Επίδραση των SAPs στις μηχανικές αντοχές και στις
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην επίδραση των
υπεραπορροφητικών πολυμερών (Super Absorbent Polymers, SAPs) στην μηχανική
αντοχή και στις ιδιότητες αυτο-ίασης / σφράγισης των δειγμάτων τσιμέντου. Τα
πρισματικά δοκίμια μεγέθους 40 mm x 40 mm x 160 mm κατασκευάστηκαν
σύμφωνα με το πρότυπο EN 196-1 (EN 196-1:1995). Υπεπορροφητικά πολυμερή
ενσωματώθηκαν στο προαναφερθέν μίγμα ως πρόσθετα σε δύο συγκεντρώσεις, 0,5%
και 2,0% κατά μάζα τσιμέντου (bmoc). Τα νανοπρόσθετα με δομή πυρήνα-κελύφους
έχουν έναν οργανικό πολυμερικό πυρήνα διασταυρωμένου ακρυλικού πολυμερούς
και ένα ανόργανο κέλυφος με βάση το οξείδιο του ασβεστίου και το οξείδιο του
πυριτίου (CaO-SiO 2 ). Τα δείγματα τσιμέντου κατασκευάστηκαν με μηχανική ξηρή
ανάμιξη και μορφοποιήθηκαν σε ένα καλούπι από τεφλόν χρησιμοποιώντας μία
συσκευή κρούσεως. Τα δείγματα παρέμειναν στο καλούπι σε υγρή ατμόσφαιρα για
24 ώρες και έπειτα τα δείγματα που παραλήφθηκαν μετά το ξεκαλούπωμα
αποθηκεύτηκαν υπό νερό για 28 ημέρες. Η μορφολογία των δειγμάτων τσιμέντου και
των προσθέτων διερευνήθηκε μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (Scanning
Electron Microscopy, SEM). Διεξήχθησαν δοκιμές διαπερατότητας ύδατος (μέθοδος
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δοκιμής RILEM II.4), από τα οποία έγινε εκτίμηση της συμπερφοράς αυτόίασης/σφραγίσματος του ενισχυμένου τσιμέντου και προσδιορίστηκε ο συντελεστής
διάχυσης νερού. Η μακρο-μηχανική συμπεριφορά διερευνήθηκε μέσω δοκιμών
θλίψης και κάμψης (EN 196-1). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η δράση αυτοίασης / σφράγισης καθώς και οι μηχανικές ιδιότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από τη συγκέντρωση των SAP στο δείγμα του τσιμέντου.
ABSTRACT: This study is focused on the influence of super absorbent polymers
(SAPs) on the mechanical integrity and self-healing/sealing properties of cement
specimens. Prismatic test samples 40 mm x 40 mm x 160 mm in size were fabricated
according to the EN 196-1 standard (EN 196-1:1995). Super absorbent polymers
were incorporated into the aforementioned mixture as additives in two
concentrations, 0.5% and 2.0% by mass of cement. The nanoadditives composed of a
core-shell structure incorporating a poly(methacrylic acid - co - ehtylene glycol
dimethacrylate) core and an inorganic shell based on calcium and silicon oxide (CaOSiO 2 ). The cement specimens were prepared by mechanical dry mixing and were
compacted in a teflon mould using a jolting apparatus. The specimens in the mould
were stored in a moist atmosphere for 24 h and then the demoulded specimens were
stored under water for 28 days. The morphology of the cement specimens and the
additives was investigated via scanning electron microscopy. Water permeability
tests (RILEM Test Method II.4) were performed, the self-sealing performance of the
reinforced cement and the evolution of the water diffusion coefficient were
monitored. The macro mechanical integrity was investigated by means of
compressive and flexural strength (EN 196-1). The results reveal that the selfhealing/sealing action as well as the mechanical properties highly depend on the
concentration of SAPs into the cement specimen.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα των κατασκευών λόγω του
συνδυασμού του χαμηλού κόστους, της μηχανικής αντοχής και της μεγάλης
διαθεσιμότητάς του (Nele De Belie, 2016). Παρ 'όλα αυτά, οι κατασκευές από
σκυρόδεμα τείνουν να παρουσιάζουν ρωγμές όταν εκτίθενται σε φορτία, υφίστανται
συρρίκνωση ξηράνσεως, όταν υποβάλλονται σε θερμικές διεργασίες ή όταν
λαμβάνουν χώρα φυσικοχημικές αντιδράσεις καθώς η αντοχή τους σε εφελκυσμό
είναι περιορισμένη (Caijun Shi, 2017), (N.R. Buenfeld, 2016). Στην διεθνή
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι στενές ρωγμές (πλάτος ≤ 0,05 mm) έχουν επιδείξει
συμπεριφορά αυτογενούς αυτο-ίασης / σφράγισης όταν εκτίθενται σε ατμόσφαιρα
πλούσια σε υγρασία και υπό την παρουσία συγκεκριμένων ιόντων (Ca2+, CO 3 -) μέσω
δύο πιθανών μηχανισμών. Σύμφωνα με τον πρώτο, καθώς το νερό εισέρχεται στις
ρωγμές συνεχίζονται οι αντιδράσεις ενυδάτωσης του τσιμέντου και δημιουργούν
ένυδρες ασβεστοπυριτιες ενώσεις ως προϊόντα αντιδράσεων ενυδάτωσης (C-S-H), τα
οποία μπορούν να σφραγίσουν μικρές ρωγμές, ενώ σύμφωνα με τον δεύτερο το νερό
που εισέρχεται στις ρωγμές προωθεί την αντίδραση μεταξύ των ιόντων Ca2+ (από την
σύσταση του τσιμέντου) και του CO 2 ή των ιόντων HCO 3 - (διαλελυμένα στο νερό)
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προς καταβύθιση ανθρακικού ασβεστίου CaCO 3 το οποίο επίσης δρα ως προϊόν
αυτό-ίασης / σφράγισης ρωγμών (Nele De Belie, 2014b). Από την άλλη πλευρά, για
ρωγμές μεγαλύτερου πλάτους, αυτή η συμπεριφορά , δεν αναμένεται να εμφανιστεί
(Caijun Shi, 2017), (N.R. Buenfeld, 2016), (N. De Belie, 2014a). Ποικιλία
συμβατικών μεθόδων έχουν χρησιμοποιηθεί με την πάροδο των χρόνων για την
αντιμετώπιση του σχηματισμού ρωγμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα όπως έγχυση
ρητίνης, επιφανειακή επικάλυψη κλπ αλλά αυτές δεν ήταν πάντα αποτελεσματικές.
Για παράδειγμα, οι επιφανειακές επιστρώσεις μπορεί να καταστραφούν και να
χρειαστεί εκ νέου εφαρμογή τους ή η τοποθεσία του προς επισκευή σημείου επάνω
στην κατασκευή μπορεί να καθιστά πολύ δύσκολη την εφαρμογή επικάλυψης ή
έγχυσης ρητίνης (Caijun Shi, 2017). Κατά συνέπεια, τα τσιμεντοειδή υλικά με
ιδιότητες αυτο-ίασης / σφράγισης εμφανίζονται πολλά υποσχόμενα (Nele De Belie,
2016). Τέτοιες ιδιότητες έχουν αναφερθεί σε δοκίμια τσιμέντου όταν πρόσθετα όπως
SAPs, βακτήρια (N. De Belie, 2014a) ή ίνες (Nele De Belie, 2014b) ενσωματώνονται
στην κατασκευή σκυροδέματος ως προσμίξεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η
διερεύνηση των μηχανικών αντοχών και της συμπεριφοράς αυτο-ίασης / σφράγισης
των δοκιμίων τσιμέντου που περιέχουν SAPs σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (0,5%
και 2% bmoc). Από την σύνθεση των SAPs που ενσωματώνονται στα δοκίμια του
τσιμέντου προκύπτουν σφαιρικά σωματίδια των οποίων το μέγεθος κυμαίνεται στην
περιοχή των υπομικρών. Τα SAPs αυτά παρασκευάστηκαν με την ενθυλάκωση ενός
οργανικού μορίου (διασταυρωμένο πολυμερές ακρυλικής βάσης) σε ένα ανόργανο
κέλυφος με βάση το οξείδιο ασβεστίου και το οξείδιο του πυριτίου. Τα SAPs δομής
οργανικού πυρήνα-ανόργανου κελύφους, έχουν την δυνατότητα να προσροφούν
μεγάλες ποσότητες νερού από υδατικά διαλύματα λόγω υδροφιλικότητας της δομής
τους, χωρίς να διαλύονται σε αυτό, λόγω των υπαρχόντων διασταυρώσεων
πλέγματος του πολυμερικού δικτύου τους. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες δομές
διατηρούν την αρχική τρισδιάστατη δομή τους κατά τη προσρόφηση και απόδοση
του νερού στη μήτρα τσιμέντου, καθώς δεν παρουσιάζουν αντιστρεπτή συμπεριφορά
διόγκωσης/από-διόγκωσης λόγω του σταθερού ανόργανου κελύφους που περιβάλλει
τον υδρόφιλο οργανικό πυρήνα. Κατά συνέπεια, τα SAPs ενισχύουν την περαιτέρω
υδρόλυση του τσιμέντου προσφέροντας το νερό που έχουν προσροφήσει κατά την
ανάμειξη αλλά και κατά τη δημιουργία ρωγμών και ατελειών που λειτουργούν ως
δίοδοι διείσδυσης μορίων νερού.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Υλικά
Χρησιμοποιήθηκαν τσιμέντο τύπου Portland CEM I 42.5R (Lafarge) και SAPs
εργαστηριακής σύνθεσης. Η σύσταση, η προέλευση και η καθαρότητα όλων των
χημικών ειδών που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1.
Τα SAPs που χρησιμοποιήθηκαν συνετέθησαν με συμπολυμερισμό ενός ακρυλικού
συμμονομερούς με κατάλληλο μέσο διασταυρώσεως σε ακετονιτρίλιο (ACN),
δημιουργία άλατος με επίδραση καυστικού νατρίου (NaOH) και ενθυλάκωση του
ιονισμένου προϊόντος σε ένα ανόργανο κέλυφος με βάση τα οξείδια του πυριτίου και
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του ασβεστίου (CaO-SiO 2 ). Τα παραχθέντα SAPs ελέγχθηκαν πριν από την
ενσωμάτωσή τους στα δοκίμια τσιμέντου όσον αφορά στην δομή τους και στην
διόγκωση τους σε διάφορα μέσα (απεσταγμένο ύδωρ, διήθημα τσιμέντου και τεχνητό
νερό ωκεανού). Η δομή τους εξετάστηκε με SEM. Τα παραγόμενα SAPs είχαν δομή
σφαίρας στην περιοχή των υπομικρών και διατηρούσαν τόσο το σχήμα όσο και το
μέγεθός τους πριν και μετά από τις δοκιμές διόγκωσης σε όλα τα εξεταζόμενα μέσα
(Σχήμα 1). Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των χρησιμοποιηθέντων SAPs φαίνονται
στον Πίνακα 2.
Πίνακας 1. Σύνθεση, προέλευση και καθαρότητα των χρησιμοποιηθέντων χημικών ειδών
ΥΛΙΚΑ
Τσιμέντο Portland CEM I
42.5R

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LAFARGE

SAPs

Εργαστηριακής
Σύνθεσης

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ή ΣΥΝΘΕΣΗ
Διοξείδιο του πυριτίου, SiO 2 , 19.50-20.50%
Τριοξείδιο του αργιλίου, Al 2 O 3 , 4.50-5.10%
Τριοξείδιο του Σιδήρου, Fe 2 O 3 , 3.30-3.70%
Οξείδιο του Ασβεστίου, CaO, 63.00-64.00%
Οξείδιο του Μαγνησίου, MgO, 2.65-2.90%
Θειώδη ως SO 3 , max, 2.60-2.95%
Αργιλικό Τριασβέστιο,C 3 A, 6.70-7.50%
Ισοδύναμα αλκάλια, 0.48-0.58%
Χλωρίδιο κατά μέγιστο, 0.10-0.05%
Οργανικός πυρήνας διασταυρωμένου
ακρυλικού πολυμερούς που έχει ιονιστεί και
έχει ενθυλακωθεί σε ανόργανο κέλυφος με
βάση τα οξείδια του ασβεστίου και του
πυριτίου (CaO-SiO 2 )

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικές Ιδιότητες των χρησιμοποιηθέντων SAPs
Διάμετρος (nm)
SAP

200-570
(όπως φαίνεται στο
Σχήμα 1)

Λόγος διόγκωσης στην ισορροπία (g/g)
Απιονισμένο
Διήθημα
Υποκατάστατο νερό
Ύδωρ
τσιμέντου
ωκεανού
670
565
458

Σχήμα 1. (από αριστερά προς τα δεξιά) Εικόνες SEM των SAPs. Οι πρώτες δύο εικόνες
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αφορούν στα SAPs μετά την σύνθεσή τους, ενώ η τρίτη αφορά στα SAPs μετά τις δοκιμές
διογκώσεως και την ακόλουθη ξήρανσή τους.

Δοκίμια
Τα δοκίμια κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 196-1 με την διαδικασία
της ξηρής ανάμιξης χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο αναμικτήρα. Οι
συγκεντρώσεις των SAPs που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 0, 0,5 και 2% bmoc. Κατά
την κατασκευή των δοκιμίων δεν παρατηρήθηκε καμία απώλεια κατεργασιμότητας
της πάστας κατά την ενσωμάτωση των SAPs.
Τα δοκίμια χυτεύθηκαν αμέσως μετά την διαδικασία ανάμιξης σε κατάλληλα
καλούπια για να σχηματίσουν πρίσματα 40 mm x 40 mm x 160 mm και 40 mm x 40
mm x 40 mm και αφέθηκαν σε αυτά για 24 ώρες σε θερμοκρασία 20 °C.
Στην συνέχεια και αφού τα δοκίμια ξεκαλουπώθηκαν και αφέθηκαν σε θερμοκρασία
20 °C και σχετική υγρασία (Relative Humidity, RH) 98% για 28 ημέρες.
Μέθοδοι Ελέγχου
Η αντοχή σε κάμψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 196-1 σε
διάταξη κάμψης τριών σημείων (EN 196-1:1995). Οι διαστάσεις των
χρησιμοποιηθέντων δοκιμίων ήταν 40 mm x 40 mm x 160 mm και για κάθε
περίπτωση κατασκευάστηκαν από τρία δοκίμια.
Η αντοχή σε θλίψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο EN 196-1 (EN 1961:1995). Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν τα σπασμένα δοκίμια από την αντοχή
σε εφελκυσμό, ενώ για κάθε περίπτωση υπήρχαν έξι δοκίμια.
Οι τεχνητές ρωγμές προκλήθηκαν με τη χρήση συσκευής κάμψης τριών σημείων σε
πρισματικά δοκίμια διαστάσεων 40 mm x 40 mm x 40 mm στην ηλικία των 28
ημερών και κατόπιν της ξήρανσής τους σε πυριαντήριο στους 50 °C για μία ημέρα.
Η απαιτούμενη δύναμη για την τεχνητή δημιουργία των ρωγμών εφαρμόστηκε με
ένα σταδιακά αυξανόμενο ρυθμό μέχρι να εμφανιστεί μία ενιαία ρωγμή.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα αυτο-ίασης / σφραγίσεως των
δοκιμίων τσιμέντου, αυτά αφέθηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος σε θάλαμο με
σχετική υγρασία 95% ± 5% και μελετήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (3, 4
και 28 ημέρες), (Jae-Suk Ryou, 2016).
Ο μικροσκοπικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε με μικροσκόπιο Hitachi Tabletop
Microscope (Hitachi High Technologies Corporation) σε πρισματικά δοκίμια
διαστάσεων 40 mm x 40 mm x 40 mm, στα οποία είχε προηγουμένως δημιουργηθεί
τεχνητά μια ρωγμή. Η μικροσκοπία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αξιολόγησης της
επίδρασης των SAPs αφενός της αυτο-ίασης / σφράγισης των δημιουργηθέντων
ρωγμών και αφετέρου στην μικροδομή των δοκιμίων όταν αυτά εκτέθηκαν σε
περιβάλλον σχετικής υγρασίας 95 ± 5 % και σε θερμοκρασία 20 oC για 0, 3, 4 και 28
ημέρες. Επίσης, με στοιχειακή ανάλυση EDS ταυτοποιήθηκαν τα χημικά στοιχεία
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των ενώσεων που ανιχνεύονταν στο SEM ως προϊόντα αυτό-ίασης / σφράγισης πάνω
στις ρωγμές των δοκιμίων.
Η δομή των προϊόντων αυτο-ίασης / σφράγισης ταυτοποιήθηκε μέσω Υπέρυθρης
Φασματοσκοπίας με Μετασχηματισμό Fourier (FTIR) και μέσω της μεθόδου
Εξασθενημένης Ολικής Ανάκλασης (Attenuated Total Reflectance, ATR) σε
Φασματόμετρο FT-IR Agilent Cary 630 με κρύσταλλο διαμαντιού.
Η διαπερατότητα του ύδατος μέσω των προκαλούμενων ρωγμών των δοκιμίων
προσδιορίστηκε ώστε να εκτιμηθεί η αυτο-ίαση / σφράγιση των δοκιμίων
χρησιμοποιώντας μία διάταξη ανάλογη εκείνης που περιγράφεται στη μέθοδο
ελέγχου RILEM II.4 όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 (Jae-Suk Ryou, 2016), (amt
laboratories, 2006). Ο συντελεστής διαπερατότητας ύδατος προσδιορίστηκε
χρησιμοποιώντας την εξίσωση 1 (Jae-Suk Ryou, 2016), ενώ η αποτελεσματικότητα
της αυτοΐασης εκφράστηκε ως η ελάττωση της ροής ύδατος δηλαδή του συντελεστή
διαχύσεως ύδατος με τον χρόνο (Nele De Belie, 2014b). Στα δοκίμια στα οποία
προσδιορίστηκε ο συντελεστής διαχύσεως του ύδατος είχαν προηγουμένως
δημιουργηθεί τεχνητά ρωγμές και αυτά είχαν αφεθεί σε θάλαμο συνθηκών
θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας όπως περιγράφεται παραπάνω. Ο
προσδιορισμός του συντελεστή διαχύσεως ύδατος κάθε φορά πραγματοποιούνταν
μετά τον μικροσκοπικό έλεγχο του κάθε δοκιμίου.
𝑘𝑘 =(αL/At)ln[h1/h2]
(1)
όπου:
k: συντελεστής διάχυσης ύδατος (cm/s), α: διατομή της πιπέτας (cm2), L: πάχος
δοκιμίου (cm), A: διατομή δοκιμίου (cm2), t: χρόνος (s), h1: αρχικό μέτωπο ύδατος
(cm), h2: τελικό μέτωπο ύδατος (cm)

Σχήμα 2. Διάταξη που περιγράφεται στη μέθοδο ελέγχου RILEM II.4 για την
εκτίμηση διαπερατότητας ύδατος από ρωγμή σε δοκίμια τσιμέντου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αντοχή σε κάμψη και θλίψη
Από το Σχήμα 3 φαίνεται ότι η προσθήκη των SAPs στα δοκίμια τσιμέντου βελτίωσε
την αντοχή τους σε κάμψη κατά 43% και 74% για συγκεντρώσεις 0,5 και 2 % bmoc,
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αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι η ενσωμάτωση των SAPs στο
τσιμέντο ευνοεί εκτός από την συμπεριφορά αυτο-ίασης / σφράγισης αυτού και την
ελάττωση του φαινομένου της ενδογενούς συρρίκνωσης κατά την γήρανσή του.
Αυτό αποδίδεται στην σταδιακή και συνεχή «διαθεσιμότητα» ύδατος, το οποίο έχει
προσροφηθεί στα SAPs προς στο τσιμέντο σε βάθος χρόνου. Αυτό το νερό
αξιοποιείται σε περαιτέρω αντιδράσεις ενυδάτωσης του τσιμέντου.
Από το Σχήμα 4 φαίνεται ότι η προσθήκη των SAPs στα δοκίμια τσιμέντου δεν
επηρέασε την αντοχή τους σε θλίψη.

Σχήμα 3. Αντοχή σε κάμψη των δοκιμίων
τσιμέντου με ενσωματωμένα SAPs σε
περιεκτικότητες 0 (C-SAPs-0)- 0,5 (C-SAPs0,5) - 2 % bmoc (C-SAPs-2)

Σχήμα 4. Αντοχή σε θλίψη των δοκιμίων
τσιμέντου με ενσωματωμένα SAPs σε
περιεκτικότητες 0 (C-SAPs-0)- 0,5 (C-SAPs0,5) - 2 % bmoc (C-SAPs-2)

Μικροσκοπικός έλεγχος
Στα Σχήματα 5 - 7 φαίνονται αντιπροσωπευτικές εικόνες SEM των ρωγμών που
παρήχθησαν τεχνητά στα δοκίμια τσιμέντου χωρίς καμία επεξεργασία (0 ημέρες) και
αφού έχουν αφεθεί σε θερμοκρασία 20 oC σε θάλαμο σχετικής υγρασίας 95 ± 5 %
για 3, 4 και 28 ημέρες. Από τα Σχήματα 5, 6 φαίνεται ότι η ρωγμή που
δημιουργήθηκε τεχνητά τόσο σε δοκίμια που δεν έχουν προστεθεί SAPs όσο και σε
δοκίμια που έχουν προστεθεί SAPs σε περιεκτικότητα 0,5 % bmoc παραμένει
αμετάβλητη για όλο το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας τους. Αντίθετα, από το
Σχήμα 7 συμπεραίνεται ότι τα δοκίμια στα οποία έχουν προστεθεί SAPs σε
περιεκτικότητα 2 % bmoc το πλάτος της ρωγμής που δημιουργήθηκε τεχνητά έχει
μειωθεί αισθητά ήδη από την 4η ημέρα επεξεργασίας των δοκιμίων, ενώ παρουσίασε
πλήρη αυτοσφράγιση σε μεγάλο μήκος στις 28 ημέρες επεξεργασίας των δοκιμίων.
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Σχήμα 5. (από αριστερά προς τα δεξιά) Συμπεριφορά ρωγμής μετά από 0, 3, 4 και 28 ημέρες για
δοκίμιο τσιμέντου χωρίς προσθήκη SAPs

Σχήμα 6. (από αριστερά προς τα δεξιά) Συμπεριφορά ρωγμής μετά από 0, 3 και 28 ημέρες για
δοκίμιο τσιμέντου με προσθήκη 0,5 % bmoc SAPs

Σχήμα 7. (από αριστερά προς τα δεξιά) Συμπεριφορά ρωγμής μετά από 0, 3, 4 και 28 ημέρες για
δοκίμιο τσιμέντου με προσθήκη 2 % bmoc SAPs

Από την Στοιχειακή Ανάλυση σε σημείο της ρωγμής που παρατηρείται πλήρης
σφράγιση σε δοκίμιο τσιμέντου με προσθήκη 2 % bmoc SAPs (SEM-EDS) (Σχήμα
7) προκύπτει ότι υλικό σφράγισης έχει την χημική σύσταση που φαίνεται στον
Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Χημική σύσταση προϊόντος σφράγισης ρωγμής για δοκίμιο τσιμέντου με
προσθήκη 2 % bmoc SAPs βάσει SEM-EDS
Χημικό Στοιχείο
Οξυγόνο
Ασβέστιο
Άνθρακας

norm % wt
46,91162953
36,76428392
12,27220303
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norm % wt
58,09104045
18,17407864
20,24303832

Νάτριο
ΣΥΝΟΛΟ

4,051883518
100

3,491842592
100

Φασματοσκοπία Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier – FTIR
Στο Σχήμα 8 παρατίθενται τα φάσματα FTIR που λήφθησαν από σκόνη ανθρακικού
ασβεστίου (CaCO 3 ), καθώς και από το προϊόν αυτο-ίασης / σφράγισης της ρωγμής
του δοκιμίου τσιμέντου με SAPs σε περιεκτικότητα 2 % bmoc αφού έχει αφεθεί σε
θερμοκρασία 20 oC σε θάλαμο σχετικής υγρασίας 95 ± 5 % για 28 ημέρες. Στο Σχ. 8
φαίνεται ότι το προϊόν αυτο-ίασης / σφράγισης του εν λόγω δοκιμίου παρουσιάζει τις
χαρακτηριστικές κορυφές του CaCO 3 . Συγκεκριμένα, οι κορυφές στα 1405, 958, 871
και 451 cm-1 αποδίδονται στις δονήσεις των δεσμών O-C-O (Asma Fatehi 2012).
Επιπλέον οι σχετικές εντάσεις των εν λόγω κορυφών για το ίδιο υλικό
παρατηρούνται ανάλογες.

Σχήμα 8 Φάσμα FTIR από ανθρακικό ασβέστιο (CaCO 3 ) σε μορφή σκόνης και από προϊόν
αυτο-ίασης / σφράγισης της ρωγμής του δοκιμίου τσιμέντου με SAPs σε περιεκτικότητα 2 %
bmoc αφού έχει αφεθεί σε θερμοκρασία 20 oC σε θάλαμο σχετικής υγρασίας 95 ± 5 % μετά
από 28 ημέρες.

Διαπερατότητα ύδατος
Η ελάττωση του συντελεστή διαπερατότητας ύδατος αποτελεί μέτρο αξιολόγησης
της συμπεριφοράς αυτοσφράγισης των δοκιμίων (Nele De Belie, 2014b). Επίσης, η
αποτελεσματικότητα της αυτοΐασης προσδιορίστηκε ως η ελάττωση της ροής ύδατος
από τα δοκίμια με τον χρόνο (Nele De Belie, 2014b). Ωστόσο, καθώς ο συντελεστής
διαπερατότητας ύδατος των δοκιμίων εξαρτάται και από το πλάτος της ρωγμής που
έχει δημιουργηθεί στο κάθε δοκίμιο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πλάτος των
ρωγμών ήταν συγκρίσιμο στα δοκίμια τσιμέντου με SAPs σε περιεκτικότητες 0,5 και
2 % bmoc, όπως φαίνεται από τα Σχήματα 6 και 7.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 ο συντελεστής διαπερατότητας ύδατος μειώνεται
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αισθητά με τον χρόνο εμβάπτισης των δοκιμίων στο νερό, καθώς και με την αύξηση
της περιεκτικότητας των δοκιμίων σε SAPs. Και στις δύο περιπτώσεις
συγκεντρώσεων SAPs ο συντελεστής διαχύσεως ύδατος αρχικά (μέχρι τις 4 ημέρες)
μειώνεται σχετικά αργά, ενώ κατόπιν παρατηρείται απότομη ελάττωσή του. Αυτό
ενδεχομένως οφείλεται στον διαφορετικό ρυθμό σχηματισμού προϊόντων αυτοΐασης.
Για το δοκίμιο τσιμέντου με περιεκτικότητα σε SAPs 2 % bmoc ο συντελεστής
διαπερατότητας ύδατος, k, μειώνεται κατά 1 τάξη μεγέθους μετά από 28 ημέρες
εμβάπτισής τους στο νερό.

2,5E-6

2,0E-6

k (cm/s)

1,5E-6

1,0E-6

5,0E-7

C-WTs-0,5
C-WTs-2

0,0
0

5

10

15

20

25

30

t (days)

Σχήμα 9. Προσδιορισμός συντελεστή διαπερατότητας ύδατος σε δοκίμια στα οποία έχουν
ενσωματωθεί 0,5 και 2 % bmoc SAPs

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ενσωμάτωση των SAPs σε περιεκτικότητες 0,5 και 2 % bmoc στο τσιμέντο
βελτίωσε την αντοχή του σε κάμψη κατά 43% και 74%, αντίστοιχα. Αντίθετα, η
αντοχή του σε θλίψη έμεινε σχεδόν αμετάβλητη για τις ίδιες περιεκτικότητες σε
SAPs.
Για τα δοκίμια τσιμέντου με 2 % bmoc SAPs παρατηρήθηκε μείωση του συντελεστή
διαπερατότητας ύδατος κατά μία τάξη μεγέθους μετά από την επεξεργασία των
δοκιμίων για 28 ημέρες, ενώ οι εικόνες SEM για την ίδια διάρκεια επεξεργασίας
δείχνουν πλήρη σφράγιση της τεχνητά δημιουργημένης ρωγμής σε μεγάλο μήκος
αυτής.
Για τα δοκίμια τσιμέντου με 0,5 % bmoc SAPs παρατηρήθηκε μείωση του
συντελεστή διαπερατότητας ύδατος κατά την επεξεργασία των δοκιμίων για
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διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, ο συντελεστής διαπερατότητάς τους είναι
υψηλότερος από τον αντίστοιχο για δοκίμια τσιμέντου με 2 % bmoc SAPs
δείχνοντας ότι η ενσωμάτωση των SAPs στην δεύτερη συγκέντρωση είναι
αποτελεσματικότερη ως προς την συμπεριφορά αυτοΐασης του τσιμέντου. Αυτό το
συμπέρασμα βρίσκεται σε συμφωνία και με τα αντίστοιχα συμπεράσματα από τις
εικόνες SEM σύμφωνα με τα οποία η ρωγμή που δημιουργήθηκε τεχνητά παρέμεινε
αμετάβλητη για όλο το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας των εν λόγω δοκιμίων.
Μέσω των τεχνικών SEM-EDS και FTIR επιβεβαιώθηκε η παρουσία CaCO 3 στην
περιοχή της ρωγμής για το δοκίμιο τσιμέντου με 2 % bmoc SAPs όπου οι εικόνες
SEM δείχνουν πλήρη σφράγισή της μετά από 28 ημέρες επεξεργασίας.
Τα ενσωματωμένα σωματίδια SAPs στο τσιμέντο προάγουν την αυτο-ίαση /
σφράγιση των τεχνητά ρηγματωμένων δοκιμίων. Ο μηχανισμός με τον οποίο τα
SAPs προωθούν την διεργασία ενδογενούς αυτοΐασης μετά την εμφάνιση ρωγμής,
μέσω επιμήκυνσης της περιόδου ενυδάτωσης, είναι γνωστός και περιγράφεται ως
εξής : τα SAPs αποδίδουν στην μήτρα το προσροφημένο σε αυτά νερό, με συνέπεια :
1)
την ενυδάτωση μη ενυδατωμένων σωματιδίων τσιμέντου και
2)
τη διάλυση CO 2 και την ανθρακοποιηση Ca(OH) 2 προς σχηματισμό CaCO 3 ,
όταν η συγκέντρωση των επιμέρους ιόντων φτάσει σε επίπεδα υπεροκορεσμού. Η
παραπάνω διεργασία προτείνεται ως ο ισχύον μηχανισμός δράσης των SAPs στην
παρούσα ερευνητική εργασία.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα μελετών των προϊόντων
ενυδάτωσης διαφέρουν σημαντικά. Σε πλήθος εργασιών αναφέρονται και άλλα
σχηματιζόμενα προϊόντα, όπως φάσεις C-S-H (ένυδρες ασβεστοπυριτικές ενώσεις ως
προϊόντα ενυδάτωσης), πορτλαντίτης και εττρινγκίτης, που όμως δεν
επιβεβαιωθηκαν μέσω των τεχνικών χαρακτηρισμού στην παρούσα μελέτη.
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