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1. Εισαγωγή
Το ελαφροσκυρόδεµα (ΕΣ) είναι ένα ελαφροβαρές κατασκευαστικό υλικό που παράγεται µε µερική
έως ολική αντικατάσταση των αδρανών µε φυσικά ή τεχνητά ελαφρά αδρανή (ΕΑ). Στην Ελλάδα, το
ΕΣ παράγεται µε αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών µε κίσηρη (κισηρόδεµα, Κ∆),
διογκωµένη πολυστερίνη, διογκωµένο περλίτη (περλοµπετόν), ενώ ερευνώνται και άλλα ΕΑ, όπως η
διογκωµένη άργιλος και η ιπτάµενη τέφρα. Σε αντίθεση µε τα άλλα τεχνητά ΕΑ, η κίσηρη είναι
φυσικό ηφαιστειογενές υλικό που εξορύσσεται στη χώρα, µε το περιβαλλοντικό (και οικονοµικό)
πλεονέκτηµα ότι δεν απαιτείται θερµική ενέργεια για την διόγκωσή του.
Αν και η χρήση του ΕΣ σε κατασκευές είναι γνωστή από την αρχαιότητα, οι πρώτες σύγχρονες
εφαρµογές φέροντος οπλισµένου ΕΣ αναφέρονται κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στις ΗΠΑ για τη
ναυπήγηση πλοίων, τµήµατα των οποίων υπάρχουν ακόµη σε κοινή πρόσβαση και έλεγχο για
ανθεκτικότητα στα χλωριόντα (Fidjestol, 2004). Οι επιδόσεις του δοµικού ΕΣ σε αυτή την εφαρµογή
οδήγησαν στη συνέχεια στην εκτεταµένη χρήση του για την κατασκευή κτηρίων και γεφυρών.
Σηµαντικές µελέτες για τις εφαρµογές του δοµικού ΕΣ, κυρίως µε ορυκτής προέλευσης τεχνητά ΕΑ
καθώς και φυσικά αδρανή από εκτός Ελλάδος, έχουν γίνει από χώρες της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό
πρόγραµµα EuroLightCon (1988). Ειδικότερα, στα πλαίσια του εν λόγω Ερευνητικού, εκπονήθηκε
µια οργανωµένη διερεύνηση των ιδιοτήτων του Κ∆ µε χρήση κίσηρης του ηφαιστείου Hekla στην
Ισλανδία (EuroLightCon_1, 2000).
Η χρήση του ΕΣ στην Ελλάδα είναι διαδεδοµένη για µη φέρουσες εφαρµογές (γεµίσµατα,
σκυροδέµατα ρύσεων) όπου δεν απαιτείται σηµαντική φέρουσα ικανότητα, ενώ απαιτούνται χαµηλά
ειδικά βάρη. Η χρήση του Κ∆ για δοµική χρήση έχει διερευνηθεί σε διάφορες ερευνητικές εργασίες
τµηµατικά, µέσω της διερεύνησης εναλλακτικών συνθέσεων είτε µέσω µεµονωµένων πειραµατικών
αποτελεσµάτων σε δοµικά στοιχεία, σε Κ∆ σχετικά µικρού ποσοστού αντικατάστασης και, άρα,
αντίστοιχης µείωσης του ειδικού του βάρους. Εν τούτοις, η χρήση Κ∆ µε µειωµένο ίδιο βάρος, σε µια
χώρα όπου η σεισµική καταπόνηση των δοµηµάτων σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων, είναι ο κύριος
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παράγων διαστασιολόγησης αυτών, δεν έχει διερευνηθεί συστηµατικά µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
ουσιαστικά κενά που δεν διευκολύνουν την ευρεία εφαρµογή του στη δόµηση.
Για τη διευκόλυνση της δυνατότητας εφαρµογής του Κ∆ στη δόµηση εκπονήθηκε ένα ευρύ
Ερευνητικό πρόγραµµα από την ΑΓΕΤ Ηρακλής σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Οπλισµένου
Σκυροδέµατος ΕΜΠ (ΕΟΣ ΕΜΠ) και χρηµατοδότηση από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΠΑΒΕ 2013). Μέρος του αντικειµένου του ερευνητικού έργου, το οποίο και
παρουσιάζεται στην παρούσα ερευνητική εργασία, είναι: α) η εκπόνηση εναλλακτικών συνθέσεων Κ∆
µε χαµηλό ειδικό βάρος, β) η παραγωγή τους σε εργαστηριακή και βιοµηχανική κλίµακα και γ) η
διερεύνηση των µηχανικών χαρακτηριστικών και της ανθεκτικότητας του Κ∆ (716-ΒΕΤ-2013, 2015)
και, γ) η τεχνοοικονοµική διερεύνηση της χρήσης Κ∆ στη δόµηση, µε βάση και τις απαιτήσεις των
ισχυόντων Κανονισµών EC2 (2004) για δόµηση από ΕΣ (κατηγορίες LC) και EC8 (2004).
Τα εργαστηριακά αναµίγµατα Κ∆ παρασκευάσθηκαν στο ΕΚΕΤ και τα βιοµηχανικά σε µονάδα
ετοίµου σκυροδέµατος της Lafarge Beton, στη Ραφήνα. Οι ιδιότητες των εργαστηριακών και
βιοµηχανικών αναµιγµάτων µετρήθηκαν στο ΕΚΕΤ και στο ΕΟΣ ΕΜΠ, ώστε να υπάρξει και η
δυνατότητα µίας διεργαστηριακής διερεύνησης των µετρούµενων χαρακτηριστικών µε δοκίµια που
παρήχθησαν και συντηρήθηκαν στον ίδιο χώρο.
2. Πρώτες ύλες
Κατά τις εργαστηριακές και βιοµηχανικές δοκιµές για την παρασκευή δοµικού Κ∆ χρησιµοποιήθηκαν
οι εξής πρώτες ύλες:
• Τσιµέντο: CEM II /B-M (P-W-L) 42,5 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
• Κίσηρη 0/8: ΛΑΒΑ ΑΕ. Χρησιµοποιήθηκε η εξορυσσόµενη στην Ελλαδα κίσηρη από ΛΑΒΑ
ΑΕ µε την φυσική της υγρασία. ∆εν πραγµατοποιήθηκε προ-κορεσµός µε νερό.
Κοκκοµετρική κατανοµή (EN 933-1): P 8 mm 99,4%, P 4 mm 80,2%, P 2 mm 56,9%, P 1 mm
40,4%, P 0,25 mm 22,8%, P 0,075 mm 15,0%.
• Αµµος θραυστή ασβεστολιθική 0/4: Ορισµένες συνθέσεις Κ∆ περιείχαν και θραυστή
ασβεστολιθική άµµο η οποία χρησιµοποιείται στην παραγωγή του σκυροδέµατος κανονικού
βάρους. Κοκκοµετρική κατανοµή: P 75 µm 16,5%, P 63 µm 15,7% (EN 933-1). Ισοδύναµο
άµµου 74% (ΕΝ 933-8). Μπλε του µεθυλενίου 0,25 g/kg (EN 933-9).
• Γαρµπίλι θραυστό ασβεστολιθικό 8/16: Ορισµένες εργαστηριακές συνθέσεις κισηροδέµατος
περιείχαν θραυστό ασβεστολιθικό γαρµπίλι το οποίο χρησιµοποιείται στην παραγωγή του
σκυροδέµατος κανονικού βάρους.
• Πρόσθετα σκυροδέµατος: Χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια πρόσθετα µε εκείνα της παραγωγής
σκυροδέµατος κανονικού βάρους. Επιβραδυντής – ρευστοποιητής ΕΝ 934-2 T.10,
Υπερρευστοποιητής ΕΝ 934-2 T.3.1 & T.3.2, T.11.1 & T.11.2 και Υπερρευστοποιητής
προσθήκης στο έργο (για την διόρθωση της εργασιµότητας στο έργο) EN 934-2 T.3.1 & T.3.2
• Μεταλλικές ίνες: Ορισµένες βιοµηχανικές συνθέσεις κισηροδέµατος περιείχαν χαλύβδινες
ίνες (EN 14889-1/2006) µήκους 60 mm και διαµέτρου 1 mm µε κεκαµµένα άκρα.
3. Εργαστηριακές συνθέσεις και δοκιµές ανθεκτικότητας
Πραγµατοποιήθηκε σειρά εργαστηριακών συνθέσεων µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως οδηγοί στις
βιοµηχανικές δοκιµές και επίσης για την κατασκευή δοκιµίων για τις δοκιµές ανθεκτικότητας.
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Στον Πιν.1 φαίνονται οι τελικές εργαστηριακές συνθέσεις των οποίων τα δοκίµια χρησιµοποιήθηκαν
στις δοκιµές ανθεκτικότητας: Σύνθεση µόνο µε κίσηρη (#10), µε γαρµπίλι και άµµο (#11 για την
σύγκριση µε συµβατικά αδρανή), µε κίσηρη και άµµο (#12), µε κίσηρη και γαρµπίλι (#13). Οι
συνθέσεις σχεδιάσθηκαν έτσι ώστε να συγκριθούν µε βάση την ίδια αρχική εργασιµότητα (κάθιση 2022,5 cm) µε την προσθήκη ίδιας ποσότητας νερού (~158 kg/m3) και υπερρευστοποιητή (8,1 kg/m3).
Κατά την παρασκευή των αναµιγµάτων η κίσηρη περιείχε φυσική υγρασία 19,9% σε ξηρή βαση
(16,6% σε υγρή).
Πιν.1 Τελικές εργαστηριακές συνθέσεις
Κωδικός σύνθεσης
#10
#11
#12
#13
3
Τσιµέντο
kg/m
375
375
375
375
3
Κίσηρη 0/8 (ως ξηρή)
kg/m
1032
943
937
3
Αµµος 0/4 (ξηρή)
kg/m
1062
483
3
Γαρµπίλι (ξηρό)
kg/m
713
363
3
Νερό
kg/m
159
157
158
157
Υπερρευστοποιητής
ΕΝ 934-2 T.3.1 & T.3.2, T.11.1 & T.11.2
Υπερρευστοποιητής
kg/m3
8,1
8,1
8,1
8,1
Υγρασία κίσηρης
%
19,9
19,9
19,9
(σε ξηρή βάση)
Περιεκτικότητα αέρα, v/v
%
7,0
3,3
5,2
3,3
Αρχική κάθιση
cm
22,5
21,0
21,0
20,0
Πυκνότητα 28 ηµ.
kg/m3
1642
2363
1802
1815
νωπών δοκιµίων
Θλιπτική αντοχή 7 ηµ.
MPa
29,4
53,5
33,0
26,0
δοκίµια 15x15x15 cm
Θλιπτική αντοχή 28 ηµ.
MPa
38,9
64,2
38,1
35,1
Θλιπτική αντοχή 90 ηµ.
MPa
44,7
67,9
45,3
42,3
Θλιπτική αντοχή 180 ηµ.
MPa
48,8
76,4
44,4
43,5
Καµπτική αντοχή 7 ηµ.
MPa
4,2
7,4
4,6
4,1
δοκίµια 15x15x60 cm ASTM C78
Καµπτική αντοχή 28 ηµ.
MPa
5,4
8,7
5,4
4,8
Η σύνθεση #10 εµφανίζει ικανοποιητική αντοχή 38,9 MPa στην ηλικία των 28 ηµ., γειτονική µε αυτή
των αναµιγµάτων #12 και #13. Τόσο η θλιπτική όσο και η καµπτική αντοχή (δοκιµές κατά ASTM
C78, 2012) των συνθέσεων #10, #12 και #13 είναι σηµαντικά µικρότερες της σύνθεσης #11 που
περιέχει µόνο ασβεστολιθικά αδρανή (θλιπτική αντοχή 28 ηµ. 64,2 MPa). Η πυκνότητα των νωπών
δοκιµίων προσδιορίσθηκε ίση µε 1642 kg/m3 στην σύνθεση #10 και στα 1802 και 1815 kg/m3 στις
συνθέσεις #12 και #13.
Στο Σχ.1 εµφανίζεται γραµµική η σχέση µεταξύ καµπτικής και θλιπτικής αντοχής από δοκίµια όλων
των εργαστηριακών συνθέσεων.
3.1 Μεταβολή µήκους
Η µεταβολή µήκους προσδιορίσθηκε κατά ASTM C157 (2014) σε δοκίµια 10x10x28,5 cm που
εκτέθηκαν σε περιβάλλον εργαστηρίου και στο φυσικό περιβάλλον (υπαίθρια έκθεση, χωρίς
προστασία από την βροχή). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων φαίνονται αντίστοιχα στα Σχ.2 και 3.
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Σε περιβάλλον εργαστηρίου µετά την παρέλευση 420 ηµερών η συρρίκνωση της σύνθεσης #11 (µε
θραυστά αδρανή) είναι 0,05% και των συνθέσεων #10 (κίσηρη) και #13 (κίσηρη + γαρµπίλι) είναι ~
0,10%. Η σύνθεση #12 (κίσηρη+άµµος) εµφανίζει γειτονική συρρίκνωση 0,14%.

Σχ.1 Σχέση
µεταξύ
καµπτικής και
θλιπτικής
αντοχής

Οι µετρήσεις µεταβολής µήκους βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία µε την οδηγία ACI 213R-03
όπου (p.14, Fig.4.5) για τα σκυροδέµατα µε ελαφροβαρή αδρανή και για αντοχή 30 MPa όπου η
τελική συρρίκνωση βρίσκεται στην περιοχή 0,05 έως 0,1% µετά από 1 έτος έκθεσης.
Οι µετρήσεις στο Σχ.3, µε τα δοκίµια εκτεθειµένα στο φυσικό περιβάλλον, δείχνουν αρχικά διόγκωση
(έναρξη έκθεσης σε φθινοπωρινό περιβάλλον µε αυξανόµενη σχετική υγρασία του αέρα) και στην
συνέχεια συρρίκνωση (εαρινό και θερινό περιβάλλον µε µειούµενη σχετική υγρασία του αέρα). Μετά
από παρέλευση 420 ηµερών η µεταβολή µήκους στις συνθέσεις #10, #11 και #13 είναι περί το 0,0%.

Σχ.2 Μεταβολή µήκους σε περιβάλλον εργαστηρίου

Σχ.3 Μεταβολή µήκους σε φυσικό περιβάλλον

3.2 Ηλεκτροχηµικό δυναµικό διάβρωσης
Το ηλεκτροχηµικό δυναµικό διάβρωσης µε ηλεκτρόδιο αναφοράς θειικού χαλκού CSE,
προσδιορίσθηκε κατά ASTM C876 (2015) σε δοκίµια 10x10x20 cm µε αξονικό οπλισµό διαµέτρου 8
mm εκτεθειµένα στο περιβάλλον του εργαστηρίου. Στο Σχ.4 φαίνεται ότι το δυναµικό των δοκιµίων
της σύνθεσης #10 βρίσκεται στο όριο των -200 mV. Οι άλλες συνθέσεις που περιέχουν θραυστά
αδρανή (#11) ή µίγµα κίσηρης και θραυστών αδρανών (#12, #13) εµφανίζουν σαφώς θετικότερο
ηλεκτροχηµικό δυναµικό διάβρωσης που υποδεικνύει µη ενεργή διάβρωση οπλισµού.
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Σχ.4 Ηλεκτροχηµικό δυναµικό διάβρωσης σε
περιβάλλον εργαστηρίου

Σχ.5 Απώλεια µάζας σε κύκλους ψύξηςαπόψυξης

Σχ.6 Ταχύτητα υπερήχων σε κύκλους ψύξηςαπόψυξης

Σχ.7 Ταχύτητα επιταχυνόµενης εναθράκωσης

3.3 Κύκλοι ψύξης-απόψυξης
Πρισµατικά δοκίµια 10x10x50 cm υποβλήθηκαν σε κύκλους ψύξης-απόψυξης κατά CEN 15177. Στο
Σχ.5 παρατηρείται ότι µετά τον 14ο κύκλο η απώλεια µάζας έχει σταθεροποιηθεί. Η απώλεια µάζας
στην σύνθεση #10 (µε κίσηρη) είναι σηµαντικά µεγαλύτερη κατ’ απόλυτη τιµή ίση µε ~0,7% έναντι
της σύνθεσης #11 (µε θραυστά αδρανή) που προσδιορίσθηκε ~0,1%.
3.4 Ταχύτητα υπερήχων
Η ταχύτητα υπερήχων µετρήθηκε στα νωπά δοκίµια κατά την διάρκεια των κύκλων ψύξης-απόψυξης.
Τα αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχ.6. Οι ταχύτητες δεν εµφανίζουν µεταβολές αντιστοιχώντας σε
~5000 m/s στην σύνθεσης #11 (µε θραυστά αδρανή) και ~3750 m/s στην σύνθεση #10 (µε κίσηρη).
3.5 Επιταχυνόµενη ενανθράκωση
Η επιταχυνόµενη ενανθράκωση προσδιορίσθηκε σε δοκίµια 10x10x20 cm, που ήταν εκτεθειµένα σε
ατµόσφαιρα CO2 1% v/v και σε σχετική υγρασία ~60%. Στο Σχ.7 φαίνεται το βάθος ενενθράκωσης σε
σχέση µε την τετραγωνική ρίζα του χρόνου έκθεσης. Η σύνθεση #11 (µε θραυστα αδρανή) δείχνει
σηµαντικά µικρότερη ταχύτητα ενανθράκωσης σε σχέση µε τις συνθέσεις που περιέχουν κίσηρη (#10,
#12, #13).
3.6 Άλλες ιδιότητες
Στον Πιν.2 φαίνονται πρόσθετες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το Κ∆ σε σχέση µε τις ιδιότητες του
σκυροδέµατος κανονικού βάρους (ΣΚΒ). Η σύνθεση #10, λόγω της πορώδους δοµής της κίσηρης, έχει
τα πλεονεκτήµατα της µικρής ξηρής πυκνότητας (1618 kg/m3, κατηγορία D1,6 EN 206), και της
µικρής θερµικής αγωγιµότητας (0,62 W/m/K) και το µειονέκτηµα του µεγάλου βάθους διείσδυσης
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νερού (12 cm). Αξιοσηµείωτο είναι στις συνθέσεις που περιέχουν κίσηρη (#10, #12, #13) ότι η
διείσδυση χλωριόντων (316 έως 559 Cb) εµφανίζεται σηµαντικά µικρότερη από εκείνη της σύνθεσης
#12 µε θραυστά αδρανή (905 Cb).
Πιν.2 Άλλες ιδιότητες
∆ιείσδυση νερού
∆ιείσδυση
Αγωγιµότητα
υπό πίεση
χλωριόντων
Πυκνότητα
EN 12664
EN 12390-8
ASTM C 1202
(2001)
(2009)
(2012)
Ξηρή
Υγρή (110±5 ° C)
Ηλικία Βάθος
Ηλικία Φορτίο
3
3
kg/m
kg/m
W/m/K
days
cm
days
Cb
#10 κίσηρη
1642
1618
0,624
194
14
88
559
#11 θραυστά αδρανή
2363
2299
1,616
187
2
81
905
#12 κίσ.+άµµος
1802
1706
0,747
180
14
110
434
#13 κίσ.+γαρµπ.
1815
1747
0,789
249
13
145
316
4. Βιοµηχανικές συνθέσεις και µηχανικά χαρακτηριστικά
Πραγµατοποιήθηκαν βιοµηχανικές δοκιµές παραγωγής δοµικού Κ∆ µε σκοπό:
• Την διερεύνηση προβληµάτων κατά την παραγωγή δοµικού κισηροδέµατος:
• Την παραγωγή και παράδοση κισηροδέµατος στο ΕΟΣ ΕΜΠ για την κατασκευή µεγάλων
δοκιµίων (υποστυλώµατα, δοκοί, µπλοκ ολίσθησης, περισφιγµένα πρίσµατα, ινοπλισµένες
πλάκες κλπ) για τις δοκιµές µεγάλης κλίµακας
• Την κατασκευή σηµαντικού πλήθους µικρών δοκιµίων για εργαστηριακές δοκιµές και
µετρήσεις (αντοχή, µέτρο ελαστικότητας κλπ).
Ο όγκος των παραγοµένων παρτίδων (batch) στον αναµικτήρα ήταν από 2 έως και 3,25 m3. Ο
συνολικός χρόνος ανάµιξης καθορίσθηκε στα 60 s µε βάση προηγούµενη εµπειρία παραγωγής
κισηροδέµατος πληρώσεων. Το κισηρόδεµα φορτωνόταν σε αυτοκίνητο-αναδευτήρα (βαρέλα) µε
τελικό φορτίο συνολικού όγκου από 2 έως 6,5 m3.
Στον Πιν.3 εµφανίζονται οι τελικές συνθέσεις Κ∆ των βιοµηχανικών δοκιµών και οι ιδιότητες τους.
Οι συνθέσεις µε σήµανση p περιέχουν µόνο κίσηρη, µε σήµανση f µεταλλικές ίνες και µε σήµανση s
περιέχουν κίσηρη και θραυστή άµµο για την κατασκευή προεντεταµένων στοιχείων. Οι µετρήσεις των
µηχανικών µεγεθών που αναφέρονται στην παρούσα εργασία έγιναν σε δοκίµια που συντηρήθηκαν σε
υγρό θάλαµο µέχρι την ηλικία της µέτρησής τους. Τα αναµίγµατα µε σήµανση NTUA παραδόθηκαν
στο ΕΟΣ ΕΜΠ όπου και έγιναν οι εν λόγω δοκιµές. Το ανάµιγµα 15820 s σκυροδετήθηκε, στον
πρώτο όροφο εντός του ΕΟΣ ΕΜΠ µε την χρήση αντλίας δικτύου, για την κατασκευή των
προεντεταµένων δοκών φυσικής κλίµακας.
Επιτυγχάνεται θλιπτική αντοχή κυβικών δοκιµίων στις 28 ηµέρες από 30 έως 43 MPa (κατά
προσέγγιση LC20/22 έως και LC 35/38) µε ξηρή πυκνότητα (110±5°C) από 1374 έως 1791 kg/m3
(EN 206: D1,4 έως και D1,8). Το µέτρο ελαστικότητας προσδιορίσθηκε πειραµατικά σε κυλινδρικά
δοκίµια 10 d x 20 h cm κατά ASTM C649 (2014) στην περιοχή 18,3 έως 23,8 GPa, σηµαντικά
µικρότερο από εκείνο του σκυροδέµατος κανονικού βάρους µε αντίστοιχη θλιπτική αντοχή.
Στον Πιν.3 συγκρίνονται τα ζεύγη των αναµιγµάτων (15428 p – 15538 p), (15488 f40 – 15613 f40)
(15454 s – 15820 s). Το δεύτερο µέλος του κάθε ζεύγους είναι ανάµιγµα που σκυροδετήθηκε στο
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ΕΟΣ/ΕΜΠ και σχεδιάσθηκε/τροποποιήθηκε µε βάση το ανάµιγµα του πρώτου µέλους. Τα αναµίγµατα
του κάθε ζεύγους παρήχθησαν µε διαφορά 3-4 εβδοµάδων µέσα στην κανονική παραγωγή της
µονάδας σκυροδέµατος.
Πιν.3 Τελικές συνθέσεις κισηροδέµατος των βιοµηχανικών δοκιµών
15151 p

15517
f65

15428
p

15538
p
NTUA

15488
f40

15613
f40
NTUA

15454
s

15820
s
NTUA

CEM II42,5

kg/m3

390

414

406

443

423

430

477

467

Κίσηρη 0/8 mm (ως ξηρή)

kg/m3

803

858

854

876

856

901

665

649

Αµµος 0/4 (ξηρή)

kg/m3

326

311

Μεταλλικές ίνες 60 mm

kg/m3

42

42

Νερό

kg/m3

142

125

120

147

124

156

142

157

Υπερρευστοποιητής

3

kg/m

4,6

5,0

4,9

5,3

5,0

5,2

5,8

5,6

Επιβραδυντής-ρευστοποιητής

kg/m3

2,3

2,5

2,5

2,7

2,5

2,6

2,9

2,8

Υγρασία κίσηρης (σε ξηρή βάση)

%

40,8

28,2

31,8

25,5

35,3

22,2

31,8

30,0

Πυκνότητα νωπού κισηροδ.

kg/m3

1670

1712

1659

1698

1755

1737

1834

1790

Περιεκτικότητα αέρα µετρ.

% v/v

5,2

5,8

5,1

5,9

5,1

5,1

4,2

6,4

Περιεκτικότητα αέρα υπολ.

% v/v

4,9

11,2

10,0

9,9

5,3

10,2

6,9

8,6

11

15

15

12

15

12

15

65

Κάθιση 10-20 min

cm

15

30 min

cm

15

60-70min

cm

20

80-90 min

cm

120-150 min

cm

Πυκνότητα 28 ηµ. νωπών δοκ.

kg/m3

1646

1750

1633

1693

1736

1781

1843

1859

Πυκνότητα 28 ηµ. ξηρών δοκ. (110±5°C)

3

kg/m

1374

1640

1477

1576

1573

1700

1738

1791

Πυκνότητα 60 ηµ. νωπών δοκ.

kg/m3

1672

1813

1654

1730

1721

1750

1848

1865

Πυκνότητα 60 ηµ. ξηρών δοκ.

kg/m3

1426

1608

1469

1565

1552

1683

1758

1805

Θλιπτική αντοχή 7 ηµ. 15x15x15 cm

MPa

23,1

31,2

27,2

33,2

29,8

29,2

34,8

38,2

Θλιπτική αντοχή 28 ηµ

MPa

29,8

37,9

33,5

37,7

34,7

34,4

40,1

43,3

Θλιπτική αντοχή 60 ηµ

MPa

15
1019(*)

12

16

10
15

17

20

11

19

11
9

8

15(*)

33,2

41,5

35,1

40,5

38,2

40,9

45,2

49,3

S7/S28

0,78

0,83

0,81

0,88

0,86

0,85

0,87

0,88

S60/S28

1,11

1,10

1,05

1,07

1,10

1,19

1,13

1,14

Καµπτική αντοχή 28 ηµ. ASTM C78 (2012)

MPa

4,2

4,7

4,8

4,9

4,7

5,4

5,3

5,3

Καµπτική αντοχή 60 ηµ. ASTM C78 (2012)

MPa

4,8

5,9

5,2

5,1

4,8

5,8

4,7

5,7

Αντοχή σε διάρρηξη 28 ηµ., ΕΝ 12390-6
(2009)
Αντοχή σε διάρρηξη 60 ηµ. ΕΝ 12390-6

MPa

2,4

2,9

2,1

MPa

2,6

3,0

3,1

3,2

3,0

Μέτρο ελαστικότητας ASTM C469 (‡)

GPa

18,3

20,7

21,1

18,5

23,8

3,0

2,4

(*) η κάθιση διορθώθηκε µε την προσθήκη υπερρευστοποιητή στην βαρέλα
(‡) σε ηλικία 35 ηµ. στην σύνθεση 15151 p και σε ηλικία 90 ηµ. σε όλες τις άλλες

Τα δεδοµένα του Πιν.3 βρίσκονται σε πολύ καλή συµφωνία µε τα δεδοµένα των ACI 211.2-98 Fig.
3.3 και ACI 213R-03 Fig. 4.2 και Fig.4.7, όπου συσχετίζονται η αντοχή, η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο, το µέτρο ελαστικότητας και η αντοχή σε διάρρηξη των ελαφροσκυροδεµάτων.
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4.1 Ανάπτυξη αντοχών
Η ανάπτυξη της θλιπτικής αντοχής σε συνθήκες συντήρησης υγρού θαλάµου ακολουθεί σύνηθες
λογαριθµικό µοντέλο [Εξ.1] όπως ενδεικτικά φαίνεται στο Σχ.8 για την σύνθεση 15428 p.

Σχ.8 Ανάπτυξη αντοχών στην σύνθεση 15428 p
[Εξ.1]
όπου:
k1, k2 : παράµετροι (για την 15428 p k1 = 32,3 MPa…., k2 = 2,16)
t : ηλικία, σε ηµέρες
S(t) : αντοχή στην ηλικία t
Η µορφή της [Εξ.1] δίνει την δυνατότητα εκτίµησης της αντοχής στην ηλικία των 28 ηµ. από την
αντοχή νεώτερων ηλικιών επειδή η k1 αντιστοιχεί στην αντοχή της ηλικίας των 28 ηµ. για t = 28 ⇒
k1 = S(28)).
4.2 Συσχέτιση αντοχών κυβικών και κυλινδρικών δοκιµίων
Η θλιπτική αντοχή των βιοµηχανικών αναµιγµάτων µετρήθηκε σε κυβικά δοκίµια ακµής 150 mm, που
αποτελούν και το µεγαλύτερο πλήθος, σε κυλινδρικά δοκίµια 150 d x 300 h mm και σε κυβικά
δοκίµια ακµής 100 mm. Ο συσχετισµός των µετρήσεων (για την ίδια ηλικία δοκιµίων) παρουσιάζεται
στα Σχ.9 και 10.

Σχ.9 Σχέση αντοχής κυλίνδρων 150x300 mm –
Σχ.10 Σχέση αντοχής κύβων 100 mm – κύβων
κύβων 150 mm
150 mm
Τα αποτελέσµατα του Σχ.9 δείχνουν ότι µε την χρήση των Ελληνικών πρώτων υλών και τις
συγκεκριµένες διεργασίες παραγωγής, η σχέση θλιπτικής αντοχής µεταξύ κυλινδρικών και κυβικών
δοκιµίων κισηροδέµατος διαµορφώνεται ως:
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Scyl 150 = 1,02 Scub 150
[Εξ.2]
όπου:
Scyl 150 :
η θλιπτική αντοχή κυλινδρικών δοκιµίων 150d x 300 h mm
η θλιπτική αντοχή κυβικών δοκιµίων ακµής 150 mm
Scub 150 :
Πρακτικά δηλαδή η θλιπτική αντοχή των κυβικών δοκιµίων είναι ίση µε την θλιπτική αντοχή των
κυλινδρικών δοκιµίων.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η σχέση αντοχής µεταξύ των κυβικών δοκιµίων ακµής 150 mm και
των δοκιµίων ακµής 100 mm:
Scub 100 = 1,02 Scub 150
[Eξ.3]
όπου:
Scub 100 : η θλιπτική αντοχή κυβικών δοκιµίων ακµής 100 mm
H σχέση αντοχής µεταξύ κυλινδρικών και κυβικών δοκιµίων της [Eξ.2] διαφέρει από την εξαγόµενη
µε βάση τις κατηγορίες αντοχής ελαφροσκυροδέµατος (LC) του προτύπου EN 206, η οποία είναι:
EN 206: Scyl 150 = 0,909 Scub 150
[Eξ.4]
Στο πρότυπο ΕΝ 206:2013/Table 13 σηµειώνεται µε σαφήνεια ότι για τον χαρακτηρισµό του
ελαφροσκυροδέµατος, η σχέση χαρακτηριστικής αντοχής του δοκιµίου αναφοράς, που είναι το
κυλινδρικό δοκίµιο, και κυβικού δοκιµίου µπορεί να είναι διαφορετική εφ όσον και τεκµηριώνεται
επαρκώς.
4.3 Σύνθετη τυπική απόκλιση µετρήσεων
Στην παράγραφο αυτή σχολιάζεται η επαναληψιµότητα των µετρήσεων θλιπτικής αντοχής σε κυβικά
δοκίµια, θλιπτικής αντοχής σε κυλινδρικά δοκίµια, αντοχής σε διάρρηξη (Brazilian) κατά ΕΝ12390-6
(2009) και καµπτικής αντοχής. Επειδή τα δοκίµια προέρχονται από πληθυσµούς (αναµίγµατα, ηλικίες
θραύσης) µε διαφορετικές µέσες τιµές, γίνεται η παραδοχή ότι η διακύµανση των µετρήσεων είναι η
ίδια για όλους τους πληθυσµούς και υπολογίζεται η σύνθετη τυπική απόκλιση (combined, composite,
ή overall standard deviation) από την [Εξ.5] παρακάτω:
[Εξ.5]

Σχ.11 Σύγκριση πειραµατικών αποτελεσµάτων σύνθετης τυπικής απόκλισης θλιπτικής αντοχής
κυβικών δοκιµίων κισηροδέµατος και θεωρητικής κατανοµής χ2
όπου:
k:
πλήθος οµάδων
sp :
σύνθετη τυπική απόκλιση
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ni :
πλήθος µετρήσεων ανά οµάδα i
si :
τυπική απόκλιση µετρήσεων οµάδας i
Σύµφωνα µε την θεωρία, η µεταβλητή (si /sp)2 ακολουθεί την κατανοµή χ2 (chi-square). Ενδεικτικά
στο Σχ.11 φαίνεται, η πολύ καλή συµφωνία µεταξύ των πειραµατικών αποτελεσµάτων της σύνθετης
τυπικής απόκλισης για την θλιπτική αντοχή κυβικών δοκιµίων Κ∆ και της θεωρητικής κατανοµής χ2.
Πιν.4 Αποτελέσµατα υπολογισµού σύνθετης τυπικής απόκλισης
Κ∆
θλιπτική
κύβοι 150
mm

εφελκυστική
διάρρηξης

κύλινδροι 300x150 mm

εφελκυστικ
ή κάµψης
πρίσµατα
100x100x50
0 mm

θλιπτική
κύβοι 150
mm

148

24

20

39

198

65

12

10

19

97

MPa2

186,48

13,66

1,39

2,25

85,65

MPa2

2,25

1,14

0,14

0,11

0,85

MPa

1,50

1,07

0,37

0,34

0,92

k

sp

θλιπτική

ΣΚΒ

Στον Πιν.4 φαίνονται τα αποτελέσµατα του υπολογισµού της σύνθετης τυπικής απόκλισης Η σύνθετη
τυπική απόκλιση για την θλιπτική αντοχή κύβων Κ∆ υπολογίζεται ίση µε 1,50 MPa, η οποία σύµφωνα
µε την εµπειρία είναι µεγαλύτερη από εκείνη των δοκιµίων του σκυροδέµατος κανονικού βάρους
(ενδεικτικά 0,9 - 1 MPa). Η διαφορά µπορεί να αποδοθεί στην πλέον ανοµοιόµορφη συµπύκνωση των
δοκιµίων κισηροδέµατος µε ράβδο. Η σύνθετη τυπική απόκλιση της θλιπτικής αντοχής σε κυλινδρικά
δοκίµια υπολογίζεται ίση µε 1,07 MPa και είναι µικρότερη από την αντίστοιχη των κυβικών δοκιµίων.
Η σύνθετη τυπική απόκλιση της αντοχής σε διάρρηξη (δοκιµή Brazilian κατά ΕΝ12390-6, 2009)
υπολογίζεται σε 0,37 MPa, η οποία είναι αρκετά µεγάλη σε σχέση µε την µετρούµενη τιµή της
αντοχής που είναι από 2,1 έως 3,4 MPa. Η σύνθετη τυπική απόκλιση της καµπτικής αντοχής
υπολογίζεται σε 0,34 MPa, η οποία είναι επίσης αρκετά µεγάλη σε σχέση µε την µετρούµενη τιµή που
είναι από 2,5 έως 5,9 MPa.
5. Τεχνοοικονοµική διερεύνηση της εφαρµογής Κ∆ στη δόµηση
5.1 Περιγραφή του φορέα
Από την µελέτη της βιβλιογραφίας, των Κανονιστικών απαιτήσεων του EC2 (2004) για ΕΣ και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του Κ∆ που αποτιµήθηκαν στην παρούσα, καθίσταται φανερό ότι υπάρχει
µια ευρεία σχέση µεταξύ ειδικού βάρους, αντοχής και µέτρου ελαστικότητας του Κ∆, µε βάση την
οποία µπορεί να δοµηθεί ένα κτίριο από Κ∆. Οι εν λόγω συζευγµένες παράµετροι είναι στο Κ∆ εκ
φύσεως αντικρουόµενες: µείωση του βάρους συνεπάγεται µείωση διαστάσεων σε Οριακή Κατάσταση
Αστοχίας (ΟΚΑ) καθώς και µείωση του µέτρου ελαστικότητας, που συνεπάγεται αύξηση των βελών
στην Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (ΟΚΛ) παρά τη µείωση των µονίµων φορτίων. Επί πλέον,
ο σχεδιασµός έναντι σεισµικών δράσεων δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα λειτουργήσει στη
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διαστασιολόγηση, λόγω του ότι η ιδιοπερίοδος του κτιρίου επηρεάζεται τόσο από τη µάζα όσο και
από τη δυσκαµψία. Άρα, η χρήση του Κ∆ εµπεριέχει ένα πρόσθετο βαθµό βελτιστοποίησης και
οικονοµικότητας του έργου (έως και εφικτότητας) που δεν αντιµετωπίζεται στο σχεδιασµό έργων από
ΣΚΒ µε τον ίδιο τρόπο. Για τη διερεύνηση της ευαισθησίας αυτής στις παραπάνω παραµέτρους,
επιλέχθηκαν και µελετήθηκαν δύο ίδια τυπικά κτίρια κατοικίας από Κ∆ και από ΣΚΒ, έναντι
Κανονιστικών συµβατικών και τυχηµατικών - σεισµικών δράσεων κατά EC2 και EC8 (2004), τα
οποία κατόπιν συγκρίνονται ως προς την οικονοµικότητα (µείωση φορτίων και ενδεχόµενη µείωση
όγκου σκυροδέµατος και βάρους οπλισµών), λαµβάνοντας υπόψη όλες τια απαιτήσεις σχεδιασµού για
ΟΚΛ και ΟΚΑ, και υπό τους σεισµικούς συνδυασµούς.

α)

β)

γ)

Σχ.12 Γεωµετρικά δεδοµένα φορέα: α) Χωρικό προσοµοίωµα του κτιρίου, και β) ∆ιαστάσεις εσωτ.
υποστυλωµάτων κτιρίου ΣΚΒ και γ) Οµοίως, κτιρίου Κ∆
Ο φορέας που αναλύεται είναι µια τυπική πενταώροφη οικοδοµή σε περιοχή σεισµικότητας Ζ2 και
έδαφος κατηγορίας Β για Μέση Κατηγορία Πλαστιµότητας (ΚΠΜ, DCM) κατά EC8 (2004). Η
κατασκευή είναι συµµετρική κατά τις δύο διευθύνσεις (x και y), µε τρία ανοίγµατα αξονικής
απόστασης 6 µέτρων το καθένα, και ύψος ορόφου (από πλάκα σε πλάκα) ίσο προς 3 m (Σχ. 12α). Οι
τελικές διαστάσεις των δοκών για το κτίριο Κ∆ είναι όλες 25x55 cm και για το κτίριο ΣΚΒ 25x60 cm.
Οι διαστάσεις των διατοµών των υποστυλωµάτων δίνονται στο Σχ. 12β.
Τα µόνιµα φορτία που επιβάλλονται στην κατασκευή είναι: φορτία επικαλύψεων ίσα µε 1.5 kN/m2 για
τους τέσσερεις πρώτους ορόφους και 2 kN/m2 για τον 5ο (οροφή). Για το κτίριο Κ∆ θεωρήθηκε
περιµετρική τοιχοποιία από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα πάχους 22.5 cm µε φορτίο 3.51 kN/m
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(ειδικού βάρους 6 kN/m3 και ύψος τοιχοπλήρωσης 2.6 m). Για το κτίριο ΣΚΒ θεωρήθηκε συνήθης
µπατική εξωτερική τοιχοποιία, µε φορτία 10.5 kN (θεωρώντας ειδικό βάρος τοιχοποιίας 18 kN/m3).
Για την προσαύξηση της συνεισφοράς του ιδίου βάρους ως προς το κινητό φορτίο επελέγη η χρήση
κατοικίας, επειδή έτσι τόσο ο συντελεστής Ψ2 (=0.3) όσο και τα κινητά φορτία (Qk = 2 kN/m2) είναι
µικρά και εποµένως θα είναι µεγαλύτερη η επιρροή της αποµείωσης του ιδίου βάρους του υλικού.
5.2 Ανάλυση ευαισθησίας των πλακών σε ΟΚΛ: βέλος προς ειδικό βάρος του σκυροδέµατος
Από την ανάλυση ευαισθησίας των τυπικών ορόφων σε κατακόρυφα φορτία, προέκυψε ότι κρίσιµα
στη διαστασιολόγηση του δοµήµατος είναι τα βέλη των πλακών, λόγω της µεγαλύτερης σχετικής
ευκαµψίας τους, µε τις δοκούς να µην ελέγχουν τη διαστασιολόγηση σε ΟΚΛ αλλά µόνο σε ΟΚΑ.

α)

β)

Σχ.13 Παραµορφώσεις (βέλος) γωνιακής πλάκας στην ΟΚΛ για διαφορετικά ειδικά βάρη γ για πάχος
πλάκας: α) hπλ = 16cm και β) hπλ = 18cm.
Ως εκ τούτου, για τη δυσµενέστερη πλάκα του γωνιακού φατνώµατος σε κάτοψη (Σχ. 12α)
υπολογίσθηκαν µε ακρίβεια τα ελαστικά βέλη λόγω κατακόρυφων φορτίων µε διακριτοποίηση
πεπεραµένων στοιχείων (ΠΣ) κελύφους και µε κατάλληλη µείωση του µέτρου ελαστικότητας του Κ∆
στον κάναβο των ΠΣ: α) για ερπυσµό, θεωρώντας τον κατάλληλο κατά περίπτωση γραµµικό µειωτικό
συντελεστή (1+φ(t0,∞)) κατά EC2 (2004), β) για µείωση της ροπής αδρανείας της διατοµής
(δυσκαµψία σταδίου ΙΙ) όπου, κατά την επίλυση, η στατική ροπή υπερέβαινε τη ροπή ρηγµάτωσης µε
βάση τον αντίστοιχο οπλισµό κάµψης. Σηµειώνεται ότι όλες οι επιλύσεις έγιναν µε το λογισµικό
SAP2000 (2011).

α)

β)

Σχ.14 α) Συνολικό βάρος οπλισµού συναρτήσει του πάχους για διάφορα γ και β) ποσοστιαία µείωση
βάρους οπλισµού σε σύγκριση µε αντίστοιχη πλάκα από ΣΚΒ.
Τα αποτελέσµατα (µέγιστο βέλος ΟΚΛ) συγκρίνονται στο Σχ. 13 µε το κανονιστικό όριο, για πάχη
πλάκας 16 και 18 cm και ένα εύρος µοναδιαίου βάρους οπλισµένου σκυροδέµατος από 13 kN/m3
(Κ∆) έως 25 kN/m3 (ΣΚΒ). Παρατηρείται ότι όσο µειώνεται το ίδιο βάρος το βέλος της πλάκας τελικά
αυξάνεται, κυρίως λόγω της µείωσης του µέτρου ελαστικότητας του υλικού και της γεωµετρικής
δυσκαµψίας λόγω ρηγµάτωσης, µε µικρή επιρροή του χρόνου αφαίρεσης των ξυλοτύπων.
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Επί πλέον, επίλυση σε ΟΚΑ της τυπικής δυσµενέστερης πλάκας, από Κ∆ ειδικού βάρους οπλισµένου
σκυροδέµατος γ µεταξύ 13 και 17 kN/m3 και ΣΚΒ 25 kN/m3, θεωρώντας πάχος πλάκας Κ∆ από 12 ως
24 cm και αντίστοιχο υπολογισµό του καµπτικού οπλισµού που απαιτείται, αποδεικνύει (Σχ. 14) ότι
για δεδοµένη διάσταση φατνώµατος, η µείωση του φορτίου που επιφέρει η µείωση του γ, σε
συνδυασµό µε τη συνεπακόλουθη µείωση του πάχους της πλάκας, συνεπάγεται ένα βέλτιστο πάχος
όπου η µείωση µεγιστοποιείται. Στην περίπτωση της πλάκας 6x6 m2, το βέλτιστο πάχος είναι 18 cm
και η µέγιστη µείωση σε σχέση µε το ΣΚΒ είναι 17% (για 17 kN/m3).
5.3 Συγκριτικός αντισεισµικός σχεδιασµός κτιρίων από Κ∆ και ΣΚΒ
Έχοντας επιλέξει πάχος πλάκας 18cm τα δύο κτίρια από Κ∆ και ΣΚΒ επιλύθηκαν σε ΟΚΑ και ΟΚΛ
για όλους τους προβλεπόµενους συνδυασµούς κατακόρυφων και εγκάρσιων φορτίων, µε χρήση της
φασµατικής µεθόδου για τον αντισεισµικό σχεδιασµό. Ειδικότερα, και σε αυτή την περίπτωση
ακολούθησε και πάλι µια ανάλυση ευαισθησίας, όπου, για το κτίριο από Κ∆ µελετήθηκαν και
οπλίσθηκαν, για τα αντίστοιχα εντατικά µεγέθη, αντίστοιχοι φορείς µε ειδικό βάρος Κ∆ από 13 kN/m3
έως 17 kN/m3 και ΣΚΒ. Η αντίστοιχη µεταβολή των µεγεθών σχεδιασµού των δύο κτιρίων
(θεµελιώδης ιδιοπερίοδος και τέµνουσα βάσης σχεδιασµού) δίδονται στο Σχ. 15.

α)

β)

Σχ.15 α) Θεµελιώδης ιδιοπερίοδος Τ1 και β) τέµνουσα βάσης σχεδιασµού συναρτήσει του ειδικού
βάρους του Κ∆.
Η µείωση του ειδικού βάρους του Κ∆ έχει σαν επακόλουθο τη σηµαντική µείωση της σεισµικής
µάζας, γεγονός που προκαλεί µε τη σειρά του αναλογική µείωση και της τέµνουσας βάσης, και άρα
σηµαντική οικονοµία σε οπλισµούς κατά τη διαστασιολόγηση των µελών. Παράλληλα, µειώνεται και
η επιτάχυνση σχεδιασµού, καθότι αυξάνονται οι ιδιοπερίοδοι και το κτίριο βρίσκεται στην περιοχή
του φάσµατος όπου Τ1 > Τc. Συγκεκριµένα, το κτίριο από Κ∆ εµφάνισε αύξηση της ιδιοπεριόδου Τ1
σε 0.92s και παρόµοια ιδιοµορφή ως προς το ΣΚΒ (µε Τ1 = 0.70s). Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να
µειωθεί η φασµατική επιτάχυνση σχεδιασµού από 0.13 g σε 0.10g καθώς η γωνιακή ιδιοπερίοδος του
φάσµατος ήταν µικρότερη της Τ1, τα δε σεισµικά φορτία, λόγω και της αποµείωσης του αδρανειακού
φορτίου (Gk+0,3Qk) από 16790 kN (ΣΚΒ) σε 10610 kN (Κ∆), να µειωθούν οι σεισµικές δράσεις
σχεδιασµού από 2217 kN (ΣΚΒ) σε 1065 kN (Κ∆), κατά 52%.
Ως εκ τούτου, η διαστασιολόγηση του κτιρίου ΣΚΒ έγινε µε κριτήρια ελέγχων αντοχής για αυξηµένη
σεισµική απαίτηση, ενώ στο Κ∆ τα περιµετρικά υποστυλώµατα διαστασιολογήθηκαν για περιορισµό
των εγκάρσιων παραµορφώσεων (Ρ-δ): παρ’ ότι τα εσωτερικά υποστυλώµατα του Κ∆ είναι µειωµένα
– λόγω µείωσης των φορτίων τους σε σχέση µε το ΣΚΒ (πχ τα κεντρικά είναι 45x45 cm στο Κ∆ στον
1ο όροφο µειούµενα κλιµακωτά, ενώ 50x50cm στο ΣΚΒ, Σχ. ), τα περιµετρικά υποστυλώµατα είναι
µεγαλύτερων διατοµών από το ΣΚΒ, για αύξηση της δυσκαµψίας. Σηµειώνεται ότι η λύση επιλογής
τοιχωµάτων συνειδητά αποκλείσθηκε για να ελεγχθεί η δυσµενέστερη περίπτωση.
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6. Συµπεράσµατα
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Με τη χρήση κίσηρης ΛΑΒΑ ΑΕ κοκκοµετρίας 0/8 mm και περιεκτικότητα σε τσιµέντο CEM
II42,5 από 390 έως και 477 kg/m3 παράγεται σε µονάδα σκυροδέµατος δοµικό ελαφροβαρές
σκυρόδεµα µε κατηγορίες αντοχής κατά ΕΝ 206 (2013) από LC20/22 έως και LC35/38 η και
µεγαλύτερες µε τον κατάλληλο σχεδιασµό.
Το δοµικό Κ∆ εµφανίζει ποιοτικά τις αναµενόµενες ιδιότητες σε σχέση µε τα ΕΣ που
αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Λόγω της πορώδους δοµής της κίσηρης, έχει τα πλεονεκτήµατα
της µικρής ξηρής πυκνότητας (D1,4 έως D1,8 ) και της µικρής θερµικής αγωγιµότητας (0,62
W/m/K) και το µειονέκτηµα του µεγάλου βάθους διείσδυσης νερού (12 cm). Αξιοσηµείωτο είναι
ότι το Κ∆ εµφανίζει σηµαντικά µικρότερη διείσδυση χλωριόντων από εκείνη της σύνθεσης µε
θραυστά αδρανή.
Ουδεµία τροποποίηση απαιτείται στον εξοπλισµό ή στην παραγωγική διαδικασία µιας µονάδας
παραγωγής σκυροδέµατος κανονικού βάρους για την παραγωγή δοµικού κισηροδέµατος
Οι βιοµηχανικές δοκιµές έδειξαν ελεγχόµενη επαναληψιµότητα στην σύνθεση και στις ιδιότητες
του δοµικού κισηροδέµατος η οποία µπορεί να βελτιωθεί στην κανονική παραγωγή.
Η τεχνοοικονοµική µελέτη των δύο κτιρίων από Κ∆ και ΣΚΒ και η µελέτη ευαισθησίας πάχους
πλάκας του φορέα από Κ∆ έδειξε ότι σε κατασκευές Κ∆ µε µικρά σχετικά κινητά φορτία
κατοικίας, η διαστασιολόγηση είναι σε µεγάλο βαθµό ένα πρόβληµα ελέγχων βέλους κατά ΟΚΛ.
Αντίθετα µε το ΣΚΒ, όπου ο σχεδιασµός ελέγχεται πρωτίστως από την ΟΚΑ, στο Κ∆ ο έλεγχος
ΟΚΑ δεν αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στην επιλογή των διατοµών.
Η µελέτη ευαισθησίας των πλακών έδειξε ότι υπάρχει ένα κάτω όριο του ειδικού βάρους του Κ∆
που µπορεί να επιλεγεί για δεδοµένο άνοιγµα φατνώµατος, κάτω από το οποίο ο φορέας από Κ∆
δεν ικανοποιεί τους ελέγχους ΟΚΛ, και άρα δεν προκύπτει περαιτέρω µείωση διατοµής.
Οµοίως, λόγω αλληλεπίδρασης βάρους/µέτρου/αντοχής Κ∆ υπάρχει ένα βέλτιστο πάχος πλάκας
ανά κατηγορία Κ∆ και άνοιγµα φατνώµατος, όπου η κατανάλωση οπλισµού είναι η
οικονοµικότερη, µε όριο 5m και άνω, καθώς σε µικρότερες διαστάσεις κυριαρχούν τα ελάχιστα.
Οι σεισµικές επιλύσεις έδειξαν ότι το κτίριο εµφάνισε αύξηση της ιδιοπεριόδου Τ1 από 0.70
(ΣΚΒ) σε 0.92s (Κ∆), µείωση της επιτάχυνσης σχεδιασµού κατά 24% και των σεισµικών δράσεων
(λόγω αύξησης Τ1 και µείωσης βάρους) κατά 52%. Από τη χρήση Κ∆ επήλθε οικονοµία
θεµελίωσης (και όπλισης λόγω περίσφιγξης), καθώς το δυσµενέστερο υποστύλωµα στη βάση του
ανέπτυξε ροπή και αξονική σχεδιασµού κατά 52% και 26% µειωµένα αντίστοιχα, συγκριτικά µε
το κτίριο ΣΚΒ. Η τελική εξοικονόµηση στο σύνολο της ανωδοµής ήταν περίπου 33% στο βάρος
οπλισµού και 8% στον όγκο σκυροδέµατος.
Όπως στα κατακόρυφα, και στο σεισµικό συνδυασµό ο παράγων διαστασιολόγησης των
υποστυλωµάτων (για πλαισιωτό φορέα χωρίς τοιχία) ήταν ο περιορισµός των παραµορφώσεων
2ας τάξεως. Ενδεχόµενα, µια βέλτιστη επιλογή θα ήταν η επιλογή πλακών και δοκών από Κ∆ και
κατακορύφων στοιχείων και θεµελίωσης από ΣΚΒ.
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