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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η μηχανική συμπεριφορά εδαφοσκυροδεμάτων σε επιλεγμένες
συνθέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση την ασβεστολιθική άμμο ως προσομοίωμα
ασβεστολιθικής σύστασης εδάφους (sandcrete) και τον μετακαολίνη ως ορυκτό πρόσθετο. Και
μελετώνται οι μηχανικές ιδιότητες που εμφανίζουν δοκίμια τα οποία αναπτύχθηκαν σε διάφορες τιμές
λόγου νερού προς συνδετική κονία (binder), χρησιμοποιώντας ως συνδετική κονία μίγματα
μετακαολίνη-τσιμέντου Portland CEM I 42.5 N σε διάφορες % κ.β. περιεκτικότητες. Οι συνθέσεις οι
οποίες αναπτύχθηκαν και μελετώνται, αποτελούνται από λεπτόκοκκα διαβαθμισμένη ασβεστολιθικής
προέλευσης άμμο λατομείου σε μέτριες και υψηλές % κ.β. περιεκτικότητες, προσομοιάζοντας τυπικές
συνθήκες ανάμιξης κατά τη σταθεροποίηση εδαφών ασβεστολιθικής σύστασης. Όπως προέκυψε από
την αποτίμηση των πειραματικών μετρήσεων, οι συνθέσεις των εδαφοσκυροδεμάτων με μετακαολίνη
παρουσίασαν αυξημένες τιμές θλιπτικής αντοχής σε σύγκριση με τις αμιγείς ενώ σε κάθε περίπτωση
οι παραμορφώσεις στο μέγιστο φορτίο βρέθηκαν αξιοσημείωτα υψηλότερες του 2‰ για συμβατικά
σκυροδέματα υπό μονοαξονική θλιπτική φόρτιση, υποδεικνύοντας την ευεργετική δράση της
προσθήκης μετακαολίνη στην παραγωγή εδαφοσκυροδεμάτων με βελτιωμένη μηχανική συμπεριφορά.
Λέξεις Κλειδιά: Εδαφοσκυρόδεμα, Μετακαολίνης, Μηχανικές Ιδιότητες, Ορυκτά Πρόσθετα
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας για την επίλυση του
προβλήματος της εξάντλησης των διαθέσιμων φυσικών πόρων βρίσκεται η χρήση μη συμβατικών
δευτερογενών υλικών ή παραπροϊόντων προς αντικατάσταση παραδοσιακών δομικών υλικών όπως τα
τσιμέντα Portland, το σκυρόδεμα, ο δομικός χάλυβας κλπ (Sheen et al. 2008, Sheen et al. 2014,
Baiden and Tuuli 2004). Στην κατεύθυνση αυτή αυξανόμενο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη
φθηνών υλικών τοιχοποιίας (masonry blocks) από εδαφοσκυρόδεμα (soilcrete), λόγω των
ικανοποιητικών μηχανικών ιδιοτήτων, της εξαιρετικής θερμομονωτικής συμπεριφοράς και του
χαμηλού ειδικού βάρους που αυτό εμφανίζει (Raheem et al. 2012, Denis et al. 2002, Mohammed and
Cheeseman 2011, Muntohar and Rahman 2014, Odigure 2002 and 2005, Omoregie 2013, Nikbakhtan
and Ahangari 2010, Nikbakhtan et al. 2010, Raheem et al. 2012, Wu and Lee 2011, Al-Chaar et al.
2013). Παρά τη μεγάλη ποικιλία στους υπάρχοντες τύπους, ως επί το πλείστον το εδαφοσκυρόδεμα
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αποτελείται από αργιλικής ή ασβεστολιθικής προέλευσης εδάφη στο ρόλο των λεπτόκοκκων
αδρανών, τσιμέντο Portland και ορυκτά πρόσθετα. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ανήκει σε μια
ειδική κατηγορία σκυροδέματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό προϋποθέσεις, σε
κατασκευαστικά έργα πολιτικού μηχανικού, όταν περιβαλλοντικοί ή οικονομικοί όροι περιορίζουν τη
χρήση χονδρόκοκκων αδρανών (Anagnostopoulos 2007, Chen and Chang 2006, Wu and Lee 2011),
είτε ως ένεμα (grout) στη σταθεροποίηση εδαφών π.χ. σε παράκτιες περιοχές, για κατασκευές σε
έντονο διαβρωτικό περιβάλλον όπως οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και υπολείμματος
κ.α. (Bouchelaghem and Almosni 2003, Nikbakhtan and Osanloo 2009, Coulter and Martin 2006,
Huang 1997, Mikkelsen 2002, Sonebi et al. 2013, Vipulanandan et al. 2000, Tan et al. 2005) είτε ως
κατασκευαστικό υλικό δομικών στοιχείων (π.χ. προκατασκευή).
Παρόλο που αντικείμενο πληθώρας δημοσιευμένων εργασιών στην παραγωγή συμβατικού
σκυροδέματος τις προηγούμενες 2 δεκαετίες αποτέλεσε η ευεργετική συνεισφορά επιλεγμένων
ορυκτών προσθέτων στην αύξηση των μηχανικών αντοχών, της εργασιμότητας και εν γένει στη
βελτίωση της ανθεκτικότητας σε διάρκεια, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε εφαρμοσμένο στη
βιομηχανική πράξη, κατ’ αντιστοιχία μια παρόμοια διερεύνηση της χρήσης ορυκτών προσθέτων στην
παραγωγή υλικών βασισμένων σε εδαφοσκυροδέματα για διάφορες κατασκευαστικές εφαρμογές δεν
έχει τύχει της δέουσας προσοχής.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Νιγηρία, έχει αναφερθεί η
χρήση λατεριτικών εδαφών σε κατασκευαστικά έργα εδώ και δεκαετίες (Odigure 2002 and 2005,
Raheem et al. 2012). Αν και σε πολλές εφαρμογές όπως στην οδοποιία και στην κατασκευή χώρων
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων η χρήση λατεριτικών εδαφών επέδειξε πολύ ενθαρρυντικά
αποτελέσματα και πλεονεκτήματα κυρίως από πλευράς κόστους και διαθεσιμότητας, παρόλα ταύτα, η
έλλειψη προτύπων και τυποποίησης θέτει αρκετά προβλήματα για μια δυνητική αξιοποίησή τους από
τη βιομηχανία δομικών υλικών. Οι τελευταίες μελέτες εστιάζονται κυρίως στη χρήση λατεριτικών
εδαφών ή ακόμη και αποβλήτων από τις διεργασίες γεώτρησης κατά την εξόρυξη και άντληση
κοιτασμάτων πετρελαίου ή/και φυσικού αερίου στη μερική ή ολική αντικατάσταση των λεπτόκοκκων
αδρανών κατά την παραγωγή σκυροδέματος και στην παραγωγή πλίνθων, συνήθως
σταθεροποιημένων με τσιμέντο (Mohammed and Cheeseman 2011, Raheem et al. 2012). Στην
κατεύθυνση αυτή έχει διερευνηθεί η προσθήκη μεταλλουργικών σκωριών κυρίως από τη βιομηχανική
παραγωγή χάλυβα ως υλικό αντικατάστασης του τσιμέντου και των λεπτών υλικών για την παραγωγή
ενός πολύ φθηνού δομικού υλικού, με ελεγχόμενα χαμηλές μηχανικές αντοχές (όπου αυτό είναι
αποδεκτό να χρησιμοποιηθεί), βασισμένο στο εδαφοσκυρόδεμα (Sheen et al. 2008, Sheen et al. 2014).
Αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν τύχει της διεθνούς προσοχής αναφέρουν την αξιοποίηση και
διάθεση αποβλήτων της βιομηχανίας χάλυβα, με τη μορφή κυρίως χαλύβδινων ινών, σε κατάλληλες
περιεκτικότητες προσθήκης στην παραγωγή πλίνθων από εδαφοσκυρόδεμα με αυξημένη μηχανική
συμπεριφορά, ιδιαίτερα μιας και αυτά τα παραπροϊόντα αποτελούν παγκοσμίως περιβαλλοντικό
κίνδυνο (Omoregie 2013), ενώ μια πρόσφατη εργασία από τους συγγραφείς διερεύνησε τη μηχανική
συμπεριφορά συνθέσεων εδαφοσκυροδεμάτων με μετακαολίνη ως ορυκτό πρόσθετο σε χαμηλές και
μέσες περιεκτικότητας αντικατάστασης, χρησιμοποιώντας αργιλικής προέλευσης έδαφος,
προσομοιώνοντας τυπικές συνθήκες ανάμιξης κατά τη διεξαγωγή εργασιών σταθεροποίησης εδαφών
με τη χρήση ενεμάτων (Kolovos et al. 2013).
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η πιθανή χρήση μετακαολίνη ως ορυκτό πρόσθετο στην
ανάπτυξη μιγμάτων συνδετικών κονιών βασισμένων στην ασβεστολιθική άμμο που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως ενέματα στη σταθεροποίηση εδαφών ή στην παραγωγή εδαφοσκυροδεμάτων που
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υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές πολιτικού μηχανικού. Τέλος
αποτιμάται η επίδραση της προσθήκης μετακαολίνη στη συνολική μηχανική συμπεριφορά των
εδαφοσκυροδεμάτων σε σύγκριση με το συμβατικό σκυρόδεμα (αντοχή σε θλίψη, μέτρο
ελαστικότητας, παραμόρφωση deformability) ενώ ο χαρακτηρισμός της μικροδομής των συνθέσεων
διερευνήθηκε με την εφαρμογή διαφόρων αναλυτικών τεχνικών (SEM, XRD κλπ).
Πειραματική διαδικασία
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ερευνητικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε σχετικά με την επιλογή
και τον σχεδιασμό των συνθέσεων, την παρασκευή των δοκιμίων και τις αναλυτικές τεχνικές που
επιλέχθηκαν για τον χαρακτηρισμό της δομής και των ιδιοτήτων περιγράφονται αναλυτικά σε
προηγούμενη δημοσιευμένη εργασία των συγγραφέων (Kolovos et al. 2013) και στο σημείο αυτό
παρουσιάζονται εν συντομία για λόγους πληρότητας.
Τα συστατικά των συνδετικών κονιών (binder - B) που αναπτύχθηκαν ήταν:
 τσιμέντο Portland cement (PC) τύπου CEM I 42.5 N βιομηχανικής προέλευσης για την
αποφυγή της επιπρόσθετης επίδρασης και άλλων ορυκτών προσθέτων που θα μπορούσαν να
βρεθούν σε άλλους τύπους τσιμέντων CEM, την ελαχιστοποίηση της απαίτησης σε νερό και
τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 197-1 για την ανάπτυξη των πρώιμων
αντοχών. Η χημική σύσταση και τα χαρακτηριστικά του δίνονται στην παραπάνω εργασία
(Kolovos et al. 2013).
 μετακαολίνη (MK) υψηλής καθαρότητας (Imerys Minerals) με περιεκτικότητα 95% κ.β. σε
μετακαολινίτη (Al2O3·2SiO2) (Kolovos et al. 2013, Kakali et al. 2001). Η χημική σύσταση και
τα χαρακτηριστικά του δίνονται στην παραπάνω εργασία (Kolovos et al. 2013).
 θραυστή άμμο λατομείου ασβεστολιθικής προέλευσης (CQLS) καθώς απαντάται ευρύτατα
στα περισσότερα στρώματα φυσικών εδαφών (Pavlović et al. 2010a, Pavlović et al. 2010b). Η
άμμος, μετά την δειματοληψία που υπέστη κατά ASTM C702, ξηράνθηκε σε πυριατήριο
στους 105°C για 24 ώρες και κοσκινίστηκε στο κόσκινο των 4.75 mm (No. 4 κατά ASTM
E11) με διερχόμενο άνω του 95% κ.β.. Τα χημικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά της, οι
τιμές των ειδικών βαρών προσδιορισμένα κατά ASTM C128, η κοκκομετρική καμπύλη που
εξήχθη σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM E11 και ASTM C136 και τα XRD
ακτινοδιαγράμματα παρουσιάζονται ομοίως στην παραπάνω εργασία (Kolovos et al. 2013).
 υπερρευστοποιητής (CHEM SLP P από την Domylco Ltd., τύπου E και F κατά ASTM
C494/C494M-08a) σε κατάλληλα ποσοστά για την επίτευξη υψηλής εργασιμότητας και
βέλτιστων ρεολογικών χαρακτηριστικών στα εδαφοσκυροδέματα που παρασκευάστηκαν.
Παρασκευάστηκαν 3 διαφορετικοί τύποι συνδετικών κονιών, ο πρώτος με 100% κ.β. τσιμέντο
(PC) ως δείγμα αναφοράς και άλλοι 2 με την προσθήκη μετακαολίνη σε περιεκτικότητες 10 και 20%
κ.β. αντίστοιχα. Η ανάμιξη και ομογενοποίηση έγινε σε εργαστηριακής κλίμακας σφαιρόμυλο για 1
ώρα χωρίς να πραγματοποιηθεί επιπλέον άλεση. Για την προσομοίωση τυπικών συνθηκών ανάμιξης
που παρατηρούνται σε τεχνικές σταθεροποίησης εδαφών αποφασίστηκε η ανάπτυξη 2 κατηγοριών
μιγμάτων συνδετικής κονίας και θραυστής ασβεστολιθικής άμμου, μιας σε μέτρια περιεκτικότητα
(50% κ.β.) σε άμμο και μιας σε υψηλότερη (70% κ.β.) και αντίστροφα σε συνδετική κονία (50 και
30% κ.β. αντίστοιχα). Με το παραπάνω σκεπτικό αναπτύχθηκαν 6 διαφορετικά μίγματα συνθετικής
κονίας και θραυστής ασβεστολιθικής άμμου (η ανάμιξη και ομογενοποίηση έγινε ομοίως σε
εργαστηριακής κλίμακας σφαιρόμυλο για 1 ώρα χωρίς να πραγματοποιηθεί επιπλέον άλεση).
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Τα δείγματα εδαφοσκυροδέματος παρήχθησαν με την ανάμιξη των 6 τύπων μιγμάτων συνθετικής
κονίας και θραυστής ασβεστολιθικής άμμου με νερό θερμοκρασίας 20°C σε εργαστηριακό
αναμικτήρα σκυροδέματος, χωρητικότητας 80 ℓ, ενώ σε κάποιες συνθέσεις χρησιμοποιήθηκε
υπερρευστοποιητής. Οι τιμές του λόγου νερό/συνδετική κονία (water-to-binder ratio - W/B) που
επελέγησαν και διατηρήθηκαν σε όλες τις συνθέσεις ήταν 3 διαφορετικές και ίσες με 0.4 (χαμηλός
λόγος L), 0.7 (μέτριος λόγος M) και 1.0 (υψηλός λόγος H), σύμφωνα και με την υπάρχουσα σχετική
βιβλιογραφία για τις τεχνικές σταθεροποίησης εδαφών (Kolovos et al. 2013, Sonebi et al. 2013,
Mikkelsen 2002, Nikbakhtan and Osanloo 2009, Nikbakhtan and Ahangari 2010, Nikbakhtan et al.
2010, Huang 1997, Tan et al. 2005, Anagnostopoulos 2007, Coulter and Martin 2006, Bouchelaghem
and Almosni 2003). Τα δοκιμαστικά αναμίγματα που παρασκευάστηκαν με τις παραπάνω τιμές λόγου
νερό/συνδετική κονία (W/B) έδειξαν ότι δεν απαιτείτο επιπλέον προσθήκη νερού πέραν της αρχικής
για την επίτευξη της απαιτούμενης ελάχιστης εργασιμότητας, καθώς η θραυστή ασβεστολιθική άμμος
εμφανίζει χαμηλότερες τιμές υδαταπορροφητικότητας και υγρασίας σε σχέση με συνήθη αργιλικά
εδάφη μεγάλης πλαστικότητας. Κάθε σειρά με μια από τις 3 τιμές λόγου W/B απαριθμεί εν τέλει 12
δοκίμια ενώ στα δείγματα των συνθέσεων με W/B=0.4 προστέθηκε υπερρευστοποιητής σε ποσοστό
2.0% κ.β. της συνολικής μάζας της συνδετικής κονίας που χρησιμοποιήθηκε. Η κωδικοποίηση και η
% κ.β. σύσταση των μιγμάτων εδαφοσκυροδέματος που παρήχθησαν συνολικά δίνεται στον Πίνακα
1.
Πίν. 1: Κωδικοποίηση και % κ.β. σύσταση των δειγμάτων εδαφοσκυροδέματος.
Τσιμέντο
Μετακαολίνης
Θραυστή
CEM Ι 42.5 N
(MK)
ασβεστολιθική
Υπερρευστοποιητής
Δείγμα
(PC)
(% κ.β.)
άμμος λατομείου W/B (% κ.β. επί της ξηρής
(% κ.β.)
(CQLS)
συνδετικής κονίας)
(% κ.β.)
PCSA–50L
PCSA–30L
PMCSA10–50L
PMCSA10–30L
PMCSA20–50L
PMCSA20–30L

50
30
45
27
40
24

–
–
5
3
10
6

50
70
50
70
50
70

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

PCSA–50M
PCSA–30M
PMCSA10–50M
PMCSA10–30M
PMCSA20–50M
PMCSA20–30M

50
30
45
27
40
24

–
–
5
3
10
6

50
70
50
70
50
70

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

–
–
–
–
–
–

PCSA–50H
PCSA–30H
PMCSA10–50H
PMCSA10–30H
PMCSA20–50H
PMCSA20–30H

50
30
45
27
40
24

–
–
5
3
10
6

50
70
50
70
50
70

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

–
–
–
–
–
–
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Παρασκευάστηκε ένας μεγάλος αριθμός δοκιμίων κυλινδρικής γεωμετρίας με λόγο ύψος/διάμετρο ίσο
με 2 (h/d=2) τα οποία και υπέστησαν τη δοκιμή μονοαξονικής θλίψης στην ηλικία των 28 ημερών
σύμφωνα με το πρότυπο ASTM (μέγιστο φορτίο υδραυλικής διάταξης πρέσας τα 3000 kN και ρυθμός
επιβολής φορτίου 0.5 MPa/s). Από το σύνολο των 216 δοκιμίων (12 για κάθε σύνθεση) μόνον τα 137
υπέστησαν τη δοκιμή μονοαξονικής θλίψης ενώ τα 79 διατηρήθηκαν για την πειραματική υποστήριξη
παράλληλου ερευνητικού προγράμματος που διεξάγεται συνεργιστικά και αφορά τη μελέτη της
ανθεκτικότητας σε διάρκεια των συνθέσεων αυτών. Όλα τα δοκίμια χυτεύτηκαν σε χυτοσιδηρές
μήτρες διαμέτρου 100 mm και ύψους 200 mm. Μετά από παρέλευση 24 ωρών και την απομάκρυνσή
τους από τις μήτρες εμβαπτίστηκαν εντός θερμοστατούμενων πλαστικών δεξαμενών που περιείχαν
απιονισμένο νερό στους (20±2)°C για συντήρηση για 28 ημέρες, οπότε και μετά την ξήρανσή τους σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος, τα δείγματα ζυγίστηκαν και μετρήθηκαν οι διαστάσεις κάθε ενός
ξεχωριστά για τον υπολογισμό του μέσου φαινόμενου βάρους της κάθε σειράς σύνθεσης ως μέση τιμή
12 δοκιμίων. Λόγω της μεταβλητότητας στις μετρούμενες διαστάσεις και για να εξασφαλιστεί η
επιπεδότητα των βάσεων των δοκιμίων, γεγονός που επηρεάζει δραματικά την εκτέλεση της δοκιμής
θλίψης και των εξαγόμενων αποτελεσμάτων (Park and Suh 2008), παρά το υψηλό κόστος, τα
κυλινδρικά δοκίμια κόπηκαν με κατάλληλη διάταξη κοπής στη μία βάση τους ώστε οι έδρες τους να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM C39. Η απόκλιση από την επιπεδότητα των εδρών
ήταν για όλα τα δοκίμια μικρότερη των 0.05 mm και στην καθετότητα μικρότερη των 0.5 (1mm στα
100mm).
Ειδικότερα, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ASTM C469, χρησιμοποιήθηκαν 2 άκαμπτοι κυκλικοί
δακτύλιοι με ενσωματωμένη κατάλληλη μετρητική διάταξη LVDT (linear variable displacement
transducer), στερεωμένοι με ειδικά στελέχη στα 2/3 του ύψους του δοκιμίου, σε μια περιοχή όπου
εξασφαλίζονται συνθήκες μονοαξονικής θλίψης, για την μέτρηση της παραμόρφωσης κάθε δοκιμίου
κατά τη φόρτιση. Αξίζει να σημειωθεί για την αξιοπιστία της δοκιμής, ότι σε αντίθεση με άλλες
δημοσιευμένες μελέτες στις οποίες δεν ελέγχεται/εξασφαλίζεται η επιπεδότητα και καθετότητα των
εδρών των δοκιμίων, στην παρούσα μελέτη σε όλα τα δοκίμια το διάγραμμα τάσεων – ανηγμένων
παραμορφώσεων εμφανίζει γραμμικότητα στο πρώτο του τμήμα, γεγονός το οποίο και δεν απαιτεί την
υπολογιστική τροποποίησή του.
Θραύσματα που συλλέχθηκαν από το επίπεδο θραύσης δοκιμίων που υπέστησαν τη δοκιμή θλίψης
εξετάστηκαν σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (JEOL 6100 Environmental SEM), εφοδιασμένο
με μικροαναλυτή (Noran TS 5500 Energy Dispersive Spectrometer - EDS) για τη διερεύνηση της
μικροδομής των δειγμάτων εδαφοσκυροδέματος (συνθήκες δοκιμής: επιταχυνόμενη τάση 20kV και
ένταση ρεύματος δέσμης 0.5 nA.
Συζήτηση αποτελεσμάτων
Η κοκκομετρική καμπύλη του Σχήματος 1 υποδηλώνει μια καλά διαβαθμισμένη άμμο λατομείου
κατάλληλη για την παραγωγή σκυροδέματος (ποσοστό συνολικής παιπάλης ίσο με 13.4% κ.β. και
μέτρο λεπτότητας ίσο με 2.86). Όλες οι δοκιμές που αφορούν τη θραυστή ασβεστολιθική άμμο που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία δεν κατέδειξαν κάποια αξιόλογη διαφοροποίηση από ότι
αναμενόταν όσον αφορά τη χημική και ορυκτολογική της σύσταση και δομή ενώ οι συγκεντρώσεις
επικίνδυνων δυνητικά ενώσεων ή ιόντων (π.χ. θειικά ιόντα χλωριόντα ή οργανικές ενώσεις) ήταν
αμελητέες.
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Το μέσο φαινόμενο βάρος (bulk density - σε kg/m3) των συνθέσεων που μετρήθηκε δίνεται στον
Πίνακα 2, καθώς ως ιδιότητα, δυνητικά επιδρά στις μηχανικές ιδιότητες και αποτελεί κριτήριο για την
κατάταξη δομικών υλικών ως ελαφροβαρή. Τα δείγματα με υψηλότερα ποσοστά προσθήκης ΜΚ και
υψηλότερα ποσοστά αντικατάστασης της άμμου από συνδετική κονία παρουσίασαν μικρότερα
φαινόμενα βάρη. Οι αυξημένες περιεκτικότητες προσθήκης ΜΚ σε επιλεγμένες σειρές συνθέσεων και
το χαμηλό ειδικό του βάρος (560.7 kg/m3) οδήγησαν στην εμφάνιση χαμηλών τιμών φαινόμενου
βάρους για τα δείγματα με υψηλή τιμή λόγου W/B. Παρόλα ταύτα η προσθήκη ΜΚ στις συνθέσεις με
χαμηλή τιμή λόγου W/B και ποσοστά συνδετικής κονίας 50% κ.β. δεν επιδρά ή επιδρά ανεπαίσθητα
στις μετρούμενες τιμές φαινόμενων βαρών (στις συνθέσεις με ποσοστά συνδετικής κονίας 30% κ.β),
γεγονός που οφείλεται πιθανότατα σε μια πυκνότερη στοίβαξη των κόκκων της άμμου και των
κόκκων ΜΚ που εμφανίζεται στη χαμηλή τιμή λόγου W/B. Αντίθετα η προσθήκη μεγαλύτερων
συγκεντρώσεων νερού επιδρά αρνητικά την στοίβαξη, οδηγώντας τα λεπτά υλικά στην επιφάνεια του
δοκιμίου στη νωπή κατάσταση μετά τη χύτευση (εξίδρωση), γεγονός που συμφωνεί και με τις
μετρούμενες τιμές συστολής ξήρανσης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Τα παραπάνω
αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με άλλες δημοσιευμένες εργασίες σχετικά με τη χρήση
δευτερογενών υλικών (ορυκτά, απόβλητα, παραπροϊόντα κλπ) στην παραγωγή ελαφροβαρών
σκυροδεμάτων (Muntohar and Rahman 2014), ειδικά σε μη δομικές κατασκευές όπου το χαμηλό
ειδικό βάρος είναι σημαντικότερο της θλιπτικής αντοχής.

Σχ. 1: Κατανομή μεγέθους κόκκων της θραυστής ασβεστολιθικής
άμμου λατομείου (CQLS), κατά τα πρότυπα ASTM E11 και ASTM
C136 (Kolovos et al. 2013).
Συνολικά, οι τιμές των φαινόμενων βαρών για τις συνθέσεις με μέσο και υψηλό λόγο W/B ήταν
μικρότερες των 2000 kg/m3 (η μέγιστη επιτρεπτή τιμή ειδικού βάρους για ελαφροβαρές σκυρόδεμα),
γεγονός που σε συνδυασμό με τις τιμές των θλιπτικών αντοχών που μετρήθηκαν (για τα δοκίμια με
τιμές λόγου W/B=0.7 ήταν στην περιοχή 31-40 MPa και 15-19 MPa για τις συνθέσεις με W/B=1.0)
υποδηλώνει ότι οι παραπάνω συνθέσεις θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν σε
εφαρμογές όπως π.χ. η σταθεροποίηση εδαφών ή για παραγωγή πλίνθων από σκυρόδεμα ή
ελαφροβαρών υλικών τοιχοποιίας σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C55 (ειδικό βάρος επί ξηρού στην
περιοχή 1680-2000 kg/m3).
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Πίν. 2: Μέσες τιμές για το φαινόμενο βάρος (bulk density) ξηρών δειγμάτων στις 28 ημέρες και τη
συστολή ξήρανσης (σε mm) στις πρώτες 24 ώρες ζωής των δειγμάτων εδαφοσκυροδέματος.
Δείγμα
Μέσο φαινόμενο βάρος
Συστολή ξήρανσης 24 ωρών
3
στις 28 ημέρες (kg/m )
(mm)
PCSA-30L
1900.0
200.0
PCSA-50L
2120.1
200.0
PMCSA10-30L
2135.2
198.7
PMCSA10-50L
2078.0
PMCSA20-30L
2101.9
199.8
PMCSA20-50L
2116.4
197.3
PCSA-30M
PCSA-50M
PMCSA10-30M
PMCSA10-50M
PMCSA20-30M
PMCSA20-50M

1974.3
1932.1
1933.4
1885.3
1898.9
1851.4

200.0
200.0
195.3
198.8
-

PCSA-30H
PCSA-50H
PMCSA10-30H
PMCSA10-50H
PMCSA20-30H
PMCSA20-50H

1961.2
1862.8
1781.1
1726.6
1700.3
1662.0

175.4
161.9
185.4
177.0
193.3
193.8

Σχ. 2: Διαγράμματα τάσεων – ανηγμένων παραμορφώσεων
(σ-ε) επιλεγμένων δοκιμίων εδαφοσκυροδέματος.
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Στο Σχήμα 2 δίνονται τα διαγράμματα τάσεων – ανηγμένων παραμορφώσεων (σ-ε) επιλεγμένων
δοκιμίων εδαφοσκυροδέματος όπως αυτά προέκυψαν. Οι θλιπτικές αντοχές των 28 ημερών στα
δείγματα ελέγχου και στα δείγματα εδαφοσκυροδέματος δίνονται στο Σχήμα 3 για σύγκριση, από
όπου διακρίνεται καθαρά ότι σε υψηλές περιεκτικότητες της συνδετικής κονίας (δείγματα PMCSA2050L, PMCSA20-30L, PMCSA20-50M και PMCSA20-30M με 50% και 30% κ.β. συνδετική κονία
αντίστοιχα) η προσθήκη ΜΚ αυξάνει την ποζολανική δράση οδηγώντας σε αυξημένες θλιπτικές
αντοχές, ειδικά στις μέσες και υψηλές τιμές λόγου W/B. Αντιθέτως, μια μείωση ή μια ελαφρά αύξηση
των θλιπτικών αντοχών καταγράφεται στην περίπτωση των συνθέσεων με χαμηλές περιεκτικότητες σε
συνδετική κονία (δείγματα PMCSA10-50L, PMCSA10-30L, PMCSA10-50M, PMCSA10-30M,
PMCSA10-50H και PMCSA10-30H με 10% κ.β. MK στη συνδετική κονία). Από το Σχήμα 3
προκύπτει επίσης ότι για τα δείγματα με χαμηλή τιμή λόγου W/B η προσθήκη 20% κ.β. ΜΚ στη
συνδετική κονία οδήγησε στην αύξηση των μετρούμενων θλιπτικών αντοχών των
εδαφοσκυροδεμάτων σε σύγκριση με τα δείγματα αναφοράς. Μια αύξηση της τάξης του 24%
καταγράφεται για το δείγμα PMCSA20-50L σε σύγκριση με το PCSA-50L, ενώ για το δείγμα
PMCSA20-30L καταγράφεται αύξηση 17% σε σύγκριση με το αμιγές PCSA-30L. Αντιθέτως η
προσθήκη 10% κ.β. ΜΚ στη συνδετική κονία οδήγησε σε μείωση 12 και 2% αντίστοιχα των
μετρούμενων μέσων τιμών θλιπτικών αντοχών για τα δείγματα PMCSA10-50L και PMCSA10-30L,
σε σύγκριση με τα αμιγή. Τέλος, για τα δείγματα με μέση τιμή λόγου W/B και μέτρια ποσοστά ΜΚ
στη συνδετική κονία καταγράφεται μια έντονη αύξηση στις θλιπτικές αντοχές των 28 ημερών σε
σύγκριση με αυτές των δειγμάτων με χαμηλή και υψηλή τιμή λόγου W/B (24% και 53% για τα
δείγματα PMCSA10-50M και PMCSA20-50M αντίστοιχα σε σύγκριση με το δείγμα αναφοράς
PCSA-50M και 13% και 29% αντίστοιχα για τα δείγματα PMCSA10-30M και PMCSA20-30M σε
σύγκριση με το δείγμα αναφοράς PCSA-30M). Έντονη αύξηση στις τιμές των θλιπτικών αντοχών των
28 ημερών παρατηρήθηκε και στα δείγματα με υψηλή τιμή λόγου W/B και 20% κ.β. ΜΚ ενώ καμία
αλλαγή στα δείγματα με υψηλή τιμή λόγου W/B και 10% κ.β. ΜΚ στη συνδετική κονία σε σύγκριση
με αυτές των δειγμάτων αναφοράς.
Γενικότερα συμπεραίνεται ότι η βελτίωση στην ανάπτυξη των θλιπτικών αντοχών ήταν εντονότερη
στα δείγματα με μεγαλύτερη περιεκτικότητα στη συνδετική κονία και ειδικά για τιμή λόγου W/B στο
0.7 και ακολούθως στην τιμή 1.0. Αντίστοιχη βελτιωμένη επίδραση έχει καταγραφεί σε παλαιότερη
μελέτη (Kolovos et al. 2013) για εδαφοσκυροδέματα με αργιλικές προσμίξεις με τις ίδιες
περιεκτικότητες προσθήκης σε ΜΚ, όπου οι απόλυτες τιμές στις καταγραφόμενες θλιπτικές αντοχές
είναι μικρότερες από αυτές για εδαφοσκυροδέματα με θραυστή ασβεστολιθική άμμο. Το αποτέλεσμα
αυτό αποδίδεται στις διαφορετικές ιδιότητες μεταξύ της θραυστής ασβεστολιθικής άμμου λατομείου
και του αργιλικού εδάφους που χρησιμοποιήθηκαν στις δυο μελέτες, ιδιαίτερα στην υψηλή μηχανική
συμπεριφορά και τη μειωμένη υδαταπορροφητικότητα και υγρασία της ασβεστολιθικής άμμου σε
σύγκριση με αυτές του λειοτριβημένου αργιλικού εδάφους αλλά και στην συνεισφορά της παρουσίας
του ΜΚ στη δημιουργία μιας συνεκτικότερης και πιο πυκνής δομής, όπως παρατηρείται στα
ευρήματα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης, με επαύξηση της ενυδάτωσης του PC και της
ποζολανικής αντίδρασης με τη φάση του πορτλαντίτη (portlandite CH) που οδηγεί στον εντονότερο
σχηματισμό ασβεστοπυριτικών ένυδρων (C-S-H), ευνοώντας την ανάπτυξη των θλιπτικών αντοχών
(Neville 1996).
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Σχ. 3: Θλιπτικές αντοχές δειγμάτων εδαφοσκυροδέματος στις 28 ημέρες
(W/B=0.4, W/B=0.7 and W/B=1.0)..
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τον προσδιορισμό της συστολής ξήρανσης μετά την πάροδο
μιας ημέρας δίνονται και αυτά στον Πίνακα 2. Όπως και αναμένεται, μακροσκοπικά παρατηρείται
αυξημένη συστολή ξήρανσης για τα εδαφοσκυροσέματα με υψηλή τιμή λόγου W/B αν και η μερική
αντικατάσταση του PC με ΜΚ μειώνει τη συστολή ξήρανσης καθώς οι κόκκοι της άμμου και του ΜΚ
ταυτόχρονα παρεμποδίζουν τη μετακίνηση των μορίων του νερού. Η χαμηλότερη τιμή συστολής
ξήρανσης παρατηρείται στα δείγματα PMCSA20-30H και PMCSA20-50H που περιέχουν 20% κ.β.
MK. Μείωση των ποσοστών προσθήκης ΜΚ στη συνδετική κονία οδηγεί σε μια μικρή αύξηση της
συστολής ξήρανσης γενικότερα, ενώ δεν καταγράφονται αξιόλογες διαφορές για τις συνθέσεις με τιμή
λόγου W/B ίση με 0.7.
Στο Σχήμα 4 παρουσιάζονται τα ακτινοδιαγράμματα με περίθλαση ακτίνων Χ (X-ray Diffraction,
XRD) αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Αν και η ακριβής ταυτοποίηση των προϊόντων ενυδάτωσης με
την τεχνική XRD είναι δύσκολη (λόγω της χαμηλής τους κρυσταλλικότητας και των μικρών
ποσοτήτων τους), εντούτοις οι κυριότερες φάσεις που αναγνωρίζονται είναι αυτή του καλσίτη
(calcite), του χαλαζία και δολομίτη (quartz και dolomite) λόγω της ασβεστολιθικής προέλευσης της
άμμου, του πορτλαντίτη (portlandite) ως το κύριο προϊόν ενυδάτωσης και του λαρνίτη (larnite), η
βραδέως αντιδρώσα φάση του τσιμέντου. Σε όλα τα ακτινοδιαγράμματα των συνθέσεων με ΜΚ
εμφανίζεται μια μείωση του σχηματιζόμενου πορτλαντίτη σε σύγκριση με τα αμιγή δείγματα και η
μείωση αυτή είναι εντονότερη όσο το ποσοστό προσθήκης του ΜΚ αυξάνει, γεγονός που αποδίδεται
στην ποζολανική δράση του.
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Σχ. 4: Ακτινοδιαγράμματα XRD αντιπροσωπευτικών δειγμάτων με
διαφορετικές τιμές λόγου W/B και περιεκτικότητα σε ΜΚ στις 28 ημέρες:
(P) Portlandite, (L) Larnite, (C) Calcite, (Q) Quartz, (D) Dolomite.
Οι φωτογραφίες με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης για επιλεγμένα δείγματα δίνονται
στο Σχήμα 5. Η μικροδομή του δείγματος PCSA-50L με τιμή λόγου W/B=0.4 (Σχήμα 5α)
απεικονίζεται με πόρους και χαμηλή πυκνότητα των ένυδρων του τσιμέντου. Για τα δείγματα με
χαμηλότερες τιμές λόγου W/B μια ελαφρά διαφοροποιημένη απεικόνιση εμφανίζεται με την αύξηση
του ποσοστού της άμμου στη σύνθεση (Σχήμα 5β) με ελάχιστα ορατές μικρορηγματώσεις και
μεγαλύτερα σε μέγεθος κενά που συνηγορούν στο μειωμένο μετρούμενο φαινόμενο βάρος. Παρόλα
ταύτα, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα των θλιπτικών αντοχών για τα δείγματα χαμηλού
λόγου W/B, ούτε το μικρότερο προσδιορισθέν ειδικό βάρος ούτε η αυξημένη διασπορά πόρων
επέδρασε αρνητικά στις θλιπτικές αντοχές των 28 ημερών.
Για χαμηλές τιμές λόγου W/B η προσθήκη ΜΚ στο δείγμα PMCSA20-50L (Σχήμα 5γ) εμφανίζει
σχεδόν άμορφα προϊόντα ενυδάτωσης πυκνότερης δομής, μειωμένου πορώδους και κενών. Τα
παραπάνω βρίσκονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των θλιπτικών αντοχών του Σχήματος 3, για
τα δείγματα με μεγαλύτερα ποσοστά συνδετικής κονίας (PMCSA20-50L). Παρόλα ταύτα στα
δείγματα με μεγαλύτερα ποσοστά άμμου στη σύνθεση οι πόροι εμφανίζονται μικρότεροι σε
διαστάσεις και κατανέμονται σχεδόν ομοιόμορφα ενώ οι μικρορηγματώσεις δεν βρίσκονται σε
αφθονία (Σχήμα 5δ-5στ), παρατήρηση που βρίσκεται σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα της
δοκιμής θλίψης για τα δείγματα με μεγαλύτερα ποσοστά άμμου. Τα παραπάνω ευρήματα αποδίδονται
πιθανότατα στα υψηλότερα ποσοστά ασβεστολιθικής παιπάλης στα δείγματα αυτά η οποία
δημιουργεί, παρουσία του ΜΚ, μια πυκνότερη και συνεκτικότερη δομή. Στα δείγματα με υψηλή τιμή
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λόγου W/B παρατηρείται μια διαφορετική μορφολογία με επαυξημένη διασπορά και κατανομή πόρων
και ορατές μικρορηγματώσεις και μεγαλύτερου μεγέθους κενά, παρατήρηση που συμφωνεί με τις
σημαντικά χαμηλότερες τιμές φαινόμενων βαρών που μετρήθηκαν, παρά την προσθήκη ΜΚ η οποία
δεν δείχνει να βελτιώνει τη μικροδομή μιας και δεν παρατηρείται ξεκάθαρα μια σαφής μείωση των
πόρων και των κενών στα δείγματα PMCSA20-50H (Σχήμα 5ζ) και PMCSA20-30H (Σχήμα 5η).

(α) PCSA–50L

(β) PCSA–30L

(γ) PMCSA20–50L

(δ) PMCSA20–30L
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(ε) PCSA–50H

(στ) PCSA–30H

(ζ) PMCSA20–50H
(η) PMCSA20–30H
Σχ. 5: Φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης SEM θραυσμάτων επιλεγμένων δειγμάτων
Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι φυσικομηχανικές ιδιότητες εδαφοσκυροδεμάτων σε
επιλεγμένες συνθέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση την ασβεστολιθική άμμο ως προσομοίωμα
ασβεστολιθικής σύστασης εδάφους (sandcrete) και την προσθήκη 10 και 20% μετακαολίνη ως ορυκτό
πρόσθετο. Οι συνθέσεις των εδαφοσκυροδεμάτων με μετακαολίνη παρουσίασαν αυξημένες τιμές
θλιπτικής αντοχής 28 ημερών σε σύγκριση με τις αμιγείς ενώ σε κάθε περίπτωση οι παραμορφώσεις
στο μέγιστο φορτίο βρέθηκαν αξιοσημείωτα υψηλότερες του 2‰ για συμβατικά σκυροδέματα υπό
μονοαξονική θλιπτική φόρτιση, υποδεικνύοντας την ευεργετική δράση της προσθήκης μετακαολίνη
στην παραγωγή εδαφοσκυροδεμάτων με βελτιωμένη μηχανική συμπεριφορά, μειωμένη συστολή
ξήρανσης και ειδικά βάρη κάτω των 2000 kg/m3 γεγονός που υποδεικνύει αυξημένη πιθανότητα
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χρήσης σε εφαρμογές όπου επιζητείται ελαφροβαρές σκυρόδεμα με ικανοποιητική μηχανική
συμπεριφορά. Εν τέλει, η σύγκριση εδαφοσκυροδεμάτων με βάση την ασβεστολιθική άμμο και με
βάση αργιλικό έδαφος υποδεικνύει ομοιότητες στην ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών αλλά
διαφοροποιήσεις στη μικροδομή, τα ειδικά βάρη και την κατανομή μεγέθους πόρων, οι οποίες
αποδίδονται στις διαφορετικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες της θραυστής ασβεστολιθικής άμμου
και του αργιλικού εδάφους.
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