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Εκτενής περίληψη
Το ελαφροσκυρόδεµα (Ε∆) είναι ένα ελαφροβαρές κατασκευαστικό υλικό γνωστό που παράγεται µε
µερική έως ολική αντικατάσταση των αδρανών µε φυσικά ή τεχνητά ελαφρά αδρανή (ΕΑ). Στην
Ελλάδα, το Ε∆ 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, για την διόγκωση του οποίου δεν
απαιτείται θερµική ενέργεια.
Αν και η χρήση του Ε∆ σε κατασκευές είναι γνωστή από την αρχαιότητα, οι πρώτες σύγχρονες
εφαρµογές φέροντος οπλισµένου Ε∆ 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 Ε∆ σε αυτή την εφαρµογή
οδήγησαν στη συνέχεια στην εκτεταµένη χρήση του για την κατασκευή κτηρίων και γεφυρών.
Σηµαντικές µελέτες για τις εφαρµογές του δοµικού Ε∆, κυρίως µε ορυκτής προέλευσης τεχνητά ΕΑ,
έχουν γίνει από χώρες της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα EuroLightCon (1988).
Η χρήση του Ε∆ στην Ελλάδα είναι διαδεδοµένη για µη φέρουσες εφαρµογές (γεµίσµατα,
σκυροδέµατα ρύσεων) όπου δεν απαιτείται φέρουσα ικανότητα ενώ απαιτούνται χαµηλά ειδικά βάρη.
Η χρήση του Κ∆ για δοµική χρήση έχει διερευνηθεί σε διάφορες ερευνητικές εργασίας 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
παράγων διαστασιολόγησης αυτών, δεν έχει διερευνηθεί συστηµατικά µε αποτέλεσµα να υπάρχουν
ουσιαστικά κενά που δεν διευκολύνουν την ευρεία εφαρµογή του στη δόµηση.
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Για τη διευκόλυνση της δυνατότητας εφαρµογής του Κ∆ στη δόµηση εκπονήθηκε ένα ευρύ
Ερευνητικό πρόγραµµα από την ΑΓΕΤ Ηρακλής ΑΕ 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).
Στα πλαίσια αυτά, καθώς η µέχρι τώρα εµπειρία αφορά Ε∆ ή Κ∆ ειδικότερα µέσου ειδικού βάρους
(περίπου στα 1800 Kg/m3), παρασκευάζονται και διερευνώνται στο ΕΚΕΤ και/ή στο ΕΟΣ ΕΜΠ
εναλλακτικές εργαστηριακές συνθέσεις από Κ∆ µε ξηρό ειδικό βάρος 1400 έως 1600 Kg/m3, και
κατηγορίες αντοχής (κατά ΕΝ1992-1 και ΕΝ206) LC22 και LC35, αντίστοιχα. Από την οµάδα αυτή
προκρίνονται και διερευνώνται εργαστηριακά και σε βιοµηχανική παραγωγή τέσσερεις συνθέσεις Κ∆:
α) Κ∆ µε πλήρη αντικατάσταση των ασβεστολιθικών αδρανών, β) Κ∆ µε µερική προσθήκη
ασβεστολιθικής άµµου, γ) –δ) ως άνω, µε προσθήκη χαλύβδινων ινών (40 και 60 Kg/m3, αντίστοιχα).
Όλες οι εν λόγω συνθέσεις χρησιµοποιήθηκαν για τη βιοµηχανική παραγωγή σε µονάδα
εργοστασιακού σκυροδέµατος της ΑΓΕΤ ΑΕ, δοµικών στοιχείων φυσικής κλίµακας (δοκοί,
υποστυλώµατα, στοιχεία ελέγχου διεπιφάνειας), τα οποία και δοκιµάσθηκαν στα πλαίσια του
ερευνητικού έργου στο ΕΟΣ ΕΜΠ και δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσης.
Για τις εν λόγω συνθέσεις, αποτιµώνται πειραµατικά τόσο στη φάση της εργαστηριακής µελέτης
σύνθεσης όσο και στη βιοµηχανική παραγωγή τα χαρακτηριστικά του Κ∆ (ινοπλισµένου ή µη), και τα
οποία περιλαµβάνουν: για µεν το νωπό, ελέγχους εργασιµότητας και αντλησιµότητας, για δε το
σκληρυµένο, θλιπτική αντοχή και λόγος αντοχής κύβου / κυλίνδρου, πρώιµη θλιπτική αντοχή και
εξέλιξη αυτής στο χρόνο, εφελκυστική αντοχή σε διάρρηξη και σε κάµψη, τέµνον µέτρο
ελαστικότητας και λόγος του Poisson. Επί πλέον, για τα ινοπλισµένα Κ∆, αποτιµώνται οι δείκτες
δυσθραυστότητας µέσω δοκιµών κάµψης πρισµατικών δοκιµίων και πλακών τετράγωνης κάτοψης,
υπό εγκάρσια σηµειακή φόρτιση. Επί πλέον, γίνεται πειραµατική διερεύνηση της ανθεκτικότητας του
σκυροδέµατος των εν λόγω συνθέσεων, µέσω δοκιµών διείσδυσης χλωριόντων, ενανθράκωσης και
διαπερατότητας.
Παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα χαρακτηρισµού του υλικού και συγκρίνονται µε τα
προβλεπόµενα από τις διατάξεις του ΕΝ1992-1-1 για το σχεδιασµό και τις Κατηγορίες αντοχής και
Έκθεσης του ΕΝ206. Επί πλέον, γίνονται συγκρίσεις και µε τα αντίστοιχα σκυροδέµατος συµβατικού
ειδικού βάρους και αντίστοιχης κατηγορίας αντοχής, τόσο άοπλου όσο και ινοπλισµένου.
Αποδεικνύεται ότι το Κ∆ συµπεριφέρεται όπως προβλέπεται από τα εν λόγω Κανονιστικά πρότυπα
υλικών και σχεδιασµού και έχει πολύ ικανοποιητική συµπεριφορά (έως και καλύτερη) σε
ανθεκτικότητα και ενεργειακή απορρόφηση σε κάµψη, παρουσία ινόπλισης.
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µίας τεχνο-οικονοµικής ανάλυσης, η οποία στοχεύει,
µε βάση και τις ιδιότητες του Κ∆ (σχέση ειδικού βάρους, αντοχής και µέτρου ελαστικότητας), να
διερευνήσει τα όρια εφαρµογής του υλικού στη δόµηση, για µια συνήθη πενταώροφη κατασκευή
χρήσης κατοικίας από Κ∆ και σκυρόδεµα κανονικού βάρους (ΣΚΒ) σε σεισµική ζώνη ΙΙ. Το κτίριο
µελετάται σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς (ΕΝ1992-1-1, 2004 και ΕΝ1998-1, 2004)
θεωρώντας Κ∆ µε διαφορετικό βάρος και αντοχή, σύµφωνα µε τον ΕΝ 1992-1-1.
Συµπεραίνεται ότι σε κατασκευές Κ∆ µε µικρά σχετικά κινητά φορτία κατοικίας, η διαστασιολόγηση
του φορέα είναι σε µεγάλο βαθµό ένα πρόβληµα ελέγχων βέλους (λόγω µείωσης του µέτρου

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

ελαστικότητας). Αντίθετα µε το ΣΚΒ, όπου ο σχεδιασµός ελέγχεται πρωτίστως από την αστοχία, στο
Κ∆ ο έλεγχος αστοχίας δεν αποτελεί για συνήθη ανοίγµατα και ύψη ουσιαστικό παράγοντα στην
επιλογή των διατοµών. Επί πλέον, η µελέτη ευαισθησίας έδειξε ότι υπάρχει ένα κάτω όριο του ειδικού
βάρους του Κ∆ που µπορεί να επιλεγεί για δεδοµένη διάσταση (άνοιγµα), κάτω από το οποίο ο
φορέας από Κ∆ παύει να ικανοποιεί τους ελέγχους βέλους λειτουργίας, και άρα δεν προκύπτει
περαιτέρω µείωση διατοµής
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