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Εκτενής περίληψη
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 μείωσης του πορώδους του [5]. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές [6], [7], το
σκυρόδεμα με ιπτάμενη τέφρα 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 τη
διαπερατότητα του τελικού προϊόντος και προσφέροντας αντιδιαβρωτική προστασία στον οπλισμό [8],
[9].
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση της χημικής και ορυκτολογικής σύστασης της ιπτάμενης
τέφρας στην ανθεκτικότητα και τις φυσικό-μηχανικές ιδιότητες του οπλισμένου σκυροδέματος σε
περιβάλλον χλωριόντων. Κατά την κατασκευή των δοκιμίων έγινε αντικατάσταση του τσιμέντου από
ιπτάμενη τέφρα σε ποσοστά 5% και 10% κ.β ενώ κατασκευάστηκαν επίσης και δοκίμια αναφοράς χωρίς
πρόσθετο για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων. Η πειραματική διαδικασία περιλάμβανε
μετρήσεις ρεύματος διάβρωσης, απώλειας μάζας των οπλισμών και πορώδους, ενώ η ποιότητα και η
αντοχή του σκυροδέματος εκτιμήθηκε με δοκιμές θλιπτικής/εφελκυστικής αντοχής και μέτρου
ελαστικότητας Ε. Η ορυκτολογική ανάλυση των προσθέτων πραγματοποιήθηκε με περιθλασιμετρία
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ακτίνων Χ. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση και ο ωφέλιμος χρόνος ζωής του
ποζολανικού σκυροδέματος εξαρτώνται εκτός από την περιεκτικότητα του πρόσθετου σε CaO και
άμορφο SiO2, από τη λεπτότητα και την περιεκτικότητα σε ελευθέρα άσβεστο, σε αργιλικά ορυκτά και
σε θειικά ιόντα. Ειδικότερα, το σκυρόδεμα που περιείχε ιπτάμενη τέφρα με υψηλά ποσοστά σε SO3 και
CaOf παρουσίασε βελτιωμένη αντοχή (Σχήμα 1) και μειωμένο πορώδες (Σχήμα 2) συγκριτικά, με το
σκυρόδεμα αναφοράς. Αντίθετα, η παρουσία αργιλικών ορυκτών στην τέφρα υποβάθμισε την ποιότητα
του σκυροδέματος προκαλώντας ρωγμές και διόγκωση της επιφάνειάς του (Σχήμα 3).

Σχήμα 1. Θλιπτική (αριστερά) και θλιπτική (δεξιά) αντοχή σκυροδέματος για δοκίμια μερικώς εμβαπτισμένα σε
διάλυμα 3.5% κ.β. NaCl.

Σχήμα 2. Ολικό πορώδες (αριστερά) (%) τσιμεντοκονίας και τριχοειδές πορώδες (δεξιά) (%) σκυροδέματος.

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