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Περίληψη
Η μελέτη των σύνθετων τσιμεντοειδών κονιαμάτων μεγάλης ικανότητας σε παραμόρφωση ξεκίνησε
στις αρχές του 1990 ως σκυροδέματα με στοχευμένη δομική απόκριση όπως είναι η ανθεκτικότητα
έναντι ρηγμάτωσης και η εφελκυστική πλαστιμότητα. Παρασκευάζονται από υλικά ίδιας τάξης
μεγέθους κόκκου (τσιμέντο, λεπτή άμμος, βιομηχανικό παραπροϊόν), σημαντικό ποσοστό σύνθετων
ινών, με ιδιαιτέρως χαμηλό λόγο νερού και προσθήκη υπερ-ρευστοποιητή. Πέραν των ανωτέρω
θεμελιωδών χαρακτηριστικών, τα υλικά αυτά διαθέτουν επιπρόσθετες, ευνοϊκές για τις δομικές
κατασκευές ιδιότητες όπως είναι το χαμηλό ίδιο βάρος, ικανότητα αυτοσυμπύκνωσης και αυτοϊασης,
χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα (βιώσιμο υλικό). Στην παρούσα πειραματική μελέτη διερευνώνται οι
μηχανικές ιδιότητες σε κεντρική θλίψη και καμπτικό εφελκυσμό σύνθετων κονιαμάτων στην σύνθεση
των οποίων χρησιμοποιείται ελληνική ασβεστούχα ιπτάμενη τέφρα και ίνες πολυπροπυλενίου, PP,
συστατικά που ελάχιστα έχουν μελετηθεί, αφού η πληθώρα των ερευνών έχει εστιάσει σε τέφρα
τύπου F και ίνες PVA. Μελετήθηκαν έξι συνθέσεις (αναφοράς –χωρίς ίνες, και συνθέσεις με
μεταβλητές την σύσταση της τέφρας και των ινών). Οι πειραματικές μετρήσεις αποτιμώνται σε
δείκτες αντοχής, ικανότητας παραμόρφωσης και φαινόμενης ενέργειας θραύσης, μεγέθη που
συγκρίνονται καλώς με αντίστοιχες μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Εισαγωγή
Τα σύνθετα τσιμεντοειδή κονιάματα, γνωστά στην διεθνή βιβλιογραφία αρχικώς ως Engineered
Cementitious Composites (ECC, βλ. Li et al. 1993), σήμερα ως SRCC (Strain Resilient Cementitious
Composites) οφείλουν την μεγάλη τους ικανότητα σε παραμόρφωση στον ελεγχόμενο τρόπο έναρξης
του δικτύου της μικρορηγμάτωσης από υπάρχοντα «ελαττώματα» της δομής (π.χ. από φυσαλίδες
εγκλωβισμένου αέρα). Οι διάσπαρτες σύνθετες ίνες, σε ποσοστό συνήθως 2% κατ’ όγκο,
αναπαράγουν σε μικροσκοπική κλίμακα τον ρόλο του οπλισμού (αναφέρονται και ως οπλισμός
μάζας): να παραλαμβάνει τον εφελκυσμό (εφελκυστικές τάσεις ή παραμορφώσεις λόγω Poisson
effect) συγκρατώντας το εύρος της μικρορηγμάτωσης σε μερικά μm, εισάγοντας ενδοπαθητικές
συνθήκες περίσφιγξης (Σχ. 1α,β). Η συνάφεια που αναπτύσσουν οι ίνες με την τσιμεντοειδή μήτρα
αποτελεί τον ελεγκτικό μηχανισμό ως προς το εύρος της ικανότητας παραμόρφωσης. Φαίνεται ότι
συναρτάται του χρόνου ελέγχοντας την εξέλιξη της ρηγμάτωσης υπό μηχανική καταπόνηση: από
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Σχ. 1. Σύνθετο τσιμεντούχο κονίαμα: α) πολυρηγμάτωση (Li, 2012), β) συμπεριφορά σε εφελκυσμό
και γ) η επίδραση της συν τω χρόνω μεταβαλλόμενης συνάφειας στην ικανότητα παραμόρφωσης
(Tastani et al. 2016).
πειράματα (Georgiou et al. 2013, Georgiou and Pantazopoulou 2014, Tastani et al. 2016) έχει δειχθεί
ότι το χαρακτηριστικό της πολύ-ρηγμάτωσης στην πρώιμη ηλικία περιορίζεται όταν το υλικό
δοκιμασθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με συνακόλουθη μείωση της ικανότητας παραμόρφωσης. Η
ενισχυμένη συν τω χρόνω συνάφεια ινών – μήτρας επηρεάζει την λειτουργία των ινών: από
ελεγχόμενη ολίσθηση, η οποία οδηγεί σε κατανεμημένη ρηγμάτωση στο πρώιμο στάδιο
(ανακατανομή έντασης), σε επιμήκυνση, η οποία αποδίδεται ως διεύρυνση των ήδη σχηματισμένων
ρωγμών με συνακόλουθη πτώση της αντοχής (εντοπισμός βλάβης) σε όψιμο χρόνο (Σχ. 1γ).
Τα υλικά αυτά αν και κονιάματα, δεδομένου ότι απουσιάζουν τα αδρανή από την σύστασή τους
(εξαιρείται η λεπτόκοκκη άμμος με dmax<0.5mm) αποτελούν ειδική κατηγορία σκυροδεμάτων, με
απόκριση σε εφελκυσμό που ομοιάζει του χάλυβα, μικρό ίδιο βάρος (λιγότερο από 2000 Kgr/m3) και
χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε βιομηχανικό παραπροϊόν. Στις
μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε SRCC, το σύνηθες βιομηχανικό παραπροϊόν είναι η ιπτάμενη
τέφρα τύπου F (δηλ. με περιεκτικότητα σε SiO2, Al2O3 και Fe2O3 >70% και CaO <10%) σε αναλογία
ως προς το τσιμέντο από 2 έως και 6 (Yang et al. 2007). Η ιπτάμενη τέφρα τύπου F έχοντας
πουζολανικές ιδιότητες επιδρά κυρίως στην μακροχρόνια αντοχή του υλικού. Η ιπτάμενη τέφρα τύπου
C (δηλ. με περιεκτικότητα σε SiO2, Al2O3 και Fe2O3 <70% και 10%<CaO <30%) έχοντας υψηλή
περιεκτικότητα σε Ca(OΗ)2 είναι πιο δραστική στην πρώιμη ηλικία (λεπτότερο υλικό από την F),
ωστόσο έχει ελάχιστα μελετηθεί στα RSCC (Tastani et al. 2016, Sun and Wu 2008, Li et al. 2004).
Η μεγάλη περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα ίδιας τάξης μεγέθους (τσιμέντο και ιπτάμενη τέφρα)
σε συνδυασμό με λόγο νερού προς λεπτόκοκκα ιδιαιτέρως χαμηλό (0.28-0.36, για λόγους
βελτιστοποίησης της ανθεκτικότητας και της αντοχής) και την αναγκαία χρήση υπερ-ρευστοποιητή
(έχει αναφερθεί ποσοστό έως και 10% κ.β. τσιμέντου, ωστόσο στα SRCC η δόση θα πρέπει να
αναφέρεται στο συνολικό τσιμεντοειδές υλικό, Nawy 2001) οδηγεί σε νωπό σκυρόδεμα υψηλής
συνεκτικότητας και ρευστότητας. Σημειώνεται ότι ο υπερ-ρευστοποιητής σε υψηλό ποσοστό
εξασθενεί τις ελκτικές δυνάμεις Van Der Waal που αναπτύσσονται μεταξύ των σωματιδίων καθώς και
τις τριβές που εισάγουν οι ίνες (π.χ. για 2% κ.ο. ίνες με γεωμετρία ίνας df=25μm – ℓf=12mm, σε 1m3
κονιάματος εισάγονται 3.4 δισεκατομμύρια ίνες). Με αρωγό την χημεία τα υλικά αυτά είναι φύσει
αυτοσυμπυκνούμενα χωρίς να εμφανίζουν προβλήματα απόμιξης, εξίδρωσης ή διαχωρισμού.
Από την αφθονία των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων σχετικών με SRCC, στα περισσότερα
από αυτά χρησιμοποιήθηκαν ίνες PVA με μέτρο ελαστικότητας μεταξύ 40 - 70GPa, τιμές υψηλότερες
από εκείνες των παραγόμενων σύνθετων κονιαμάτων (της τάξης του 12 - 15GPa, σημ. το μέτρο
ελαστικότητας συμβατικού σκυροδέματος κυμαίνεται σε 20-30GPa) λόγω της απουσίας των
χονδρόκοκκων αδρανών στη μήτρα. Η συνάφεια που αναπτύσσουν οι υδρόφιλες ίνες PVA με την
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μήτρα προσδίδει στα σύνθετα κονιάματα χαρακτηριστικά κράτυνσης έως την αστοχία (Kesner et al.
2003). Σε σύγκριση με τις ευρέως χρησιμοποιούμενες ίνες PVA, οι ίνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ) είναι
ενδοτικότερες (μέτρο ελαστικότητας μικρότερο από 5GPa), έχουν υδρόφοβη φύση, ως εκ τούτου δεν
παρεμβαίνουν στη αντίδραση ενυδάτωσης του τσιμέντου όπως συμβαίνει με τις ίνες PVA, είναι
χημικά αδρανείς στο αλκαλικό περιβάλλον του σκυροδέματος και θερμικά σταθερές (López-Buendía,
2013). Οι ίνες PP έχουν μελετηθεί σε θέματα ανθεκτικότητας των SRCC [στον έλεγχο ρηγμάτωσης
λόγω πλαστικής συρρίκνωσης σε δόση έως και 0.3% κ.ο., (Banthia and Gupta, 2006), στην αύξηση
της αντίστασης σε ψύξη-απόψυξη σε δόση έως και 0.08% κ.ο. (Zhang and Li, 2013), στην βελτίωση
της απομένουσας αντοχής και της ενέργειας θραύσης υπό συνθήκες θερμικού σοκ λόγω απότομης
θερμοκρασιακής διαφοράς από 600oC σε θερμοκρασία δωματίου (Al Qadi and Al-Zaidyeen, 2014)].
Η έρευνα ως προς τις μηχανικές ιδιότητες των SRCC με ίνες PP είναι περιορισμένη: Οι Santos
et al. (2005) μελετώντας τους χημικούς δεσμούς μεταξύ των ινών ΡΡ και της τσιμεντοειδούς μήτρας
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 2% κ.β. ίνες πολυπροπυλενίου είναι το βέλτιστο περιεχόμενο για την
ταυτόχρονη βελτίωση της καμπτικής και της θλιπτικής αντοχής. Επίσης, παρατήρησαν ότι στην
επιφάνεια των ινών αναπτύσσονται ένυδροι κρύσταλλοι ποτ συνεισφέρουν στην συνάφεια ίνας μήτρας, η δε επιφανειακή εκτράχυνσή τους με αλκάλια (López-Buendía et al., 2013) βελτίωσε την
μηχανική και χημική πρόσφυση. Οι Zhang et al. (2015) και Tastani et al. (2016) από δοκιμές σε
αξονικό εφελκυσμό παρατήρησαν ότι, σε αντίθεση με τα SRCC με ίνες PVA, το σύνθετο υλικό
συμπεριφέρεται γραμμικά ελαστικά μέχρι την ανάπτυξη της πρώτης ρωγμής, παρουσιάζει ήπια
αύξηση φορτίου μέχρι την αντοχή ακολουθούμενη από ήπια πτώση του φορτίου, με τα δύο αυτά
μετελαστικά στάδια να εκτείνονται αθροιστικά σε ένα ευρύ φάσμα παραμόρφωσης που όμως
περιορίζεται συν τω χρόνω καθώς οι ίνες αναπτύσσουν ισχυρότερους δεσμούς με το μητρικό υλικό
(επιμήκυνση ινών αντί ελεγχόμενης ολίσθησης, Σχ. 1γ). Τέτοιου είδους απόκριση αποτελεί ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό των σύνθετων κονιαμάτων με ίνες PP, αναφέρεται δε στην βιβλιογραφία ως Strain
Resilience, εκ του οποίου προήλθε και η ονομασία των SRCC (Strain Resilient Cementitious
Composites).
Η ένταξη των σκυροδεμάτων SRCC στις δομικές κατασκευές του Μηχανικού εμπίπτει στον
λεγόμενο βιώσιμο δομικό σχεδιασμό, ο οποίος αναπτύσσεται στον άξονα της οικολογίας με την
βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και τον περιορισμό των αποθέσεων βιομηχανικών
παραπροϊόντων (αποβλήτων) και στον άξονα της παράτασης της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των έργων.
Ως εκ τούτου, η έρευνα επί των SRCC παραμένει ανοικτό πεδίο υψηλού ενδιαφέροντος διότι
ζητήματα περί μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων παραμένουν ακόμη ανοικτά ως προς το είδος και το
ποσοστό του κατά τόπους βιομηχανικού παραπροϊόντος που χρησιμοποιείται εν είδει αδρανών ή
ασθενούς τσιμέντου. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εκμετάλλευση της ασβεστούχας ιπτάμενης
τέφρας αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι οι εν δυνάμει μικρορωγμές που εισάγει η ενυδάτωσή της
(λόγω διόγκωσης και δημιουργίας ασθενών κρυστάλλων υδροξειδίου του ασβεστίου) συγκρατούνται
από το πυκνό δίκτυο των μικρο-ινών. Η άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος του προβλήματος είναι οι
ίνες που καθορίζουν το εύρος της παραμόρφωσης και το δίκτυο της μικρο-ρηγμάτωσης: συναρτάται
με το είδος (σύνθετες χαμηλού ειδικού βάρους όπως από πολυπροπυλένιο PP, πολυ-αιθυλένιο PE, ή
φυτικές ίνες από λινάρι, φοίνικα, bamboo, η υδροφιλία ή μη των οποίων έχει συσχετισθεί με ζητήματα
αυτοϊασης της μικρορηγμάτωσης), την γεωμετρία (μήκος lf και διάμετρος df), το ποσοστό συμμετοχής
και την βελτιστοποίηση της επιθυμητής συνάφειας με την τσιμεντοειδή μήτρα.
Στην παρούσα εργασία μελετάται πειραματικά η μηχανική συμπεριφορά του υλικού SRCC με
ίνες PP σε κεντρική θλίψη (κύβοι) και καμπτικό εφελκυσμό τριών σημείων (πρίσματα).
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Παρασκευάσθηκαν έξι μίγματα (δύο αναφοράς – χωρίς ίνες και τέσσερα με ίνες) μεταβλητής
περιεκτικότητας σε ασβεστούχα ιπτάμενη τέφρα (υποδεέστερη της κλάσης C κατά ASTM) και
ογκομετρικού ποσοστού ινών PP, ενώ διατηρήθηκαν σταθερά το μερίδιο της λεπτής άμμου και ο
λόγος νερού προς τα λεπτόκοκκα της πάστας. Το δεύτερο μέρος του πειραματικού προγράμματος (εν
εξελίξει) περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό της μηχανικής συμπεριφοράς ως προς την πλαστιμότητα
(πρίσματα σε κάμψη τεσσάρων σημείων) και την ανθεκτικότητα (δοκίμια που πριν την φόρτιση
υπέστησαν έκθεση σε κύκλους ψύξης – απόψυξης και παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία), ενώ το
υλικό μελετάται και ως προς την συστολή ξήρανσης, δεδομένου ότι η ασβεστούχα τέφρα προκαλεί
μικρορηγματώσεις εξαιτίας της ελεύθερης ασβέστου στην σύστασή της. Τα πρώτα πειραματικά
αποτελέσματα αποτιμώνται εδώ ως προς τις επιτευχθείσες αντοχές, παραμορφώσεις και τις
φαινόμενες ενέργειες θραύσης.
Πειραματικό Πρόγραμμα
Ο Σχεδιασμός των συνθέσεων των SRCC βασίσθηκε εν μέρει σε Πίνακας 1. Χημική
προηγούμενη έρευνα των Tastani et al. (2016) δεδομένου ότι σύσταση της τέφρας
χρησιμοποιούνται οι ίδιες ίνες PP και τέφρα παραπλήσιας σύστασης
Συστατικά
κ.β. %
(Εργοστάσιο ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα). Χρησιμοποιήθηκε αταξινόμητο SiO
34.44
2
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50.53
βιομηχανικών αποβλήτων και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού CaO
38.45
3.81
αποτυπώματος. Επειδή το άθροισμα των πουζολανικών συστατικών είναι MgO
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3
χαμηλό (στον Πίνακα 1, 50.53% σε σύγκριση με την κοινή ιπτάμενη τέφρα
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O
0.42
2
τύπου F που είναι υψηλότερα από 70%) η χημική δραστικότητα της στην
O
(%)
1.25
K
2
παραγωγή μεταγενέστερων ένυδρων τσιμέντου είναι περιορισμένη. Επίσης,
P2Ο5
0.25
επειδή στην χημική της σύσταση το CaO είναι υψηλής περιεκτικότητας, η
0.54
ΤιΟ2
τέφρα έχει κυρίως υδραυλική παρά πουζολανική φύση. Η περιεκτικότητά
ΜnΟ
0.05
της σε SO3 και ελεύθερη άσβεστο (CaOf) είναι αιτίες διόγκωσης του
15.6
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κονιάματος (π.χ. σχηματισμός γύψου), ωστόσο η όποια διόγκωση ελέγχεται
μέσω της παθητικής περίσφιγξης που εισάγει το υψηλό ποσοστό των ινών ΡΡ. Επιλέχθηκαν δύο
αναλογίες τέφρας με διπλάσιο και τριπλάσιο λόγο κ.β. ως προς το τσιμέντο.
Οι ίνες PP (ThracePlastics, ΤΜΙΧ-12) (διάμετρος df=25μm, μήκος ℓf=12mm, τάση και
παραμόρφωση στην θραύση ffu=400MPa, εfu=0.25, μέτρο Ελαστικότητας Ef=1.6GPa, και σημείο
τήξης/ανάφλεξης 160/570oC) διερευνηθήκαν σε δύο ογκομετρικά ποσοστά, 1.5 και 2% ώστε να
αναδειχθεί η επίδρασή τους στην αναμενόμενη επιδείνωση της θλιπτικής αντοχής έναντι της
βελτίωσης που επιφέρουν στην εφελκυστική συμπεριφορά του υλικού (Σχ. 2α).
Με βάσει τις ανωτέρω μεταβλητές σχεδιάσθηκαν έξι συνθέσεις (Πίνακας 2): δύο ελέγχου
(χωρίς ίνες ΡΡ) και τέσσερις SRCC. Χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο CEM I 52.5 N προκειμένου η
θλιπτική αντοχή των 28 ημερών να είναι ικανοποιητική δεδομένου ότι η τέφρα είναι ασθενής
παράγοντας αντοχής σε αυτή την ηλικία. Η άμμος, πυριτικής σύστασης, κοσκινίσθηκε (100%
διερχόμενα από κόσκινο βρόγχου 0.5mm) και εν συνεχεία ξηράνθηκε για 24 ώρες μέχρις
σταθεροποίησης του ξηρού βάρους της ώστε το θεωρητικό νερό μίξης να μην μεταβληθεί από
υγρασία. Σε όλες τις συνθέσεις το μερίδιο της άμμου καθώς και ο λόγος νερού προς τα λεπτόκοκκα

ΕΠΕΣ

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

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

τσιμεντοειδή (τσιμέντο και τέφρα) διατηρήθηκαν σταθερά (1.1 του βάρους του τσιμέντου και
w/(C+FA)=0.37 αντίστοιχα).
Ο υπερρευστοποιητής (VISCOCRETE-ULTRA 200, SIKA Ελλάς, στον Πίνακα 2 αναφέρεται
ως HRWR σε κ.β. της ποσότητας C+iFA όπου i=2,3) χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές αναλογίες
ανά σύνθεση ως συνέπεια των διαφορετικών μηχανικών απαιτήσεων που εισάγουν στο μίγμα είτε η
αυξημένη ποσότητα του τσιμεντοειδούς (στην σύνθεση FA2 χρησιμοποιείται (C+2FA)/C=3 ενώ στην
FA3 o λόγος (C+3FA)/C είναι 4) είτε το αυξημένο κ.ο. ποσοστό των ινών PP (1.5 και 2%).
Πίνακας 2. Αναλογίες μίξης (κ.β. του τσιμέντου) των έξι συνθέσεων
Ονομασία Τσ. Portland Ιπτ. Τέφρα Άμμος
(CEM I 52.5 N)
(FA/C)
(S/C)
Μίξης
FA2
1.00
2.00
1.10
FA2-PP1.5
1.00
2.00
1.10
FA2-PP2
1.00
2.00
1.10
FA3
1.00
3.00
1.10
FA3-PP1.5
1.00
3.00
1.10
FA3-PP2
1.00
3.00
1.10

Νερό*

Νερό

Ίνες PP

HRWR

*

w=W/C w =W/(C+FA) (κ.ο. %) (κ.β. C+FA, %)

1.10
1.10
1.10
1.47
1.47
1.47

0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37

0.00
1.50
2.00
0.00
1.50
2.00

1.33
4.67
5.33
1.50
5.00
6.00

Η διαδικασία ανάμιξης έγινε ως εξής: στην βαρέλα τοποθετούνται κατά σειρά η τέφρα, το
τσιμέντο και η άμμος. Αναδεύονται τα λεπτόκοκκα για 2 λεπτά, ακολούθως εισάγονται το νερό με την
ποσότητα του ρευστοποιητή που αφορά την εκάστοτε μίξη χωρίς ίνες (π.χ. αν πρόκειται για την FA2PP2, εισάγεται ρευστοποιητής 1.33%). Έτσι η υφή του μίγματος γίνεται πλαστική (Σχ. 2β). Έχοντας
εξασθενήσει οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων εισάγονται οι ίνες με τον υπόλοιπο
ρευστοποιητή της εκάστοτε μίξης (στο παράδειγμα 5.33-1.33=4%) ώστε να αποσβεσθούν οι τριβές
που αναπτύσσονται μεταξύ ινών και πάστας. Από δοκιμαστικές μίξεις με λιγότερο ρευστοποιητή, οι
ίνες σχηματίζουν συσσωματώματα (Σχ. 2γ). Η καλή διασπορά των ινών φαίνεται στο Σχ. 2δ.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ.2 α) Η αναλογία των στερεών υλικών της FA2-PP1.5. β) Η υφή των FA2/FA3 χωρίς ίνες (υλικό
που ρέει). γ) Λιγότερος ρευστοποιητής προκαλεί συσσωματώματα ινών στο μίγμα. δ) Η υφή των
FA2-PP1.5 (αριστερά) και FA2-PP2 (δεξιά) όπου έχει επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή των ινών.
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Από το σύνολο του πειραματικού προγράμματος,
στην εργασία αυτή αναλύεται η μηχανική συμπεριφορά
του υλικού υπό κεντρική θλίψη μέσω κύβων ακμής
100mm και υπό καμπτικό εφελκυσμό μέσω πρισμάτων
40x40x160mm (διατμητικό άνοιγμα Ls=140mm). Για
κάθε σύνθεση και κάθε μηχανική απόκριση
φορτίσθηκαν τρία δοκίμια, τα οποία τέθηκαν για 28
ημέρες σε θάλαμο συντήρησης (θερμοκρασία 202 oC
και RH>95%).
Η πυκνότητα των έξι μιγμάτων
αποτιμήθηκε στις 28 ημέρες (Σχ. 3): αυξανομένης της
τέφρας και του ποσοστού των ινών (μικρότερα ίδια
βάρη σε σχέση με το τσιμέντο) η πυκνότητα μειώνεται
από 2.08 σε 1.88 gr/cm3.

Σχ.3 Πυκνότητα στις 28 ημέρες.

Μηχανική καταπόνηση
Κατά την διεξαγωγή των δοκιμών σε κεντρική θλίψη, τα δοκίμια τοποθετήθηκαν στην πρέσα με
διεύθυνση κάθετη της σκυροδέτησης. Η αξονική βράχυνση μετρήθηκε με LVDT ενώ η πλευρική
διόγκωση με strain gages επικολλημένα οριζοντίως στις απέναντι πλευρές (Σχ. 3α). Στα πρίσματα υπό
κάμψη μετρήθηκε η βύθιση μέσου με LVDT (Σχ. 3β). Τα δοκίμια υπό θλίψη δοκιμάσθηκαν στις 28
ημέρες ενώ τα δοκίμια σε κάμψη σε μεταγενέστερο χρόνο δεδομένου ότι η εφελκυστική αντοχή
ελάχιστα μεταβάλλεται πέραν των 28 ημερών.
(α)

(β)

Σχ.3 Πειραματικές διατάξεις α) υπό θλίψη και β) υπό κάμψη τριών σημείων.
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Η φόρτιση και στις δύο διατάξεις έγινε υπό καθεστώς ελεγχόμενης δύναμης μέχρις
απομένουσας αντίστασης περίπου ίσης με το 50% του μεγίστου φορτίου. Η γενική εικόνα των
δοκιμίων μετά την αστοχία φαίνεται στο Σχ. 4. Παρατηρείται ότι α) τα δοκίμια υπό θλίψη χωρίς ίνες
(FA2 και FA3 ή FAi) αστόχησαν υπό μορφή κλεψύδρας σε αντιστοιχία με το συμβατικό σκυρόδεμα
(Σχ. 4α), β) τα δοκίμια με ίνες υπό θλίψη (FAi-PPi) παρέλαβαν θεαματική βράχυνση συγκριτικά με
την αρχική τους διάσταση ενώ το υλικό ακόμη και σε αυτό το στάδιο δεν διαχωρίσθηκε (Σχ. 4β), γ) τα
πρίσματα FAi σε κάμψη αστόχησαν απότομα στην περιοχή επιβολής του φορτίου, σε διατομή με
εσωτερικά «ελαττώματα – φυσαλίδες αέρα» που υποδεικνύουν την έναρξη της ρηγμάτωσης (Σχ. 4γ),
και δ) τα πρίσματα FAi-PPi κατά την εξέλιξη της φόρτισης ανέπτυξαν μοναδική ρωγμή στη περιοχή
μέγιστης ροπής η οποία διευρύνθηκε σημαντικά στην αστοχία (Σχ. 4δ). Δεδομένης της φύσης του
πειράματος (στην δοκιμή κάμψης τριών σημείων υπάρχει διατομή και όχι διάστημα μέγιστης ροπής)
αλλά και βάσει ευρημάτων προηγούμενης έρευνας (Tastani et al. 2016), η μοναδική ρωγμή οφείλεται
στην αυξημένη συνάφεια των ινών με την περιβάλλουσα μήτρα, μηχανισμός που καθορίζει το είδος
της παραμόρφωσης των ινών: δεν συνέβη ελεγχόμενη ολίσθηση η οποία θα οδηγούσε σε
κατανεμημένη ρηγμάτωση, αντίθετα η ισχυρή συνάφεια κατέστησε τις ίνες ως το ενδοτικότερο
συστατικό της μήτρας εξαναγκάζοντάς τες σε επιμήκυνση. Η αστοχία σε αυτή την περίπτωση
συμβαίνει διότι όλη η επιβαλλόμενη παραμόρφωση αναλαμβάνεται από την διεύρυνση μίας και μόνο
κρίσιμης ρωγμής.
(α)

(γ)

(β)

(δ)

Σχ.4 α) Μορφή αστοχίας δοκιμίων FAi υπό θλίψη (συγκριτικά η δομή ως προς το συμβατικό
σκυρόδεμα). β) Δοκίμιο FAi-PPi: θεαματική βράχυνση ως προς την αφόρτιστη κατάσταση. γ) Θραύση
πρίσματος FAi υπό κάμψη: οι φυσαλίδες αέρα - «ελαττώματα» είναι υπεύθυνες για την έναρξη της
ρηγμάτωσης. δ) Τυπική συμπεριφορά πρίσματος RSCC (FAi-PPi) με διάνοιξη μίας ευρείας ρωγμής.
Πειραματικά αποτελέσματα – Μηχανικές ιδιότητες
Τα πειραματικά αποτελέσματα των θλιπτικών δοκιμών παρατίθενται σε καμπύλες αξονικής τάσης –
αξονικής / εγκάρσιας παραμόρφωσης ενώ των καμπτικών δοκιμών σε καμπύλες επιβαλλόμενου
φορτίου – βύθισης μέσου (μέση απόκριση από τρία πανομοιότυπα πειράματα).
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Σχ.5 Συγκριτική απόκριση σε κάμψη και θλίψη των μιγμάτων αναφοράς FA2 και FA3.
Εξετάζοντας αρχικά την συμπεριφορά των μητρών – μαρτύρων χωρίς ίνες (Σχ. 5), γίνεται
αντιληπτό ότι η αύξηση της τέφρας οδηγεί σε υλικό ενδοτικότερο, δηλαδή μικρότερου μέτρου
ελαστικότητας και αντοχής (καμπτικής και θλιπτικής). Ως προς την καμπτική απόκριση, το μέτρο
θραύσης, ft,fl=1.5PcrL/(bh2), όπου b=h=40mm και Ls=140mm, είναι της τάξης των 4.0MPa (και για
τις δύο μήτρες). Ένας άλλος δείκτης αποτίμησης της εφελκυστικής συμπεριφοράς του υλικού είναι η
λεγόμενη «φαινόμενη ενέργεια θραύσης», Gf, η οποία ποσοτικοποιείται ως ο λόγος του εμβαδού που
περικλείεται μεταξύ της περιβάλλουσας δύναμης – βύθισης μέσου και της τετμημένης προς το
συνολικό εμβαδόν της διατομής του δοκιμίου. Για τις μήτρες FAi υπολογίσθηκε ως 170Ntm-1 (το
συμβατικό σκυρόδεμα αντοχής 50MPa έχει Gf=150Ntm-1, κατά fib MC 2010 είναι Gf=73(fck+8)0.18).
Η θλιπτική απόκριση δείχνει ότι αντοχή των 28 ημερών, μειώνεται από 65MPa σε 50MPa (ποσοστό
23%) με αύξηση της τέφρας κατά ένα μερίδιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αξονική παραμόρφωση στην
αντοχή είναι της τάξης 0.007-0.01 (τιμές από τρία πειράματα και όχι μέση τιμή, η χαμηλότερη αφορά
το FA2), πολύ μεγαλύτερη από του συμβατικού σκυροδέματος (0.0022). Ανάλογα μεγέθη έχουν
αναφερθεί στην διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Zhou et al. 2015). Η αντίστοιχη εγκάρσια παραμόρφωση
είναι 0.0012 (FA2) και 0.002 (FA3).
Ακολούθως, στα Σχ. 6 και 7, γίνεται συγκριτική παρουσίαση των αντίστοιχων συμπεριφορών
με παράμετρο μελέτης την αναλογία της ιπτάμενης τέφρας στο μίγμα, διατηρώντας το ποσοστό των
ινών σταθερό προκειμένου να διαφανεί η επίδραση που έχει η συμβολή της στις μηχανικές ιδιότητες.
Ειδικότερα, στο Σχ. 6 για τα μίγματα FA2-PP1.5 και FA3-PP1.5 ως προς την καμπτική απόκριση,
φαίνεται ότι τα δύο υλικά ανέπτυξαν παραπλήσια μεγέθη φορτίου έναρξης της ρηγμάτωσης (θέση
άλματος, Pcr) και αντοχής (μέγιστο μετά το άλμα, Pmax), ωστόσο η αυξημένη τέφρα επέδρασε στον
κλάδο μετά την αντοχή προσδίδοντας στο υλικό αυξημένη πλαστιμότητα (ήπια πτώση φορτίου
αυξανομένης της βύθισης μέσου) και φαινόμενη ενέργεια θραύσης. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί
στην συνάφεια μεταξύ ίδιου ποσοστού ινών αλλά διαφορετικής τσιμεντοειδούς μήτρας (η FA3 έχει
περισσότερα λεπτόκοκκα από την FA2, άρα περισσότερη πάστα αναλογεί στο ίδιο ποσοστό ινών).
Αντίθετα, κατά την θλιπτική απόκριση η αύξηση της τέφρας μείωσε ελαφρώς την αντοχή, η δε
συμπεριφορά μετά το μέγιστο φορτίο είναι παραπλήσια: κατά τους Archontas and Pantazopoulou
(2015) και Manita and Pantazopoulou (2002), η έναρξη του φθίνοντα κλάδου συμπίπτει με τη
δημιουργία συνθηκών αστάθειας στο υλικό. Σε αυτό το πλαίσιο προσομοίωσης οι ίνες παρέχουν
κινηματικό περιορισμό έναντι διόγκωσης (με μηχανισμό ανάλογο αυτού της συνήθους παθητικής
περίσφιγξης, Σχ. 6β). Τα συμπεράσματα είναι εν μέρει ταυτόσημα και για τα μίγματα FA2-PP2 και
FA3-PP2. Η αύξηση των ινών σε 2% άλλαξε την καμπτική συμπεριφορά ως προς το ότι μετά την
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δημιουργία της πρώτης ρωγμής ακολουθεί σημαντική αύξηση του φορτίου (είναι δηλ. Pmax>Pcr, Σχ.
7), γεγονός που δεν παρατηρείται στις περιπτώσεις με ίνες 1.5% (στο Σχ. 6α ισχύει PmaxPcr ή οριακά
μεγαλύτερο το Pmax από το Pcr). Επιπλέον, η αύξηση της τέφρας σε συνδυασμό με το αυξημένο
ποσοστό ινών επιδεινώνει το μέτρο ελαστικότητας του υλικού (βλ. θλιπτική απόκριση, ηπιότερα στην
περίπτωση FAi-PP1.5, εντονότερα στην περίπτωση FAi-PP2).
(α)

(β)

σlat

Σχ.6 α) Συγκριτική απόκριση σε κάμψη και θλίψη των μιγμάτων FA2-PP1.5 και FA3-PP1.5. β)
Προσομοίωση της λειτουργίας των ινών σε τσιμεντοειδές ως μηχανισμός παθητικής περίσφιγξης.

Σχ.7 Συγκριτική απόκριση σε κάμψη και θλίψη των μιγμάτων FA2-PP2 και FA3-PP2.
Η επίδραση του περιεχομένου των ινών (0, 1.5 και 2%) σε μίγματα ίδιας σύστασης ως προς τα
λεπτόκοκκα διερευνάται στο Σχ. 8. Προφανώς, η εισαγωγή των ινών χαμηλού μέτρου ελαστικότητας
επιφέρει επιδείνωση της «άοπλης» θλιπτικής αντοχής σε ποσοστό 46% (για πάστα τύπου FA2) και
38% (για πάστα τύπου FA3). Ωστόσο ζητούμενο είναι, όπως αναφέρθηκε και στο Εισαγωγή, ένα
σκυρόδεμα ικανοποιητικής αντοχής (περί τα 30MPa για συνήθεις κατασκευές) που όμως θα διαθέτει
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υψηλή εφελκυστική ικανότητα και συνακόλουθη ενέργεια θραύσης. Για όλες τις ινοπλισμένες μήτρες
η επιτευχθείσα εφελκυστική αντοχή είναι παραπλήσια (περίπου 4MPa), ωστόσο αυξανομένης της
τέφρας και του ποσοστού των ινών προκύπτει το πλέον βιώσιμο, πλάστιμο σκυρόδεμα (στο Σχ. 8β, η
καμπύλη FA3-PP2) με την απαιτούμενη ελάχιστη θλιπτική αντοχή. Επισημαίνεται ότι η φαινόμενη
ενέργεια θραύσης αυτού του υλικού (μετρούμενη για απομένουσα αντοχή 50%Pmax με αντίστοιχη
βύθιση 5.2mm – εκτός περιοχής γραφήματος στο Σχ. 8β δεξιά) υπολογίζεται σε 3700Νtm-1 ενώ του
συμβατικού σκυροδέματος αντοχής 30MPa είναι Gf=73(fck+8)0.18=140Ntm-1 (27 φορές μεγαλύτερη).
(α)

(β)

Σχ.8 Σύγκριση μιγμάτων ίδιας σύστασης ως προς τα λεπτόκοκκα αλλά μεταβλητού περιεχομένου
ινών (0, 1.5 και 2%) ως προς την α) θλιπτική και β) καμπτική απόκριση των δοκιμίων.
Πειραματικά αποτελέσματα – Συστολή ξήρανσης
Στην ενότητα αυτή σχολιάζεται η επίδραση της τέφρας στην ανθεκτικότητα του υλικού ως προς την
ρηγμάτωση που προκαλεί η συστολή ξήρανσης. Αναφέρθηκε ήδη ότι η Ελληνική ασβεστούχα τέφρα
λόγω των παραγόντων διόγκωσης στην σύνθεσή της (SO3 και CaOf) προκαλεί ρηγματώσεις στην
δομή. Όντως, όπως φαίνεται από το Σχ. 9, κυλινδρικά δοκίμια αναφοράς FAi ρηγματώθηκαν όταν
μετά την συντήρησή τους για 28 ημέρες σε θάλαμο, αφέθηκαν στο περιβάλλον (περίοδος – άνοιξη
/καλοκαίρι, θερμοκρασία εσωτερικού χώρου έως και 28oC, υγρασία <40%). Μέχρι σήμερα, η
ρηγμάτωση λόγω συστολής ξήρανσης σκυροδεμάτων που περιείχαν ασβεστούχα τέφρα ήταν ο λόγος
περιορισμού του υλικού αυτού σε ποσοστό αντικατάστασης του τσιμέντου από 30 έως 50% του
τσιμέντου μίξης, δηλαδή σε αναλογία με τις παρούσες δοσολογίες από FA/C=0.4 - 1(Anastasiou and
Papayanni 2012). Αντίθετα τα δοκίμια SRCC (FAi-PPi), λόγω του υψηλού ποσοστού ινών, δεν
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ανέπτυξαν καμία ορατή ρωγμή στην περίμετρό τους ως συνέπεια της παθητικής περίσφιγξης που
επέβαλαν οι ίνες στους παράγοντες διόγκωσης του τσιμεντοειδούς υλικού.

FA2

FA3

Σχ.8 Ρηγμάτωση δοκιμίων FAi λόγω συστολής ξήρανσης (εντονότερη στην περίπτωση FA3). Στην
περίπτωση των FAi-PPi (ενδεικτικά εδώ FA3-PP1.5) δεν παρατηρήθηκε ρηγμάτωση εξαιτίας της
παθητικής περίσφιγξης των παραγόντων διόγκωσης του τσιμεντοειδούς υλικού από τις ίνες.
Συμπεράσματα
Παρουσιάζονται αποτελέσματα πειραματικής διερεύνησης την μηχανικής απόκρισης σύνθετων
κονιαμάτων υψηλής ικανότητας σε παραμόρφωση, γνωστά σήμερα ως SRCC (Strain Resilient
Cementitious Composite). Η συμβολή της εργασίας σε αυτό το πεδίο έρευνας αφορά την χρήση
εγχώριας ασβεστούχας ιπτάμενης τέφρας σε αναλογία έως και τριπλάσια του τσιμέντου, η οποία
αφενός δεν έχει μελετηθεί (στις περισσότερες έρευνες έχει χρησιμοποιηθεί τέφρα κλάσης F), σε
συνδυασμό με υδρόφοβες ίνες πολυπροπυλενίου αντί των ινών PVA που έχουν μελετηθεί κατά κόρον.
Μελετήθηκε η μηχανική συμπεριφορά έξι συνθέσεων SRCC μεταβλητής περιεκτικότητας σε
ασβεστούχα ιπτάμενη τέφρα (υποδεέστερη της κλάσης C κατά ASTM) και ογκομετρικού ποσοστού
ινών PP, ενώ το υλικό μελετάται και ως προς την συστολή ξήρανσης, δεδομένου ότι η ασβεστούχα
τέφρα προκαλεί μικρορηγματώσεις εξαιτίας της ελεύθερης ασβέστου και του SO3 στην σύστασή της.
Τα πειραματικά αποτελέσματα αποτιμώνται ως προς τις επιτευχθείσες αντοχές, παραμορφώσεις και
τις φαινόμενες ενέργειες θραύσης. Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι, με ζητούμενο ένα σκυρόδεμα
ικανοποιητικής αντοχής (περί τα 30MPa για συνήθεις κατασκευές) που όμως να διαθέτει υψηλή
εφελκυστική ικανότητα και συνακόλουθη ενέργεια θραύσης, η σύνθεση με τα μέγιστα μερίδια τέφρας
(τριπλάσια του τσιμέντου) και ινών (2% κ.ο.) αποδίδει το πλέον βιώσιμο, πλάστιμο σκυρόδεμα με την
απαιτούμενη ελάχιστη θλιπτική αντοχή. Τέλος, ζητήματα ρηγμάτωσης που προκαλούνται λόγω
συστολής ξήρανσης όταν υπεισέρχεται σημαντικό μερίδιο τέφρας στην σύσταση ενός σκυροδέματος
αποσοβήθηκαν λόγω της παθητικής περίσφιγξης που εισάγουν οι ίνες.
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