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Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της έντονης κλιματικής αλλαγής, παρατηρείται μια αυξανόμενη πίεση
στις χώρες και τις εταιρίες για μείωση της παραγωγής του CO2. Το σκυρόδεμα είναι το περισσότερο
διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό (Kosmatka, et al., 2008) και η παραγωγή του συνοδεύεται από
υψηλά επίπεδα εκπομπής CO2, περίπου 1.1 τόνοι CO2 ανά 1 τόνο τσιμέντου (Marceau et al. 2006).
Ένας τρόπος μείωσης της παραγωγής του CO2 είναι η μερική ή ολική αντικατάσταση του τσιμέντου
από ανακυκλωμένα υλικά όπως GGBS και Microsilica (Li and Tian 1997, Johari, et al 2011). Άλλος
τρόπος μείωσης της επίπτωσης που έχει η παραγωγή σκυροδέματος στο περιβάλλον μπορεί να γίνει
μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κατασκευών από σκυρόδεμα. Ένας από τους
σηματικότερους παράγοντες που επιρρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατασκευών είναι η
ικανότητά τους να αποτρέψουν την απώλεια ενέργειας.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν επιστημονικές εργασίες που έχουν ασχοληθεί με τη παραγωγή
σκυροδέματος χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας αντικαθιστώντας τα αδρανή με ελαφρά αδρανή όπως
για παράδειγμα αδρανή από περλίτη, με αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση της θερμικής αγωγιμότητας
του υλικού αλλά παράλληλα και την μεγάλη μείωση της αντοχής του (Chandra and Berntsson 2002,
Kan and Demirboga 2009, Chen and Liu 2007).
Στην παρούσα εργασία, ερευνάται ένα νέο σκυρόδεμα με μερική αντικατάσταση του τσιμέντου από
GGBS και Microsilica και μερική αντικατάσταση των λεπτών αδρανών από Αέροτζελ. Το Αέροτζελ
είναι ένα υλικό πορώδες με πάρα πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα (0.003 και 0.02 W/mk) και
χαμηλή πυκνότητα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τη NASA για τη συλλογή διαστημικής σκόνης,
αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω της πολύ χαμήλής θερμικής αγωγιμότητας που διαθέτει έχει αρχίσει
να χρησιμοποιείται και στις κατασκευές με τη μορφή κυρίως εξωτερικής θερμομόνωσης. Ελάχιστες
επιστημονικές εργασίες υπάρχουν στη βιβλιογραφίς όπου το Αέροτζελ έχει χρησιμοποιηθεί ως
συστατικό του μίγματος του σκυροδέματος (Gao et al. 2014, Tsioulou et al. 2016).
Στόχος της εργασίας είναι η παραγωγή ενός σκυροδέματος με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα που
οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια στη μείωση της εκπομπής του CO2
και αρκετά υψηλή αντοχή.
Υλικά
Συνολικά εξετάστικαν τέσσερα διαφορετικά μίγματα σκυροδέματος. Μέρος του τσιμέντου
αντικαταστάθηκε από GGBS και Microsilica, καθώς προηγούμενες μελέτες έδειξαν πως η μερική
αντικατάσταση του τσιμέντου από αυτά τα υλικά οδηγεί σε βελτίωση των μηχανικών
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χαρακτηριστικών του σκυροδέματος (Li and Tian 1997, Johari et al 2011). Σε όλα τα μίγματα που
εξετάστηκαν χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ποσότητες τσιμέντου, GGBS, Microsilica και νερού, ενώ η
άμμος αντικαταστάθηκε από Αέροτζελ σε ποσοστό 0%, 4%, 8%, και 16% κατ’ όγκο. Η άμμος που
χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα μίγματα ήταν πυριτική άμμος με πυκνότητα 1600 kg/m3, ενώ το Αέροτζελ
που χρησιμοποιήθηκε είχε πυκνότητα 110 kg/m3.
Αναλυτικά οι ποσότητες των υλικών σε κάθε μίγμα, καθώς και το ειδικό βάρος κάθε υλικού δίνονται
στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν.
Πίνακας 1.Μίγματα σκυροδέματος με Αέροτζελ
Μίγμα

Νερό
(kg/m3)

Τσιμέντο
(kg/m3)

Microsilica
(kg/m3)

GGBS
(kg/m3)

Άμμος
(kg/m3)

Αέροτζελ
(kg/m3)

Ρευστοποιητής
(kg/m3)

REF

205

409.5

58.5

117

1555

0

1.17

AC-4
AC-8
AC-16

205
205
205

409.5
409.5
409.5

58.5
58.5
58.5

117
117
117

1430
1295.06
1035.06

7.5
15
30

11.7
1.17
1.17

Πίνακας 2: Ειδικά βάρη υλικών
Υλικό
Νερό
Τσιμέντο
Microsilica
GGBS
Άμμος
(Silica sand)
Αέροτζελ

Ειδικό
(kg/m3)
1000
3150
2200
1900
1600

βάρος

110

Για κάθε ένα πό τα παραπάνω μίγματα μετρήθηκε η θλιπτική αντοχή, η καμπτική αντοχή και η
θερμική αγωγιμότητα.
Μηχανικά χαρακτηριστικά
Αρχικά μετρήθηκε η πυκνότητα των τεσσάρων διαφορετικών μιγμάτων (Πίνακας 3) και στη συνέχεια
εξετάστηκε η επιρροή του Αέροτζελ στα μηχανικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος. Στα Σχήματα
1 και 2 που ακολουθούν παρουσιάζεται η επιρροή του αέροτζελ στην θλιπτική και καμπτική αντοχή
του σκυροδέματος.
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Πίνακας 3: Πυκνότητα σκυροδέματος
Μίγμα
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Σχ. 1 Επιρροή του Αέροτζελ στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος
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Σχ. 2 Επιρροή του Αέροτζελ στην καμπτική αντοχή του σκυροδέματος
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Παρατηρείται πως η παρουσία του Αέροτζελ οδηγεί σε μείωση του ειδικού βάρους καθώς και της
θλιπτικής και καμπτικής αντοχής του σκυροδέματος. Συγκεκριμένα, αντικατάσταση της άμμου σε
ποσοστό 16% κατ όγκον από Αέροτζελ οδήγησε σε μείωση του ειδικού βάρους κατά 20% και της
θλιπτικής αλλά και της καμπτικής αντοχής του σκυροδέματος κατά 58%. Επιπλέον παρατηρήθηκε
πως ενώ η μεταβολή της καμπτικής αντοχής με την παρουσία του Αέροτζελ στο μίγμα είναι σχεδόν
γραμμική καθώς 8% Αέροτζελ οδήγησε σε πτώση της αντοχής κατά 30.8% και 16% Αέροτζελ
οδήγησε σε πτώση της αρχικής αντοχής κατά 57.7%, στην περίπτωση της θλιπτικής αντοχής δεν
ισχύει η ίδια παρατήρηση καθώς η πτώση της θλιπτικής αντοχής με 8% αντικατάσταση της άμμου
από Αέροτζελ ήταν περίπου 43.86% και με την αντικατάσταση της ‘αμμου κατά 16% από Αέροτζελ η
αντίστοιχη πτώση της θλιπτικής αντοχής ήταν 58.1%.
Θερμική αγωγιμότητα
Η θερμική αγωγιμότητα του σκυροδέματος μετρήθηκε με τη συσκευή που φαίνεται στο Σχήμα 3. Η

συσκευή μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας που χρησιμοποιήθηκε (C-Therm TCi Thermal
Conductivity Analyzer) χρησιμοποιεί τη μέθοδο Modified Transient Plane Source (MTPS)
για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας των υλικών. Αποτελείται από μία πηγή παραγωγής
θερμότητας η οποία έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια του υλικού του οποίου η θερμική
αγωγιμότητα μετράται μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Σχ. 3 Μέτρηση Θερμικής αγωγιμότητας
Η επιρροή της παρουσίας του Αέροτζελ στο μίγμα του σκυροδέματος στη θερμική αγωγιμότητα του
νέου κατασκευαστικού υλικού μετρήθηκε με τη συσκευή που περιγράφεται παραπάνω και τα
αποτελέσματα για τα μίγματα με τα τρία διαφορετικά ποσοστά αντκατάστασης της άμμου με
Αέροτζελ, παρουσιάζονται στο Σχήμα 4 που ακολουθεί.
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Σχ. 4 Επιρροή του Αέροτζελ στη θερμική αγωγιμότητα του σκυροδέματος
Παρατηρείται πως η αύξηση της ποσότητας του Αέροτζελ στο μίγμα οδηγεί σε μείωση της θερμικής
αγωγιμότητας. Συγκεκριμένα αντικατάσταση της άμμου κατά 16% Αέροτζελ, οδήγησε σε μείωση της
θερμικής αγωγιμότητας κατά 33%, ενώ αντικατάσταση της άμμου κατά 8% κατ’ όγκο, οδήγησε σε
μείωση της θερμικής αγωγιμότητας κατά 13.5%.
Μικροδομή
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκε και η μικροδομή του νέου κατασκευαστικού υλικού.
Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκε ειδικό μικροσκόπιο (Scanning Electron Microscope).

Σχ. 5 Μικροδομή σκυροδέματος με Αέροτζελ (x50 μεγένθυνση)
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Σχ. 6 Μικροδομή σκυροδέματος με Αέροτζελ (x200 μεγένθυνση)

Σχ. 7 Μικροδομή σκυροδέματος με 0% Αέροτζελ (x 50 μεγένθυνση)
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Σχ. 8 Μικροδομή σκυροδέματος με 0% Αέροτζελ (x200 μεγένθυνση)
Στα Σχήματα 5 και 6 απεικονίζεται η μικροδομή του σκυροδέματος με Αέροτζελ, ενώ στα Σχήμα 7
και 8 η αντίστοιχη μικροδομή για το μίγμα αναφοράς που δεν περιείχε Αέοτζελ. Συγκρίνοντας τα
Σχήματα 5 και 7 είναι εμφανές πως το πορώδες του σκυροδέματος που περιέχει Αέροτζελ είναι
μεγαλύτερο, ενώ συγκρίνοντας τα Σχήματα 6 και 8, παρατηρείται πως το σκυρόδεμα με Αέροτζελ
είναι περισσότερο ρηγματωμένο απ’ ότι το σκυρόδεμα αναφοράς. Οι δύο αυτές παρατηρήσεις
εξηγούν και τη μείωση της αντοχής, θλιπτικής και καμπτικής, του σκυροδέματος με τη παρουσία του
Αέροτζελ μέσα στο μίγμα.

Συμπεράσματα
Η προσθήκη Αέροτζελ στο μίγμα του σκυροδέματος ως αντικατάσταση μερικής ποσότητας της
άμμου, οδηγεί σε μείωση της αντοχής αλλά παράλληλα και μείωση της θερμικής αγωγιμότητας. Η
εξέταση της μικροδομής του σκυροδέματος με Αέροτζελ σε σύγκριση με το κοινό σκυρόδεμα, έδειξε
πως η παρουσία του Αέροτζελ οδηγεί σε αύξηση του πορώδους καθώς και σε αύξηση των
μικρορηγματώσεων στο σκυρόδεμα, κάτι που εξηγεί και τη μειωμένη αντοχή του. Η μείωση της
καμπτικής αντοχής ήταν σχεδόν γραμμική με την αύξηση του Αέροτζελ στο μίγμα, συμπέρασμα που
δεν ισχύει για την περίπτωση της θλιπτικής αντοχής. Τελικά, η αντικατάσταση της αμμού κατά 16%
κ.ο. με αέτζελ, οδήγησε σε σκυρόδεμα θλιπτικής αντοχής 20MPa (περίπου 60% μείωση της αντοχής)
και θερμικής αγωγιμότητας 1.3 W/km που αντιστοιχεί σε 33% μείωση αν το συγκρίνουμε με τη
θερμική αγωγιμότητα του κοινού σκυροδέματος.
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