβεστίου C-S-H.
[6]
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Η αντοχή σε διάρρηξη εκτιμήθηκε με τη δοκιμή Brazilian στις 28 και 100 ημέρες. Τα αποτελέσματα
φαίνονται στο Σχήμα 2 (δεξιά). Η προσθήκη και των δύο (2) ειδών τέφρας που χρησιμοποιήθηκαν στην
έρευνα, μείωσε σημαντικά την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος στις 28 ημέρες. Ωστόσο, η
τέφρα HCSFA και στα δυο (2) ποσοστά προσθήκης, παρουσίασε σχεδόν ίδιες τιμές με το σκυρόδεμα
OPC στις 100 ημέρες ενώ η τέφρα HCFA δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή μεταξύ 28 και 100
ημερών. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων της διάρρηξης ενδέχεται να μην
είναι ακριβή, διότι εξαιτίας της εμβάπτισης των δοκιμίων σε NaCl μεταβάλλεται η διάμετρος τους,
γεγονός που επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής Brazilian.
Πίνακας 3. Θλιπτική αντοχή (μέση τιμή 3 δοκιμίων) σε MPa και τυπική απόκλιση σκυροδέματος.
Time (days)
reference
5% HCFA
10% HCFA
5% HCSFA
10% HCSFA
7

27.6±0.40

15.6±2.18

13.6±1.06

26.7±1.03

24.4±1.08

28

33.1±1.13

18.1±1.71

18.4±1.16

33.3±2.16

32.9±0.15

70

36.6±1.26

26.3±0.92

21.2±1.41

35.4±1.36

33.9±1.34

100

33.8±1.83

27.1±0.79

18.9±2.01

36.8±1.11

36.8±1.38

Σχήμα 2. Θλιπτική (αριστερά) σε MPa και εφελκυστική (δεξιά) αντοχή σε MPa σκυροδέματος για δοκίμια
εμβαπτισμένα σε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β.

Σχήμα 3. Αριστερά: Δοκίμια σκυροδέματος με HCFA (a) και HSFA (b).
Δεξιά: Μακροσκοπική απεικόνιση πρισματικών δοκιμίων μήκους 25 cm .

[7]
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Σχήμα 4. Ορυκτολογική σύσταση των πρόσθετων HSCFA and HCFA.

Το μέτρο ελαστικότητας Ε του σκυροδέματος υπολογίστηκε μέσω της ταχύτητας των υπερήχων
χρησιμοποιώντας την Εξίσωση (3). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 28, 70 και 100 ημέρες από
τη σκυροδέτηση και τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Από το Σχήμα 5 προκύπτει ότι η
τέφρα HCFA έχει δυσμενή επίδραση στο μέτρο Ε και στα δύο (2) ποσοστά προσθήκης. Αντίθετα, η
τέφρα Πτολεμαΐδας βελτιώνει τη συνεκτικότητα και την ποιότητα του σκυροδέματος, αυξάνοντας την
τιμή Ε συγκριτικά με το σκυρόδεμα αναφοράς. Επιπλέον, η αύξηση του ποσοστού από 5% σε 10% κ.β
στην προαναφερθείσα τέφρα δεν μεταβάλλει σημαντικά το μέτρο Ε.
Πίνακας 4. Μετρήσεις πυκνότητας σκυροδέματος (d) και ταχύτητας υπερήχων (V).
reference
5% HCFA
10% HCFA
5% HCSFA

10% HCSFA

Time
(days)

d

V

d

V

d

V

d

V

d

V

(kg/m3)

(m/s)

(kg/m3)

(m/s)

(kg/m3)

(m/s)

(kg/m3)

(m/s)

(kg/m3)

(m/s)

28

1969

2550

2017

2425

1918

2150

2007

2650

1985

2600

70

2003

4132

2041

3289

1953

3074

2044

4424

2049

4382

100

2075

4275

2051

3372

1968

3389

2075

4424

2075

4464

Σχήμα 5. Μέτρο ελαστικότητας Ε (GPa) για σύνθετα
σκυροδέματα με τέφρα και σκυρόδεμα OPC.

[8]
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Το ολικό πορώδες μετρήθηκε σε δοκίμια τσιμεντοκονίας τα οποία εκτέθηκαν σε ατμοσφαιρικές
συνθήκες για 6 μήνες. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποτυπώνονται στο Σχήμα 6 (αριστερά). Από
τα αποτελέσματα είναι φανερό ότι η προσθήκη HCSFA δεν μεταβάλλει σημαντικά το πορώδες, γεγονός
το οποίο οφείλεται στο μέγεθος των σωματιδίων της τέφρας, τα οποία πληρώνουν τον κενό χώρο μεταξύ
των κόκκων του τσιμέντου και των αδρανών, μειώνοντας το πορώδες του σκυροδέματος. Στη
βιβλιογραφία [26] αναφέρεται επίσης ότι η απόδοση του ποζολανικού τσιμέντου στο σκυρόδεμα
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορυκτολογία και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του πρόσθετου [44].
Eπομένως τέφρες με αυξημένα ποσοστά CaO έχουν εκτός από ποζολανικές και υδραυλικές ιδιότητες
παρόμοιες με αυτές του τσιμέντου. Τα συγκεκριμένα υλικά αντιδρούν γρήγορα με το νερό μίξης,
αυξάνοντας τη φάση C-S-H και ελαττώνοντας τη διαπερατότητα του σκυροδέματος. Σχετικά με το
πρόσθετο HCFA εξαιτίας της ύπαρξης αργίλων στη σύσταση του μειώνει τη συνεκτικότητα του
παραγόμενου σκυροδέματος και αυξάνει το ολικό πορώδες κατά 12%, συγκριτικά με το σκυρόδεμα
χωρίς τέφρα. Ωστόσο, το προαναφερθέν υλικό εμφανίζει μεγαλύτερη ποζολανικότητα από το HCSFA
λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού υαλώδους φάσης (Πίνακας 2) και του αθροίσματος
SiO2+Al2O3+Fe2O3 το οποίο για την τέφρα HCFA είναι 60.43% ενώ για την HCSFA 46.80%.
Το τριχοειδές πορώδες εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της απαέρωσης [20] σε κυβικά δοκίμια σκυροδέματος
για συνολικό χρονικό διάστημα 100 ημέρων. Τα δοκίμια ήταν μερικως εμβαπτισμένα σε διάλυμα 3.5%
κ.β NaCl. Το Σχήμα 6 (δεξιά) παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Από το γράφημα,
προκύπτει ότι στις 28 ημέρες τα δοκίμια αναφοράς εμφανίζουν τη μικρότερη τιμή ανοικτού πορώδους,
συγκριτικά με τα σύνθετα σκυροδέματα, ενώ τη μεγαλύτερη τιμή έχουν η σειρά δοκιμίων με 10% κ.β
HCFA. Στο τέλος της περιόδου έκθεσης (100 ημέρες) στο διαβρωτικό περιβάλλον, η τέφρα της
Πτολεμαΐδας (HCSFA) ελαττώνει σημαντικά το πορώδες, χαμηλότερα της τιμής του σκυροδέματος
αναφοράς. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο και σύμφωνο με άλλες έρευνες σχετικές με τις
Ελληνικές τέφρες [5]. Η προαναφερθείσα Ι.Τ, λόγω της μεγάλης ειδικής επιφάνειας και της λεπτότητας
της, δεσμεύει μόρια νερού ελαττώνοντας το τριχοειδές πορώδες του σκυροδέματος.

Σχήμα 6. Ολικό πορώδες (αριστερά) (%) τσιμεντοκονίας και τριχοειδές πορώδες (δεξιά) (%) σκυροδέματος.

Το ρεύμα διάβρωσης icorr των οπλισμών μετρήθηκε σε οπλισμούς που ήταν τοποθετημένοι εντός
δοκιμίων τσιμεντοκονίας. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο LPR για χρόνο εμβάπτισης
σε NaCl δεκατριών (13) μηνών και τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 7 (αριστερά). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι στον πρώτο μήνα εμβάπτισης, το OPC σκυρόδεμα εμφανίζει τη χαμηλότερη
τιμή ρεύματος, ενώ οι οπλισμοί στα δοκίμια με τέφρα είναι περισσότερο διαβρωμένοι. Ωστόσο, από
τους τέσσερις (4) μήνες κι έπειτα, η προσθήκη των δύο (2) τεφρών σε ποσοστό 5% κ.β φαίνεται να
προσδίδει αντιδιαβρωτική προστασία στους οπλισμούς. Το παραπάνω είναι πιο εμφανές στην προσθήκη
5% κ.β HCSFA μετά τους επτά (7) μήνες έκθεσης σε περιβάλλον χλωριόντων. Από την άλλη, η αύξηση
του ποσοστού από 5% κ.β σε 10% κ.β στο πρόσθετο HCFA αυξάνει την τιμή icorr ενώ η αντικατάσταση
του τσιμέντου από 10% HCSFA έδωσε περίπου ίδιες τιμές ρεύματος με το αναφοράς. Σύμφωνα με τον
[9]
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Sinsiri et. al. [27], η αύξηση του ποσοστού της Ι.Τ αυξάνει το πορώδες του σύνθετου σκυροδέματος και
τη διάχυση των ιόντων χλωρίου, με αποτέλεσμα τη διάρρηξη του προστατευτικού στρώματος οξειδίων
που υπάρχει στην επιφάνεια του οπλισμού.
Τα αποτελέσματα της απώλειας μάζας των οπλισμών φαίνονται στο Σχήμα 7 (δεξιά). Σύμφωνα με το
γράφημα, η τέφρα της Πτολεμαΐδας μειώνει σημαντικά τη διάβρωση του οπλισμού στους 18 μήνες
έκθεσης σε χλωριόντα. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, βρίσκονται σε μικρότερο βαθμό και τα
αποτελέσματα των δοκιμίων με HCFA. Όπως έχει αναφερθεί, η συγκεκριμένη τέφρα ενώ αμέσως μετά
τη σκυροδέτηση και μέχρι τις 100 ημέρες μειώνει την απόδοση του σκυροδέματος λόγω της διόγκωσης
που προκαλούν τα αργιλικά ορυκτά, στη συνέχεια ίσως να βελτιώνει τη συμπεριφορά του, λόγω
αυξημένης ποζολανικότητας (Πίνακας 2). Μακροσκοπική εικόνα των διαβρωμένων χαλύβων, μετά την
απομάκρυνσή τους από τα δοκίμια τσιμεντοκονίας, φαίνεται στο Σχήμα 8.

Σχήμα 7. Ρεύμα διάβρωσης (μΑ) οπλισμών εγκιβωτισμένων σε τσιμεντοκονίες και απώλεια μάζας (g) οπλισμών.

Σχήμα 8. Διαβρωμένοι χάλυβες μετά την απομάκρυνση τους από δοκίμια τσιμεντοκονίας στους 12 μήνες.
Από πάνω προς κάτω: reference, 5% HCFA, 10% HCFA, 5% HSFA, 10% HSFA.

5. Συμπεράσματα
Τα πειραματικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η τέφρα η οποία περιέχει υψηλά ποσοστά SO3
και CaOf δεν επιδρά απαραίτητα αρνητικά στην ανθεκτικότητα και στην αντοχή του σκυροδέματος. Η
παρουσία όμως αργιλικών ορυκτών στη σύσταση της, προκαλεί διόγκωση της επιφάνειας και αύξηση
του πορώδους διευκολύνοντας την διάχυση των ιόντων και των αέριων ρύπων στο εσωτερικό του
σκυροδέματος.
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Βάση των πειραματικών μετρήσεων είναι δυνατό να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα:
 Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με HCSFA βελτιώνεται σε ηλικίες μεγαλύτερες των 28
ημέρων (Σχήμα 2) ενώ σε μικρότερες ηλικίες (7 & 28 ημέρες) έχει την ίδια περίπου τιμή με το
σκυρόδεμα αναφοράς. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει λόγω μειωμένου πορώδους του
συγκεκριμένου σκυροδέματος (Σχήμα 6).
 Η προσθήκη HCSFA βελτιώνει την ποιότητα και τη συνεκτικότητα του παραγομένου σκυροδέματος
(Σχήμα 3), η επιφάνεια του οποίου είναι λεία ενώ στο εσωτερικό του δεν εμφανίζονται κοιλότητες
και ρωγμές. Αυτό εξηγεί και την αύξηση του μέτρου Ε (Σχήμα 5).
 Η προσθήκη τέφρας HCFA μείωσε τις τιμές όλων των εξεταζόμενων ιδιοτήτων.
 Οι οπλισμοί που εγκιβωτίστηκαν σε τσιμεντοκονίες που περιείχαν HCSFA εμφανίζονται λιγότερο
διαβρωμένοι σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως υποδηλώνουν τα αποτελέσματα των
μετρήσεων του ρεύματος διάβρωσης icorr και απώλειας μάζας m (Σχήμα 7).
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