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1. Εισαγωγή
Είναι ευρύτατα γνωστό [1,2] ότι η αντοχή σε κάμψη του σκυροδέματος επηρεάζεται σημαντικά από
ορισμένα φυσικά χαρακτηριστικά των αδρανών όπως, η ορυκτολογική σύσταση, το είδος της
επιφάνειας των αδρανών (λεία ή ανώμαλη, θραυσιγενής ή όχι), ή η μορφή των κόκκων των αδρανών.
Πολλές φορές παρουσιάζεται η ανάγκη να γίνει εκτίμηση της αντοχής σε κάμψη από την αντοχή σε
θλίψη του σκυροδέματος και αυτό γίνεται με σχέσεις (π.χ. ΕΚΩΣ) που προέρχονται από σκυροδέματα
με διαφορετικά αδρανή από αυτά που αφορούν την μελέτη. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τη χώρα μας όπου
η μεγάλη πλειοψηφία των αδρανών που χρησιμοποιούνται είναι θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή, τα
οποία παρουσιάζουν διαφορετική σχέση “αντοχής σε θλίψη - αντοχής σε κάμψη” από σκυροδέματα
με άλλα είδη αδρανών.
Η παρούσα ερευνητική εργασία [3] αποσκοπεί στο να συμβάλει στην διεύρυνση των πληροφοριών
που διατίθενται στο θέμα αυτό.
2. Παρασκευή και έλεγχος δοκιμίων
Για τον σκοπό αυτό και για να δοθεί έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων η
εργασία δεν στηρίχθηκε σε δοκίμια που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο, αλλά σε δοκίμια που
λήφθηκαν από το αυτοκίνητο μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλα) αμέσως μετά την φόρτωσή του
από τον αναμικτήρα της μονάδας παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος. Στην εργασία αυτή
συμμετείχαν 3 εταιρείες παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος. Κάθε δειγματοληψία περιελάμβανε την
παρασκευή 3 κυβικών δοκιμίων ακμής 150 mm και 3 πρισματικών δοκιμίων διαστάσεων
100mmx100mmx500mm. Συνολικά παρασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν 222 κυβικά και 222
πρισματικά δοκίμια από 74 δειγματοληψίες. Η παρασκευή (συμπύκνωση) και η συντήρηση των
δοκιμίων έγινε στα εργαστήρια των μονάδων παραγωγής του σκυροδέματος από το ίδιο το
εργαστηριακό προσωπικό της εταιρείας (με την συμμετοχή του πρώτου των συγγραφέων), ενώ η
θραύση έγινε στο εργαστήριο του Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Τσιμέντου (ΕΚΕΤ). Για την
παρασκευή των κυβικών δοκιμίων ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 12390-2. Τα δοκίμια τοποθετήθηκαν σε υγρό θάλαμο με θερμοκρασία 20 ± 5 βαθμών Κελσίου και
ποσοστό υγρασίας ≥ 95% μέχρι την θραύση τους. Η μεταφορά των δοκιμίων γινόταν λίγες ημέρες
πριν από την προγραμματισμένη θραύση σε 28 ημέρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που δεν ήταν
δυνατόν η θραύση να γίνει σε 28 ημέρες, έγινε σε 27 έως 32 ημέρες, αλλά αφορούσε τόσο την θλίψη
όσο και την κάμψη και επομένως η μεταξύ τους σχέση δεν επηρεάστηκε [4].
Η εργασία περιελάμβανε σκυροδέματα κατηγορίας αντοχής C12/15 έως C45/55 με ονομαστική
μέγιστη διάσταση αδρανών max d=31.5 mm, αλλά και σημαντικό αριθμό γαρμπιλοσκυροδεμάτων
(συνήθως max d=16 mm).
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H δοκιμή σε θλίψη και η δοκιμή σε κάμψη έγινε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-3 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 12390-5. Τα δύο τεμάχια σκυροδέματος που προέκυψαν από την δοκιμή σε κάμψη κάθε
πρισματικού δοκιμίου υποβλήθηκαν σε δοκιμή σε θλίψη «ισοδύναμου κύβου» [BS1881part 119 1983
ASTM C 116-90] και ο μέσος όρος των δύο αυτών τιμών παρουσιάζεται ως αντοχή ισοδύναμου
κύβου του συγκεκριμένου πρισματικού δοκιμίου. Έτσι από κάθε δειγματοληψία προέκυψαν 3 τιμές
αντοχής σε κάμψη, 3 τιμές αντοχής κύβου ακμής 150 mm και 3 τιμές αντοχής ισοδύναμου κύβου (ως
μέσος όρος των αντοχών κάθε τμήματος του πρισματικού δοκιμίου μετά την δοκιμή σε κάμψη).
3. Αποτελέσματα δοκιμών και σχολιασμός
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε έλεγχος με βάση με τις αρχές επαναληψιμότητας του
Πρότυπου ASTM C78 - 02 για την κάμψη και του Προτύπου ΕΝ 12390 - 3 για την θλίψη. Οι μέσοι
όροι του συντελεστή μεταβλητότητας ύστερα από τους ελέγχους προέκυψαν 2,32% για την θλίψη των
κύβων, 2,64% για την θλίψη των ισοδύναμων κύβων και 5,72% για την κάμψη.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα σχήματα 1, 2, 3 και 4 υπό μορφή σχέσεων:
 Αντοχής σε θλίψη κύβου ακμής 150 mm και αντοχής ισοδύναμου κύβου ακμής 100
mm, Σχ. 1.
Είναι φανερό ότι δεν παρουσιάζεται σημαντική διαφορά μεταξύ αντοχής κύβων
ακμής 150 mm και αντοχής «ισοδύναμων κύβων» ακμής 100 mm.


Αντοχής σε κάμψη πρισμάτων (100mm 100mm 500mm) σε σχέση με την αντοχή σε
θλίψη κύβου ακμής 150 mm, Σχ. 2.
Η σχέση που συνδέει την αντοχή σε κάμψη fcfl με την αντοχή σε θλίψη κύβου fccube
είναι :
0.5312
𝑓𝑐𝑓𝑙 = 0.789x𝑓𝑐𝑐𝑢𝑏𝑒
μέση καμπύλη, (R2 = 0,792)
( 1)
0.5319
𝑓𝑐𝑓𝑙 = 0.6961x𝑓𝑐𝑐𝑢𝑏𝑒
(2)
καμπύλη 95% εμπιστοσύνης για μεμονωμένα αποτελέσματα (μέσος όρος 3
δοκιμίων)



Αντοχής σε κάμψη πρισμάτων (100mm 100mm 500mm) fcfl σε σχέση με την
αντοχή σε θλίψη ισοδύναμου κύβου ακμής 100 mm fceqcube , Σχ. 3.
Η σχέση που συνδέει την αντοχή σε κάμψη fcfl με την αντοχή σε θλίψη κύβου fceqcube
είναι :
0.577
𝑓𝑐𝑓𝑙 = 0.676x𝑓𝑐𝑒𝑞𝑐𝑢𝑏𝑒
μέση καμπύλη, (R2 = 0,808) (3)
0.577
𝑓𝑐𝑓𝑙 = 0.602x𝑓𝑐𝑒𝑞𝑐𝑢𝑏𝑒

(4)

καμπύλη 95% εμπιστοσύνης για μεμονωμένα αποτελέσματα (μέσος όρος 3
δοκιμίων)

Αντοχής σε κάμψη σε σχέση με την αντοχή σε θλίψη κύβου για σκυροδέματα
μέγιστου κόκκου 31.5 mm και για γαρμπιλοσκυροδέματα με μέγιστο κόκκο συνήθως
16 mm Σχ4
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Σημειώνεται ότι η ελάχιστη διάσταση δοκιμίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη
ονομαστική διάσταση αδρανούς του εξεταζόμενου σκυροδέματος κατά 3.5 φορές σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12390-1 2000 (§ 4.1) και 3 φορές σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C 192 (§5.4).
Στην εργασία αυτή ακολουθήθηκε η απαίτηση του Πρότυπου ASTM C 192 για τους ακόλουθους
λόγους:
 Σε περίπτωση χρήσης πρισματικών δοκιμίων 150mmX150mmX600mm, αντί των
χρησιμοποιηθέντων100mmX100mmX500mm, εισάγονταν σημαντικές δυσκολίες
πρακτικής φύσεως λόγω όγκου και βάρους που αφορούσαν την ασφαλή μετακίνηση και
συντήρηση των δοκιμίων.
 Οι διαφορές στην μέγιστη επιτρεπόμενη ονομαστική διάσταση αδρανούς ήταν σχετικά
μικρές D≤ 100/3.5=28.6 mm αντί 31.5 mm . Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα
σκυροδέματα στην Αττική με ονομαστικό μέγιστο κόκκο 31.5 mm έχουν πολύ μικρό
ποσοστό κόκκων > 25 mm εκτιμήθηκε ότι η διαφορά αυτή δεν θα επηρέαζε σημαντικά
τα αποτελέσματα. Πράγματι η εκτίμηση αυτή φαίνεται ότι επαληθεύεται από την
σύγκριση των αποτελεσμάτων γαρμπιλοσκυροδεμάτων και σκυροδεμάτων με μέγιστο
κόκκο 31.5 mm όπως φαίνεται στο Σχ.4.

Σχ.1: Σχέση αντοχής σε θλίψη κύβου ακμής 150 mm και αντοχής ισοδύναμου κύβου ακμής 100 mm.
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Σχ.2: Αντοχή σε κάμψη σε σχέση με την αντοχή σε θλίψη κύβου ακμής 150 mm.

Σχ.3: Αντοχή σε κάμψη σε σχέση με την αντοχή σε θλίψη ισοδύναμου κύβου ακμής 100 mm.
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Σχ.4: Αντοχή σε κάμψη σε σχέση με την αντοχή σε θλίψη σκυροδεμάτων με μέγιστο κόκκο 31.5 mm
και γαρμπιλοσκυροδεμάτων με μέγιστο κόκκο συνήθως 16 mm.

4. Συμπεράσματα
1. Παρουσιάζεται σχέση μεταξύ θλιπτικής αντοχής κύβου (ακμής 150 mm) και αντοχής σε
κάμψη (δοκοί 100mmX100mmX500mm) βασισμένη σε δοκιμές 222 κυβικών και 222
πρισματικών δοκιμίων, που παρασκευάστηκαν υπό εργοταξιακές συνθήκες, αφού τα δείγματα
λήφθηκαν από τα αυτοκίνητα μεταφοράς Έτοιμου Σκυροδέματος μετά την φόρτωσή τους από
κεντρική εγκατάσταση ανάμιξης. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει σκυροδέματα με
ασβεστολιθικά αδρανή μέγιστου κόκκου 31.5 mm και γαρμπιλοσκυροδέματα με μέγιστο
κόκκο συνήθως 16 mm και διάφορες κατηγορίες σκυροδέματος από C12/15 έως C45/55.
Έτσι για ένα σκυρόδεμα πχ C30/37 με τυπική απόκλιση σ=3 ΜPa και μέση κυβική αντοχή
τουλάχιστον fm=37+2X3= 43 ΜPa, η μέση καμπτική αντοχή είναι 5.8 ΜPa (βλ. Σχ.2 ή
σχέση (1)) και το 95% των μεμονωμένων αντοχών σε κάμψη δεν θα έχει τιμή μικρότερη από
5.1 ΜPa (βλ. Σχ.2 ή σχέση (2)).
2. Η αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων ακμής 150 mm δεν διαφέρει ουσιαστικά από την
αντοχή ισοδύναμων κύβων ακμής 100 mm.
3. Η σχέση αντοχής σε κάμψη προς την αντοχή σε θλίψη δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το
μέγεθος του μέγιστου κόκκου (Σχ.4).
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