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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία, µε τη χρήση του ASTM C-1074, γίνεται
µέτρηση της Ενέργειας Ενεργοποίησης (Activation Energy) της µελέτης
συνθέσεως και εµµέσως εκτιµάται η επί τόπου αντοχή του σκυροδέµατος, µε την
µέτρηση της θερµοκρασίας των σκυροδετηµένων στοιχείων, στη Μονάδα
Προκατασκευής της εταιρείας ΠΡΟΚΕΛ. Η πρόβλεψης της αντοχής του
σκυροδέµατος σε πρώιµες ηλικίες, βασίζεται στην υπόθεση ότι σκυροδέµατα από
την ίδια µίξη που έχουν τον ίδιο ∆είκτη Ωριµότητας (Maturity Index), έχουν την
ίδια αντοχή.
Οι στόχοι της εργασίας είναι η βελτίωση και η αξιολόγηση των παραγωγικών
διαδικασιών, όπως της ανάµιξης, διάστρωσης, συµπύκνωσης, ωρίµανσης, η
εκτίµηση της πραγµατικής αντοχής ενός δοµικού στοιχείου και η σύγκρισή του µε
την αντοχή του δοκιµίου και τέλος η χρήση της τεχνολογίας IOT (Internet Of
Things) στη προκατασκευή.
ABSTRACT: This paper aims with the use of ASTM C-1074, to measure the
Activation Energy of the mix design, and indirectly to estimate the real strength of
concrete, measuring the temperature of precast elements, at the job site of
PROKEL SA. The strength prediction is based at the fact that concrete from the
same mix that has the same Maturity Index, has also the same strength.
This paper tries to improve production procedures such as mixing, placing,
compaction, maturity, the real concrete strength estimation of a precast element,
comparing with a concrete cube and finally the use of technoloy Internet of
Things.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η τεχνική πρόβλεψης της αντοχής του σκυροδέµατος βασίζεται στην υπόθεση ότι
σκυροδέµατα από την ίδια µίξη που έχουν τον ίδιο δείκτη ωριµότητας,
(υπολογισµένα σε θερµοκρασία-χρόνο) έχουν περίπου την ίδια αντοχή
ανεξαρτήτως του συνδυασµού θερµοκρασίας και χρόνο που ακολούθησαν για να
φτάσουν αυτή την ωριµότητα (A.G.A Saul, 1951).

Σχήµα 1. Σκυροδέµατα µε Ισοδύναµο δείκτη Ωριµότητας

Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται και στη πράξη από το γεγονός ότι σκυροδέµατα
που συντηρούνται σε υψηλότερες θερµοκρασίες αναπτύσσουν ταχύτερα πρώιµες
αντοχές. Η ιδιότητα αυτή γίνεται εύκολα αντιληπτή και από τις διαφορές στις
αντοχές των δοκιµίων, το καλοκαίρι και το χειµώνα.
Το πρότυπο ASTM C-1074 ορίζει δύο τρόπους για το προσδιορισµό της
µέτρησης του θερµοκρασιακού µητρώου της κατασκευής:
Την εξίσωση 1 Nurse- Saul :

M (t ) = ∑ (Ta − T0 )∆t

Όπου:
Μ(t) = η σχέση χρόνου – θερµοκρασίας, σε ηλικία t, µετρούµενη σε ηµεροβαθµούς ή ώρο-βαθµούς
∆(t) = το χρονικό διάστηµα µέτρησης θερµοκρασίας, σε ηµέρες ή ώρες
Τα = η µέση θερµοκρασία σκυροδέµατος, κατά το χρονικό διάστηµα ∆(t) σε
βαθµούς Κελσίου
Τ0 = η θερµοκρασία βάσης σε βαθµούς Κελσίου

Και η εξίσωση 2 όπου είναι βασισµένη στην εξίσωση του Arrhenius, και
χρησιµοποιείται για να περιγράψει την επίδραση της θερµοκρασίας στη
κλιµάκωση της αντίδρασης της ενυδάτωσης:

Όπου:

te = ∑ e

−Q (
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Te = η ισοδύναµη ηλικία σε µια καθορισµένη θερµοκρασία, ts (20°C)
Q = η ενέργεια ενεργοποίησης διαιρούµενη µε την σταθερά αερίων Κ
Ta = η µέση θερµοκρασία σκυροδέµατος κατά το χρονικού διαστήµατος ∆t, °Κ
Τs = η καθοριζόµενη θερµοκρασία, °Κ
∆t = το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στις µετρήσεις, σε µέρες ή
ώρες
Η φυσική εξήγηση της εξίσωσης 2, είναι ότι µε την αύξηση της θερµοκρασίας,
αυξάνει η ταχύτητα της ενυδάτωσης του σκυροδέµατος. Αν είναι γνωστή η
ενέργεια ενεργοποίησης και καταγράφεται παράλληλα και η θερµοκρασία, µπορεί
να υπολογιστεί η ισοδύναµη ηλικία του σκυροδέµατος.

Σχήµα 2. Στάδια κατά τη διαδικασία Ενυδάτωσης (https://www.understandingcement.com/hydration.html#)

Στο σχήµα 2 απεικονίζονται:
•
•
•

Το σηµείο «ύπνωσης» του σκυροδέµατος όπου αµέσως µετά τη διάστρωση
πέφτει η θερµοκρασία για να ακολουθήσει η κατακόρυφη αύξησή της
Ο βαθµός ανάπτυξης της ενυδάτωσης, που αυξάνεται µε το χρόνο
Οι διάφορες φάσεις του σκυροδέµατος, όπου από πλαστικό και εργάσιµο,
«πήζει» και αυξάνει την αντοχή του παράλληλα µε την αύξηση της
θερµοκρασία της µάζας του.

Οι µίξεις του σκυροδέµατος µπορούν να χαρακτηριστούν ως «Αργές» ή
«Γρήγορες», ανάλογα µε το πόσο γρήγορα επιτυγχάνεται της καµπύλης (α)
(Ανάπτυξη θερµότητας). Τα στοιχεία που επηρεάζουν τη ταχύτητα ανάπτυξης
των πρώιµων αντοχών, είναι ο τύπος του τσιµέντου (χηµική σύσταση, λεπτότητα
άλεσης, πρόσθετα) η ποσότητα του τσιµέντου, ολόγος Ν/τ, τα πρόσµικτα και η
αρχική θερµοκρασία µίξης.
Η θερµοκρασία στη θέση σκυροδέτησης προκύπτει ως αλληλεπίδραση των
καιρικών συνθηκών µε την αδιαβατική ανάπτυξη της θερµοκρασίας του
σκυροδέµατος. Η ανάπτυξη της θερµοκρασίας στο έργο φαίνεται στο σχήµα 3:

Σχήµα 3. Ανάπτυξη θερµοκρασίας

Αν είναι γνωστή στη µονάδα του χρόνου η θερµοκρασία του σκυροδέµατος στο
έργο και η ενέργεια ενεργοποίησης, µπορεί να υπολογιστεί µε την εξίσωση 2, η
ισοδύναµη ηλικία (αντοχή σα να είχε συντηρηθεί το στοιχείο σε θάλαµο
συντήρησης δοκιµίων, σε θερµοκρασία 20 °C.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Το Arduino είναι ένας µικροελεγκτής µονής πλακέτας, δηλαδή µια απλή µητρική
πλακέτα ανοικτού κώδικα µε ενσωµατωµένο µικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους,
η οποία µπορεί να προγραµµατιστεί µε τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται
για τη γλώσσα προγραµµατισµού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες,
υλοποιηµένες επίσης στην C++ ). Οι περισσότερες εκδόσεις του Arduino
µπορούν να αγοραστούν προ-συναρµολογηµένες· το διάγραµµα και πληροφορίες
για το υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιµα για αυτούς που θέλουν να
συναρµολογήσουν το Arduino µόνοι τους.
Στη συγκεκριµένη υλοποίηση χρησιµοποιήθηκε η πλακέτα Arduino Uno, και δύο
θερµοζεύγη τύπου Κ, µε εύρος µέτρησης θερµοκρασίας -270 έως 1370 °C, µε
βήµα εξόδου 0,25 °C.
Η απεικόνιση των θερµοκρασιών γίνεται στη σειριακή οθόνη ενός Η/Υ που τρέχει
το Arduino IDE, ή σε κινητό Android µε την εφαρµογή Blynk, είτε µε
προγράµµατα όπως το Realtemp, PLX-DAQ. Εκτός από την απεικόνιση της
θερµοκρασίας µπορεί να εισαχθεί η εξίσωση 1 ή 2 και το αποτέλεσµα να είναι η
αντοχή σε πραγµατικό χρόνο.

Σχήµα 4. Μέτρηση θερµοκρασιών στο εργαστήριο

Σχήµα 5. Σκαρίφηµα τοποθέτησης στη δοκό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Το µελετηθέν από τη παρούσα εργασία, είναι η προκατασκευασµένη δοκός ΜΒ001 η οποία έχει διαστάσεις 8µ x 1,1µ x 0,28µ, χαρακτηριστικά που φαίνονται
στην ακόλουθη φωτό

Σχήµα 6. Η δοκός

Η σύνθεση που χρησιµοποιήθηκε είναι C30/37 µε τσιµέντο CEMII42,5.
Από τις πειραµατικές δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριο
υπολογίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης Activation Energy AE, η οποία
χρησιµοποιήθηκε στη θεωρία του Arhenious και στην εξίσωση 2.
Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη των αντοχών στο σκυρόδεµα ∆ΕΝ συµβαίνει
οµοιόµορφα, (όπως σε ένα µικρής διάστασης κύβο) αλλά αναπτύσσεται από τον
πυρήνα του σκυροδετούµενου στοιχείου προς την επιφάνεια όπως φαίνεται στο
ακόλουθο σχήµα.

Σχήµα 7,8. Ανάπτυξη θερµοκρασίας, σκαρίφηµα τοποθέτησης αισθητήρων στη δοκό

Στο σκυροδετούµενο στοιχείο τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες από τη συσκευή
Arduino στις ακόλουθες θέσεις
Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3
Sensor 4

Πυρήνας σκυροδετούµενου στοιχείου
5 cm από την επιφάνεια
5 cm από το πλαϊνό καλούπι
Αέρας

Το πείραµα υλοποιήθηκε το Σεπτέµβριο όπου η µέγιστη θερµοκρασία ήταν 28 oC,
ενώ η αρχική θερµοκρασία της δοκού ήταν 27 oC. Η ανάπτυξη της αντοχής στις
θέσεις 1,2,3 φαίνεται στα ακόλουθα σχήµατα

Σχήµα 9. Συγκριτικά διαγράµµατα για τον ισοδύναµο χρόνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•

Με τη χρήση του Arduino και τη χρήση χαµηλού κόστους υλικών,
µπορούν να υλοποιηθούν αξιόπιστες µετρήσεις για την αξιολόγηση των
πρώιµων αντοχών.

•

Είναι προφανές ότι η αύξηση της αντοχής είναι µεγαλύτερη στο πυρήνα
της σκυροδέτησης από ότι στην επιφάνεια ή κοντά στο καλούπι, λόγω της
µεγαλύτερης ανάπτυξης θερµοκρασίας. Έτσι για λόγους ασφάλειας, πρέπει
να επιλέγουµε τη µέτρηση στα κρίσιµα στοιχεία, αυτά δηλαδή που θα
εµφανίσουν χαµηλότερες αντοχές.

•

Κρίνεται σκόπιµο να παρακολουθείται η ανάπτυξη των πρώιµων αντοχών
µε τη µέθοδο της ωριµότητας επί τόπου του έργου, δεδοµένου ότι τα
δοκίµια έργου υποεκτιµούν την επί τόπου αντοχή. Με τον τρόπο αυτό ίσως
είναι εφικτό να µειωθεί σε κάποιες περιπτώσεις και ο όγκος των
ληφθέντων δοκιµίων.

•

Η µέθοδος ωριµότητας παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη
των αντοχών σε πρώιµες ηλικίες και είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για το
προγραµµατισµό των εργασιών. Μπορεί επίσης να βοηθήσει
αποφασιστικά στη βελτιστοποίηση της Μελέτης Σύνθεσης και στην
επιλογή των καταλληλότερων πρώτων υλών.

•

Είναι ουσιώδες για την ασφάλεια και την επιτυχία της µεθόδου, να
χρησιµοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο ακριβείς τιµές στις συναρτήσεις
ωριµότητας Το και Q, αλλά και να γνωρίζουµε λεπτοµερώς την ακρίβεια
και τις αδυναµίες της µεθόδου.
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