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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρασκευή και αυτο-ίαση τσιμεντοειδών κονιαμάτων καθώς και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αυτο-ίασης με διάφορες δοκιμές ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτό, παρασκευάσθηκαν
7 διαφορετικές συνθέσεις κονιαμάτων με χρήση CEM I 52.5N, ασβεστολιθικής άμμου, ινών, 2 διαφορετικών εμπορικών προσθέτων καθώς και 3 οργανικών οξέων
και ανόργανων χημικών αλάτων. Μετά τη συντήρηση των δοκιμίων για 28 ημέρες,
έγιναν τεχνητές ρωγμές και τα δοκίμια συντηρήθηκαν εκ νέου μέχρι να εκδηλωθεί
το φαινόμενο της αυτο-ίασης. Με την επιβεβαίωση της ίασης, πραγματοποιήθηκαν
δοκιμές ανθεκτικότητας με σκοπό να ληφθούν συμπεράσματα για την επαναφορά
των ιδιοτήτων των δοκιμίων μετά την αυτο-ίαση. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν ήταν αυτές της υδατοαπορροφητικότητας, των επαναλαμβανόμενων κύκλων
ξήρανσης-εμβάπτισης και ψύξης-απόψυξης, καθώς και αυτή της διείσδυσης χλωριόντων. Συμπερασματικά, σε κάποιες από τις μελετούμενες συνθέσεις παρατηρήθηκε πλήρης ίαση, ενώ οι δοκιμές ανθεκτικότητας έδειξαν ότι τα ιασμένα δοκίμια
δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ανθεκτικότητας με τα αρχικά.
ABSTRACT: The aim of the present study is the self-healing of cementitious mortars and evaluation of their durability. For this purpose, seven cementitious mortars
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of different composition were prepared and cured for 28 days. Then the specimens
were artificially cracked and water-cured for 40 days in order the self-gealing
progress to take place. The durability of shelf-healed specimens was evaluated by
means of sorptivity, resistance to wet-dry and freezing-thawing cycles and chloride
migration coefficient. The durability tests confirmed the efficient self-healing of the
studied specimens. The self-healed mortar specimens showed good behavior in all
performed tests. The sorptivity test seems to be a fast and reliable test in order to
evaluate the self-healing progress.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολλές ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και άλλες αναπτυσσόμενες,
επί παραδείγματι η Κίνα και η Ινδία, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανία
τους και στην παραγωγή αγαθών. Ένα αντιπροσωπευτικό μέρος των οικονομικών
τους τομέων είναι και η τσιμεντοβιομηχανία. Κάθε βιομηχανία όμως, φέρει κι ένα
μερίδιο στην έκλυση των αερίων του θερμοκηπίου. Έτσι, για την παρασκευή ενός
τόνου τσιμέντου δημιουργούνται άμεσα 0.55 τόνοι χημικού CO2, ενώ λόγω της
χρήσης ορυκτών καυσίμων επιπλέον έμμεσα 0.40 τόνοι του ίδιου αερίου. Συμπερασματικά, ένας τόνος τσιμέντου ισούται περίπου με ένα τόνο CO2. Η συγκεκριμένη ποσότητα μέχρι τα τέλη του ’90, αντιστοιχούσε στο 5% της παγκόσμιας παραγωγής του συγκεκριμένου αερίου, ένα ποσοστό που σήμερα αναμένεται να έχει
ανέλθει στο 6%, λόγω των υψηλών αναγκών σε τσιμέντο των λιγότερο βιομηχανοποιημένων χωρών (Davidovits, J., 1994, Worrell, E., et al., 2001, Zhang, J., et al.,
2014). Στην παγκόσμια κατάταξη έκλυσης CO2, στην πρώτη τριάδα έρχονται η
Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ινδία, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 47η θέση με 76 Mt
CO2. Αντίστοιχα, στην παγκόσμια κατάταξη έκλυσης CO2, λόγω παραγωγής τσιμέντου, οι τρεις πρώτες χώρες είναι η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ, με την Ελλάδα να
βρίσκεται στην 38η θέση με 3.8 Mt CO2 (Global Carbon Project). Ως αποτέλεσμα
των παραπάνω, οι βιομηχανίες έρχονται αντιμέτωπες με τη συμφωνία των Παρισίων, η οποία διαδέχεται το πρωτόκολλο του Κιότο, καθώς και με την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον οικολογικό φόρο, που αφορά τις εκπομπές CO2
(Geopolymer Institute, UNFCCC). Πέραν όμως των οικονομικών επιπτώσεων που
άπτονται των περιβαλλοντολογικών αιτιών, υπάρχουν και οι χρηματικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με τον κατασκευαστικό τομέα και πιο συγκεκριμένα με τις
δαπάνες που προκύπτουν στις εκάστοτε χώρες για τις επισκευές έργων πολιτικού
μηχανικού. Έτσι, αν αναλογιστούμε την περίοδο της δημοσιονομικής αυστηρότητας, τους πιθανούς αντίκτυπους από πολιτικές και κοινωνικές διακυμάνσεις, καθώς
και το γεγονός ότι η υποδομή αρκετών χωρών απαιτεί οικοδομικές εργασίες επισκευής, συντήρησης ή και κατασκευής μετά την περίοδο της κρίσεως, το οποίο θα
αντικατοπτρίζεται στους μελλοντικούς δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, έχει
ως άμεσο αποτέλεσμα να αναμένεται από τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσουν τις δαπάνες για επισκευές με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να ανοίγουν τον δρόμο και το EFSI να προσανατολίζεται να ενισχύσει τις επενδύσεις (Cembureau, 2016). Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ το κόστος ανακατασκευής γεφυρών υπολογίζεται πως φτάνει έως τα 200 δις δολάρια, ενώ το
μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης για τις γέφυρες εκτιμάται στα 5.2 δις δολάρια.
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Αντίστοιχα, στην Ολλανδία το 1/3 του ετήσιου προϋπολογισμού, για μεγάλα έργα
πολιτικού μηχανικού, δαπανάται για επιθεώρηση, παρακολούθηση, συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επισκευή και η συντήρηση
αντιπροσωπεύουν το 45% της δραστηριότητας του στον κατασκευαστικό και οικοδομικό τομέα. Σύμφωνα με το DEFRA, ο κλάδος των κατασκευών υπολογίζεται
ότι είναι υπεύθυνος για το 50% της παραγωγής CO2 στο Ηνωμένο Βασίλειο (K.
Van Breugel., 2007).
Σε απάντηση των παραπάνω, σήμερα, η επιστημονική κοινότητα εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ερευνητική περιοχή των ευφυών υλικών και πιο συγκεκριμένα σε
εκείνα με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά αυτο-ίασης. Η θετική απάντηση στο σημερινό τρόπο ζωής, ο οποίος επικεντρώνεται γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος και τη χαμηλή εκπομπή ρύπων από τη βιομηχανία, καθώς και η μείωση
του κόστους συντήρησης μίας κατασκευής με ανάλογη αύξηση του χρόνου ζωής
της, φέρνουν το αυτοϊάσιμο σκυρόδεμα στο προσκήνιο του σύγχρονου τρόπου κατασκευής. Ο όρος αυτοϊάσιμο σκυρόδεμα, αναφέρεται στα υλικά εκείνα που έχουν
ως βάση το τσιμέντο και έχουν την ικανότητα να επισκευάζουν τις βλάβες που
προκύπτουν στην κατασκευή από ορισμένους μηχανισμούς φθοράς. Οι τρόποι που
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της αυτο-ίασης στα τσιμεντοειδή υλικά είναι:
i. Κοίλες ίνες, ii. Μίκρο-ενθυλάκωση, iii. Διογκωτικοί παράγοντες και κρυσταλλικά πρόσθετα, iv. Βακτήρια, v. Μνημονικά ως προς το σχήμα υλικά και vi. Επιβραδυνόμενη χημική αντίδραση (Van der Zwaag, S., 2010, Wu, M., 2012).
Στην περίπτωση (iii) των διογκωτικών παραγόντων και κρυσταλλικών προσθέτων,
μηχανισμό στον οποίο βασίσθηκε η συγκεκριμένη εργασία, έχουν αναπτυχθεί τρεις
διαφορετικές μέθοδοι. Στην πρώτη από αυτές, η αυτο-ίαση εκδηλώνεται χάρη στην
συνεργασία γεω-υλικών, διογκωτικών προσθέτων και χημικών παραγόντων (Ahn,
T.H., et al., 2010, Kishi, T., et al., 2008). Στη δεύτερη μέθοδο, απαντάται η μίξη
διογκωτικών και κρυσταλλικών προσθέτων (Sisomphon, K., et al., 2012, 2013,
Aspiotis, K., et al., 2014), με τα τελευταία να μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά
και μόνα τους (Roig-Flores, M., et al., 2015, Roig-Flores, M., et al., 2016). Ενώ,
στην τρίτη διαδικασία, συναντάται η χρήση ιπτάμενης τέφρας, σκωρίας υψικαμίνων και ασβεστολίθου (Van Tittelboom, K., et al., 2012, Qian S, et al., 2009).
Τέλος, όσον αφορά την περίπτωση (vi) της επιβραδυνόμενης χημικής αντίδρασης,
προτείνεται η διατήρηση του χαμηλού λόγου w/c (0.25-0.45). Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση, δημιουργεί ένα μέρος μη ενυδατωμένης τσιμεντόπαστας, όπου η μεθύστερη ενυδάτωσης της συμβάλλει ενισχυτικά στο φαινόμενο της αυτο-ίασης
(Granger, S., et al., 2007).

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στόχος της εργασίας είναι η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών αυτο-ίασης σε τσιμεντοκονιάματα και η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας αυτών μετά την πραγματοποίηση της ίασης από τεχνητή ρωγμή εύρους 0-400 μm. Για την παρασκευή των δο-
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κιμίων χρησιμοποιήθηκαν τσιμέντο τύπου I (CEM I 52.5N), εμπορικά κρυσταλλικά (CA) και διογκωτικά (CSA) πρόσθετα, πυριτική παιπάλη (SF), 3 διαφορετικά
καρβοξυλικά οξέα (OA), ανθρακικό νάτριο (SC), υπερρευστοποιητής (SP) και πολυμερικές ίνες (F). Ο λόγος νερού προς τσιμεντοειδή υλικά (W/B) ήταν 0.40, ενώ
ο λόγος άμμου προς τσιμεντοειδή (S/B) ήταν ίσος με 2.00. Τα διερρηγμένα δοκίμια
βυθίστηκαν σε νερό και αφέθηκαν μέχρι την εκδήλωση του φαινομένου της ίασης.
Η επιθεώρηση της αποκατάστασης έγινε με τη χρήση στερεοσκοπίου. Με την επίτευξη της αυτο-ίασης και για τον ουσιαστικό έλεγχο πραγματοποιήθηκαν δοκιμές
ανθεκτικότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η υδατοαπορροφητικότητα, οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι ξήρανσης-εμβάπτισης και ψύξης-απόψυξης, καθώς και η
προσβολή σε χλωριόντα (διείσδυση).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για το σκοπό της παρούσας εργασίας παρασκευάσθηκαν 7 διαφορετικά μίγματα
τσιμεντοκονιών (Πίνακας 1), με τις συνθέσεις να αναμιγνύονται βάσει του προτύπου EN 196-1 σε εργαστηριακό αναμικτήρα (20063 Cernusco). Με τη λήξη της
μίξης έγινε χύτευση των τσιμεντοκονιών σε κυλινδρικές μήτρες PVC και ανοξείδωτου χάλυβα, διαστάσεων 75Φ×20 mm και 100Φ×200 mm αντίστοιχα και εν συνεχεία δονήθηκαν για 1 min. Ακολούθως αφέθηκαν για 24 h σε εργαστηριακές
συνθήκες (T: 25 ± 5 °C, H: 95 ± 5%). Με το πέρας της ημέρας έγινε αφαίρεση των
καλουπιών και τα δοκίμια εμβαπτίστηκαν για 27 ημέρες στο νερό, σε ξεχωριστά
δοχεία ανά μίγμα. Με την ολοκλήρωση των 28 ημερών, τα δείγματα αστόχησαν
τεχνητά σε διάρρηξη με χρήση διάταξης TONI 3000 (ρυθμός φόρτισης 0.50
kN/sec). Οι ρωγμές που δημιουργήθηκαν είχαν εύρος 0-400 μm. Κατόπιν, τα δοκίμια δέθηκαν με μεταλλικούς σφικτήρες και κατά μήκος της ρωγμής αποτυπώθηκαν
σημεία σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις προς διευκόλυνση των μετρήσεων επιθεώρησης. Τέλος, τα δοκίμια βυθίστηκαν εκ νέου σε νερό, κατά παρόμοιο τρόπο με τη
διαδικασία ωρίμανσης.
Πίνακας 1. Συνθέσεις κονιαμάτων.
Καρβοξυλικά Οξέα
CEM-I Τσιμεντοειδή
SF
52.5N
CA
CSA
1
2
3
Μ1
100.00
Μ2
88.50
1.50 10.00
Μ3
89.55
10.00
0.10 0.03
Μ4
89.55
10.00
0.13
Μ5
90.00
10.00
Μ6
88.80
10.00
0.26 0.08
Μ7
88.55
10.00 1.00 0.10 0.03
*Υπολογισμός σε επί τοις εκατό των τσιμεντοειδών
Μίγμα

SC

0.32
0.32
0.86
0.32

SP*

F*

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.63

1.00

Για την παρακολούθηση του βαθμού ίασης, σε τακτά χρονικά διαστήματα 0, 10,
20, 30 και 40 ημέρες, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με στερεοσκόπιο (Zeiss Stemi
2000-C) με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού ανάλυσης εικόνας (Zen 2012, Blue
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edition, Zeiss). Η πρώτη μέτρηση (0 ημέρες) πραγματοποιήθηκε μετά τη δημιουργία των ρωγμών. Ακολούθως, έγινε κοπή των κυλινδρικών δοκιμιών διαστάσεων
100Φ×200 mm ώστε να παρασκευαστούν τα δείγματα για τις δοκιμές ανθεκτικότητας.
Για τη δοκιμή υδατοαπορροφητικότητας χρησιμοποιήθηκαν 2 δοκίμια από κάθε
σύνθεση. Αφού ζυγίστηκαν, τοποθετήθηκαν στο πυριατήριο σε θερμοκρασία 70 ±
5 °C και παρέμειναν μέχρι σταθερού βάρους. Ακολούθως μονώθηκαν πλευρικά και
τοποθετήθηκαν σε ειδικά στηρίγματα μέσα σε δοχεία με νερό, με μέγιστο βάθος
βύθισης τα 5 mm (Σχήμα 1). Η καταγραφή της μάζας γινόταν κάθε 10, 20, 30, 45,
60 και 120 min.

Σχήμα 1. Διάταξη δοκιμής υδατοαπορροφητικότητας.

Ως προς τις δοκιμές ανθεκτικότητας σε επαναλαμβανόμενους κύκλους, ξήρανσηςεμβάπτισης και ψύξης-απόψυξης, ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Αμφότερες οι δοκιμές χρειάστηκαν από 14 δοκίμια (2/σύνθεση) κάθε ένα από τα οποία
ζυγίσθηκε και στη συνέχεια εμβαπτίσθηκε σε νερό μέχρι κορεσμού και σταθεροποίησης της μάζας. Η νέα μάζα και για τις 2 δοκιμές, αποτέλεσε την τιμή αναφοράς.
Ως προς την πρώτη δοκιμή, αντίστοιχα, ο κάθε κύκλος αποτελείτο από 2 στάδια. Η
ξήρανση πραγματοποιήθηκε στους 80 °C για 4 h, ενώ η εμβάπτιση έγινε σε νερό
θερμοκρασίας 25 ± 5 °C για 4 h. Σε περίπτωση διακοπής της διαδικασίας τα δοκίμια
παρέμεναν βυθισμένα. Ακολούθως, κατά τη ψύξη-απόψυξη, γινόταν ψύξη σε ξηρό
περιβάλλον για 4 h στους -18 ± 2 °C, ενώ η απόψυξη πραγματοποιείτο σε νερό
θερμοκρασίας 4 ± 2 °C για 4 h. Σε περίπτωση διακοπής των κύκλων τα δοκίμια
παρέμεναν σε κατάσταση ψύξης. Ανά 10 κύκλους ή όποτε παρουσιαζόταν σοβαρή
υποβάθμιση γινόταν ζύγιση των δειγμάτων.
Η δοκιμή διείσδυσης χλωριόντων (NT Build 492) έγινε με χρήση 7 ιασμένων δοκιμίων κονιάματος. Για την εκπόνηση της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε διάταξη ηλεκτρικού κυκλώματος το οποίο κατέληγε σε 2 ηλεκτρόδια (άνοδος / κάθοδος),
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μεταξύ των οποίων παρεμβαλλόταν το δοκίμιο που κλείνει το κύκλωμα και αποτελεί την αντίσταση αυτού. Πριν την έναρξη της δοκιμής, μία δεξαμενή από Plexiglas
πληρώθηκε με διάλυμα NaCl 10% w/v (διάλυμα καθόδου) και εντός αυτής τοποθετήθηκε μεταλλική ανοξείδωτη κεκλιμένη βάση κλίσης 32°. Ακολούθως, το δοκίμιο κονιάματος τυλίχθηκε με μονωτική ταινία PTFE και εν συνεχεία τοποθετήθηκε εντός κοίλης κυλινδρικής ελαστικής μεμβράνης, ύψους τετραπλάσιου του δοκιμίου κονιάματος, κατά τέτοιον τρόπο ώστε η κάτω επιφάνεια του δοκιμίου να
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα κάτω χείλη αυτής. Εφόσον το σύστημα μεμβράνης
δοκιμίου ασφαλίσθηκε με ανοξείδωτους μεταλλικούς βραχίονες, στο ύψος της
κάτω και άνω επιφάνειας του δοκιμίου, τοποθετήθηκε στην κεκλιμένη βάση. Στο
άνω κενό μέρος, εσωτερικά των τοιχωμάτων της μεμβράνης, μεταγγίστηκε διάλυμα NaOH 0.3N (διάλυμα ανόδου). Με την ολοκλήρωση της διάταξης, τοποθετήθηκαν τα ηλεκτρόδια στην άνοδο και στην κάθοδο και συμμορφώθηκε η τάση
και η ένταση βάσει κατάλληλου πίνακα. Τέλος, μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, το οποίο ορίσθηκε βάσει του προτύπου, το δοκίμιο απομακρύνθηκε από
τη διάταξη και αστόχησε με τεχνική αντιδιαμετρικής θλίψης. Τα 2 τμήματα που
προέκυψαν μετά τη θραύση, ψεκάστηκαν στη ρωγματωμένη επιφάνεια με διάλυμα
AgNO3 0.1M. Μετά από χρονικό διάστημα 15 min μετρήθηκε η χρωματισμένη επιφάνεια. Το δοκίμιο συνολικά ρωγματώθηκε 2 φορές. Κατά την πρώτη, εγκάρσια
στην ιασμένη ρωγμή και εν συνεχεία παράλληλα ως προς αυτήν (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Πειραματική διάταξη διείσδυσης χλωριόντων κατά NT Build 492.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η μέτρηση των αρχικών ρωγμών και η μετέπειτα οπτική επιθεώρηση των τσιμεντοκονιαμάτων, έδειξαν ότι οι συνθέσεις Μ6 και Μ7 έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα αποκατάστασης με ίαση της τάξης των 300 μm και 350 μm αντίστοιχα,
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όπως αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. Συνολικά, οι συνθέσεις Μ1 έως Μ4 έφεραν ίαση σε ρωγμές ανοίγματος γύρω από τα 200 μm. Τέλος, τα δείγματα της σύνθεσης Μ5 έκλεισαν ρωγμές εύρους λίγο πιο πάνω από τα 250 μm.

Σχήμα 3. Αποτελέσματα ίασης 40 ημερών μιγμάτων Μ6 και Μ7.

Ως προς τη δοκιμή της υδατοαπορροφητικότητας παρουσιάστηκε καλύτερη απόκριση στις συνθέσεις M2 και M6, με τη Μ5 να εμφανίζει τη μεγαλύτερη απορρόφηση μάζας νερού όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4. Αξιοσημείωτο είναι δε, ότι στη
σύνθεση M5 εμφανίσθηκε άμεση απορρόφηση νερού κατά την έναρξη της δοκιμής
σε σχέση με τα υπόλοιπα δοκίμια.
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Σχήμα 4. Τιμές υδατοαπορροφητικότητας ιασμένων δοκιμίων κονιάματος συνθέσεων
Μ1 έως Μ7.

Ακολούθως, στις δοκιμές ανθεκτικότητάς, σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ξήρανσης-εμβάπτισης και ψύξης-απόψυξης, όλα τα δοκίμια έφεραν καλή συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, στη δοκιμή ξήρανσης-εμβάπτισης οι μάζες των δοκιμίων
παρέμειναν πρακτικά σταθερές, με αυτό να δηλώνει μία ικανοποιητική ανθεκτικότητα των ιασμένων κονιαμάτων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ομοιομορφία των τιμών
σε όλα τα δείγματα. Αντίστοιχα, πρακτικά σταθερές έμειναν και οι μάζες των δοκιμίων που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της ψύξης-απόψυξης. Και σε αυτή
την περίπτωση, η σταθερότητα υποδεικνύει την ικανοποιητική ανθεκτικότητα όλων των ιασμένων δοκιμίων του πειράματος. Αναλυτικότερα, οι τιμές και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 5 και 6.
Τέλος, στη δοκιμή διείσδυσης χλωριόντων πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκάρσια
και παράλληλα ως προς το επίπεδο επιφάνειας της ρωγμής. Οι τιμές των συντελεστών διείσδυσης που προέκυψαν στην εγκάρσια ανάλυση αποτελούν τους συντελεστές του δείγματος πριν την τεχνητή αστοχία του, καθώς η ρωγμή φέρει μικρή
επίδραση. Αντίθετα, η ανάλυση που έγινε παράλληλα στο επίπεδο της ρωγμής παρουσίασε αύξηση των τιμών διείσδυσης, διότι στην επιφάνεια αυτή παρατηρήθηκε
τοπική αύξηση των χλωριόντων. Οι τιμές των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται
στον Πίνακα 2.
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Σχήμα 5. Καμπύλη ξήρανσης-εμβάπτισης.

Σχήμα 6. Καμπύλη ψύξης-απόψυξης.
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Πίνακας 2. Συντελεστές διείσδυσης χλωριόντων τσιμεντοκονιαμάτων μετά από
διαδικασία αυτο-ίασης.
Θέση ως προς
τη Ρωγμή
Κάθετα
Παράλληλα

M1

M2

2.36
2.86

1.84
4.36

M3
M4
M5
D × 10-11 (m2/s)
1.89
1.90
2.32
3.10
4.69
4.27

M6

M7

2.60
4.14

2.39
5.77

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία μπορούν να
χωρισθούν σε δυο κατηγορίες. Ως προς τις συνθέσεις, αυτές με τη συμμετοχή δυο
κατάλληλων οργανικών οξέων, με ή χωρίς πυριτική παιπάλη, έδωσαν τα καλύτερα
αποτελέσματα, καθώς είχαν υψηλά ποσοστά ίασης και μείωση ρωγμών μεγαλύτερου εύρους. Ως προς τις δοκιμές ανθεκτικότητας, οι οποίες πιστοποίησαν την αποτελεσματική αυτο-ίαση των δοκιμίων, παρατηρήθηκαν τα εξής: Γενικά, τα δοκίμια
έδειξαν καλή συμπεριφορά στη δοκιμή υδατοαπορροφητικότητας, με τα καλύτερα
όμως αποτελέσματα να παρουσιάζονται στη σύνθεση με τα δύο εμπορικά πρόσθετα
και σε αυτή με τη συμμετοχή των κατάλληλων οργανικών οξέων. Η συγκεκριμένη
δοκιμή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ταχύτατη διάγνωση της αποτελεσματικής ή όχι αυτο-ίασης των δομικών υλικών. Όσον αφορά την ανθεκτικότητα σε
κύκλους ξήρανσης-εμβάπτισης και ψύξης-απόψυξης, όλες οι συνθέσεις παρουσίασαν πολύ καλή συμπεριφορά. Η παρατήρηση στο στερεοσκόπιο δεν έδειξε υποβάθμιση των δοκιμίων μετά τις παραπάνω δοκιμές. Τέλος, τα ιασμένα δοκίμια επέδειξαν καλή συμπεριφορά στη δοκιμή διείσδυσης χλωριόντων, καθώς δεν παρουσιάσθηκε μεταβολή στην τάξη μεγέθους των συντελεστών διείσδυσης.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ahn, T.H., Kishi, T., “Crack Self-Healing Behavior of Cementitious Composites
Incorporating Various Mineral Admixtures”. Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 8, No 2 (2010) 171-186
Aspiotis, K., Badogiannis, E., Tsivilis, S., “Self-Healing potential of cement
mortars containing commercial chemical admixtures”, In Proceedings of the International Conference: Coastal landscapes, mining activities and preservation of cultural heritage (Milos Island, Greece September 17-20, 2014)
Cembureau, “Activity Report”., (2016)
Davidovits, J., “Global warming impact on the cement and aggregates industries”. World Resource Review, Vol. 6, No 2 (1994) 263-278
Geopolymer_Institute. “Geopolymer Cement for mitigation of Global Warming”. Available from: https://www.geopolymer.org/applications/global‐warming/,
(2006)
Global Carbon Project. “Global Carbon Atlas”., Available from:
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2‐emissions, (2016)

10

Granger, S., Loukili. A., Pijaudier-Cabot, G., Chanvillard, G., “Experimental
characterization of the self-healing of cracks in an ultra high performance cementitious material: Mechanical tests and acoustic emission analysis”. Cement and Concrete Research, Vol. 37, No 4 (2007) 519-527
Kishi, T., Ahn, T.H., “The effect of geo-materials on the autogenous healing
behavior of cracked concrete”. In Proceedings of Concrete Repair, Rehabilitation
and Retrofitting II, CRC Press (2008) 125-126
Qian, S., Zhou, J., de Rooij, M.R., Schlangen, E., Ye, G., van Breugel, K., “Selfhealing behavior of strain hardening cementitious composites incorporating local
waste materials”. Cement and Concrete Composites, Vol. 31, No 9 (2009) 613-621
Roig-Flores, M., Moscato, S., Serna, P., Ferrara, L., “Self-healing capability of
concrete with crystalline admixtures in different environments”. Construction and
Building Materials, Vol. 86 (2015) 1-11
Roig-Flores, M., Pirritano, F., Serna, P., Ferrara, L., “Effect of crystalline admixtures on the self-healing capability of early-age concrete studied by means of
permeability and crack closing tests”. Construction and Building Materials, Vol.
114 (2016) 447-457
Sisomphon, K., Copuroglu, O., Koenders, E.A.B., “Self-healing of surface
cracks in mortars with expansive additive and crystalline additive”. Cement and
Concrete Composites, Vol. 34, No 4 (2012) 566-574
Sisomphon, K., Copuroglu, O., Koenders, E.A.B., “Effect of exposure conditions on self healing behavior of strain hardening cementitious composites incorporating various cementitious materials”. Construction and Building Materials, Vol.
42 (2013) 271-224
Van Breugel, K., “Is there a market for self-healing cement-based materials?”,
in Proceedings of the 1st International Conference on Self-Healing Materials
(Noordwijk aan Zee, The Netherlands April 18-20, 2007)
Van der Zwaag, S., “Routes and mechanisms towards self-healing behavior in
engineering materials”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Vol. 58, No 2 (2010) 227-236
Van Tittelboom, K., Gruyaert, E., Rahier, H., De Belie, N., “Influence of mix
composition on the extent of autogenous crack healing by continued hydration or
calcium carbonate formation”. Construction and Building Materials, Vol. 37 (2012)
349-359
UNFCCC Kyoto protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1997)
UNFCCC Paris Agreement (2015)
Worrell, E., Price, L., Martin, N., Hendriks, C., Meida, L.O., “CARBON DIOXIDE EMISSIONS FROM THE GLOBAL CEMENT INDUSTRY”. Annual Review of Energy and the Environment, Vol. 26, No 1 (2001) 303-329
Wu, M., et al., “A review: Self-healing in cementitious materials and engineered
cementitious composite as a self-healing material”. Construction and Building Materials, Vol. 28, No 1 (2012) 571-583
Zhang, J., et al., “Analysis of CO2 Emission for the Cement Manufacturing with
Alternative Raw Materials: A LCA-based Framework”. Energy Procedia, Vol. 61
(2014) 2541-2545

11

