Νανοτεχνολογία για καινοτόμα δομικά υλικά –
Νανοτροποποιήσεις σύνθετων τσιμεντοκονιαμάτων
Nanotechnology for innovative construction materials –
nanomodifications in composite cement formulations
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η νανοτεχνολογία, ως η νέα βιομηχανική επανάσταση, έχει
προσδώσει σημαντικές δυνατότητες στην επιστήμη υλικών εν γένει και ειδικότερα
στην επιστήμη τσιμέντου, καθιστώντας δυνατή τη μερική αντικατάσταση κλίνκερ
με νανοσωματίδια, πέραν των ορίων που τίθενται από τους Ευρωκώδικες. Στην
παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία χαρακτηρισμού
διαλυμάτων νανο-διοξειδίου του πυριτίου καθώς και νανο-Μοντμοριλλονιτών και
η επίδρασή τους σε σύνθετα τσιμεντοκονιάματα μέχρι και πέντε συστατικών.
Παρατίθενται, επιλεκτικά αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων που
καταδεικνύουν την επίδραση των νανο-υλικών (α) στα προϊόντα ενυδάτωσης και
(β) στις ποζολανικές αντιδράσεις μέσω θερμοβαρυτικής ανάλυσης (TGA/dTG) και
της μεθόδου περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), (γ) στην μικροδομή μέσω
ηλεκτρονικών μικροσκοπίων (SEM) και (δ) στη θλιπτική και καμπτική αντοχή
μέσω των αντίστοιχων δοκιμών. Τέλος, προσδιορίστηκαν τα ανώτατα και
κατώτατα όρια προσθήκης των εν λόγω νανο-υλικών.

ABSTRACT: Nanotechnology, has revolutionized cement science by allowing the
substitution of Portland cement clinker by nanoparticles, which can enhance the
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physico-chemical and mechanical properties of the fresh and hardening cement
pastes. The present work offers an overview of an extensive research program by
which challenging low carbon formulations were optimized. For the first time, the
effects on hydration, microstructure and strength of ternary, quaternary and quinary
cementitious nanocomposites were investigated. Thermal gravimetry and X-ray
diffraction analysis confirmed the additional hydration products and the additional
pozzolanic activity offered by dispersions of nanoparticles of silicon dioxide (nS)
or nano-montmorillonites (nMt). Scanning electron imaging confirmed the activity
as nucleation points and strength testing ascertained the upper and lower bound
nanoparticle addition.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανέγερση, ο έλεγχος και η συντήρηση κατασκευών από σκυρόδεμα
διαμορφώνουν κρατικούς προϋπολογισμούς και επηρεάζουν την ανάπτυξη χωρών.
Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα πόλεων που αύξησαν την επισκεψιμότητά τους
λόγω της κατασκευής κάποιου μνημειώδους κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα
(βλ. Guggenheim Νέας Υόρκης). Δεδομένου ότι η ανάγκη για σκυρόδεμα ολοένα
αυξάνεται, το τσιμέντο Πόρτλαντ ως κύριο συστατικό του (η παραγωγή του οποίου
ενοχοποιείται για το 8% της ετήσιας παραγωγής CO2 διεθνώς (Meyer 2009)) πρέπει
να ακολουθήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις οικολογικότερης παραγωγής, επομένως
και σύνθεσης, με γνώμονα την αειφόρο κατασκευή. Η ανάγκη μείωσης εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και μεγιστοποίησης της χρήσης βιομηχανικών αποβλήτων,
όπως της ιπτάμενης τέφρας ή της πυριτικής παιπάλης σε σύνθετα
τσιμεντοκονιάματα καθίσταται, πλέον, αδήριτη. Ταυτόχρονα, η νανοτεχνολογία
εισχωρεί την τελευταία δεκαετία σε ολοένα και περισσότερους τομείς της ζωής και
της δράσης στις σύγχρονες κοινωνίες. Η δυνατότητα της παρατήρησης/ μελέτης
της ύλης σχεδόν στην κλίμακα του ατόμου, αλλά και η δυνατότητα εισαγωγής
νανο-υλικών, δηλαδή υλικών των οποίων η μία τουλάχιστον διάστασή τους
βρίσκεται στη νανοκλίμακα, μεταξύ 1 – 100 nm (Commission 2011), διαφοροποιεί
άρδην τη συμπεριφορά των «νανο-τροποποιημένων» υλικών στη μακροκλίμακα.
Για παράδειγμα, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, μηχανικές
αντοχές και ανθεκτικότητα, εξαρτώνται από τις αντιδράσεις ενυδάτωσης του
τσιμέντου και τα κύρια προϊόντα αυτών: το ένυδρο πυριτικό ασβέστιο C–S–H, το
ένυδρο πυριτικό αργίλιο C–Α–H και το υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2. Με τις
διαθέσιμες τεχνικές (ηλεκτρονική μικροσκοπία, διάθλαση ακτινών Χ,
θερμοβαρυτική ανάλυση κ.α.) μπορούμε να παρακολουθούμε πώς η προσθήκη
νανο-υλικών μπορεί να επηρεάσει τα προϊόντα ενυδάτωσης και κατόπιν να
συσχετίσουμε τις αντοχές με την παραγωγή C–S–H ή με την κατανάλωση
Ca(OH)2.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τσιμέντα συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 197-1
και αποτελούνται από διαφορετικά υλικά τα οποία έχουν πλήρως ομογενοποιηθεί
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με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιούνται. Τα κύρια συστατικά́
των τσιμέντων CEM είναι (i) Κλίνκερ (K), (ii) Ποζολανικά υλικά (P,Q : Φυσική Ρ,
φυσική ψημένη Q), (iii) Ιπτάμενες Τέφρες (V, W: Πυριτική V, Ασβεστούχος W),
(iv) Ασβεστόλιθος (L, LL), (v) Κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνου (S), (vi)
Πυριτική παιπάλη (D), (vii) Ψημένος σχιστόλιθος (Τ). Ανάλογα με την
περιεκτικότητά τους σε κλίνκερ τα προτυποποιημένα τσιμέντα CEM διακρίνονται
σε CEMI, CEMII, CEMIII, CEMIV και CEMV.
Έτσι, λόγου χάρη, για το τσιμέντο CEMII/A-L το επιτρεπόμενο ποσοστό κλίνκερ
βρίσκεται μεταξύ 80-95% και το επιτρεπόμενο ποσοστό ασβεστόλιθου
περιορίζεται μεταξύ 6-20%. Στην κατηγορία CEMII/B-M,: Portland-composite
cements”, δηλαδή τσιμέντα τα οποία περιέχουν και ιπτάμενη τέφρα αλλά και
ασβεστόλιθο σε μέγιστη συνολική αναλογία που ανέρχεται σε 35%, το ποσοστό
κλίνκερ δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερο από 65%. Η πρόκληση, επομένως,
έγκειται στη δημιουργία συνθέσεων με σημαντική μείωση της απαιτούμενης
ποσότητας κλίνκερ και αύξηση των πρόσθετων όπως ασβεστόλιθο, ιπτάμενη τέφρα
ή/και πυριτική παιπάλη με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας. Σε αυτό το σημείο,
όμως, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένα βέλτιστο όριο προσθήκης νανο-υλικών
πέρα από το οποίο τα συστατικά τέτοιων σύνθετων τσιμεντοκονιαμάτων δεν
συνεργάζονται ή επιδρούν αρνητικά (Papatzani 2016; Papatzani & Paine 2015;
Papatzani et al. 2014; Papatzani & Paine 2017c; Calabria-Holley & Papatzani 2014;
Папатзани et al. 2014). Επίσης, η διερεύνηση νανο-τσιμεντοκονιαμάτων διεθνώς
είχε περιοριστεί μέχρι στιγμής σε μίγματα τα οποία περιλαμβάνουν δύο ή τρία
συστατικά και σε τυποποιημένα, εμπορικώς διαθέσιμα, νανο-υλικά. Τα
πειραματικά δεδομένα που παρουσιάζονται επιλεκτικά σε αυτήν την εργασία
αφορούν σε νανοτροποποιημένα μίγματα μέχρι και 4ης τάξεως (τεταρτομερείς
συνθέσεις κονιαμάτων = 4 συστατικά) κάνοντας χρήση διαφορετικών νανο-υλικών
(νανο-διοξειδίου του πυριτίου (nS) και διαφορετικών νανο-Μοντμοριλλονιτών)
τα οποία επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά των
τσιμεντοπαστών. Με την εργασία αυτή, παρουσιάζονται (1) τα βασικά κριτήρια
της μεθοδολογίας με την οποία βελτιστοποιούνται οι συνθέσεις νανοτσιμεντοκονιαμάτων με κριτήρια επιτελεστικότητας, (2) οι νανοτεχνολογικές
μεθόδους χαρακτηρισμού και ελέγχου των υλικών, και (3) ο εντοπισμός ανώτατων
και κατώτατων ορίων προσθήκης νανοσωματιδίων σε σύνθετα τσιμεντοκονιάματα
ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που
παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν αποκλειστικής προσωπικής ερευνητικής
εργασίας της συγγραφέως, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
ερευνητικού προγράμματος FIBCEM.
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ΥΛΙΚΑ, ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υλικά
•
•
•
•

Τσιμέντο Πόρτλαντ με ασβεστόλιθο (Portland limestone cement): CEM
II/A-L σύμφωνα με EN 197-1 [σύσταση κλίνκερ: 70% C3S, 4% C2S, 9%
C3A, 12% C4AF]
Ασβεστόλιθος (LS) σύμφωνα με EN 197-1
Ιπτάμενη τέφρα (FA) (siliceous) σύμφωνα με EN 450 – σύνθεση οξειδίων:
53.5% SiO2, 34.3% Al2O3, 3,6% Fe2O3, 4.4% CaO– no information on
specific surface area due to confidentiality issues
Πυριτική παιπάλη (μS) σύμφωνα με EN 13263 – specific surface area = 1530x103 m2/kg, mean particle size = 0.15 μm

Νανο-υλικά
Τα διαλύματα νανο-διοξειδίου του πυριτίου (nS) (nS) και νανο-Μοντμοριλλονίτη
(nMt) που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:
•
GnS: Υδατική διασπορά πολυκαρβοξυλίου και νανο-διοξειδίου του
πυριτίου (nS) (Polycarboxylate dispersion of nanosilica), εμπορικώς
διαθέσιμο.
•
LnS: Υδατική διασπορά νανο-διοξειδίου του πυριτίου (nS) (aqueous
dispersion of nanosilica), εμπορικώς διαθέσιμο.
•
nC1: Υδατική διασπορά οργανοτροποποιημένου νανο-Μοντμοριλλονίτη
διασπαρμένου με non-ionic fatty alcohol.
•
•

nC2: Υδατική διασπορά οργανοτροποποιημένου νανο-Μοντμοριλλονίτη
διασπαρμένου με anionic alkyl aryl sulphonate.
nC3: Υδατική διασπορά ανόργανου νανο-Μοντμοριλλονίτη διασπαρμένου
με sodium tripolyphosphate.

Συνθέσεις
Τα παραπάνω υλικά και νανο-υλικά συνδυάστηκαν όπως φαίνεται στον πίνακα 1
δημιουργώντας τρίτης, τετάρτης και πέμπτης τάξεως τσιμεντοκονιάματα. Η
μεθοδολογία βελτιστοποίησης των συνθέσεων νανο-τσιμεντοκονιαμάτων
στηρίχθηκε σε κριτήρια επιτελεστικότητας τα οποία συνδύαζαν μηχανικές αντοχές,
αλλά και το ενσωματωμένο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα (Ε.CO2) των
επιμέρους συστατικών. Η πλήρης διαδικασία περιγράφεται στη βιβλιογραφία
(Papatzani 2014), λαμβάνοντας υπόψη τις εξής τιμές Ε.CO2 (BCA 2009):
•

PC = 930 kg CO2/ tonne
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•

FA = 4 kg CO2/ tonne

•
•

LS = 32 kg CO2/ tonne
μS = 14 kg CO2/ tonne (Grist et al. 2013)

Πίνακας 1. Τριμερείς, τεταρτομερείς και πενταμερείς συνθέσεις τσιμεντοκονιαμάτων.

Εξίσωση σύνθεσης

Συστατικά (% κατά μάζα στερεών του
κονιάματος)

PC LS FA μS
(%) (%) (%) (%)
Τριμερείς συνθέσεις με nS – ΣΥΝΘΕΣΗ Α
PC60+LS(40-x) + 60
40- 0.0 0.0
xLnS
x

nS
nC
(%solids) (%solids)
x=0.1,
0.0
0.5, 1.0,
1.5

Τριμερείς συνθέσεις με nC – ΣΥΝΘΕΣΗ Β
PC60+LS(40-x) + 60
40- 0.0 0.0
0.0
xnC
x
Τεταρτομερείς συνθέσεις με nS – ΣΥΝΘΕΣΗ Γ1 & Γ2
PC(60-x) +LS20+ 60- 20
20
0.0
x=0.3 or
FA20+xGnS
x
0.6
PC43+LS(20-x)
43
20- 37
0.0
x=0.1,
+FA37+xnS
x
0.2, 0.5,
1.0
Πενταμερείς συνθέσεις με nS – ΣΥΝΘΕΣΗ Δ
PC43+LS(20-x-y) 43
20- 37
y=2.5 x=0.5
+FA37+yμS+nS
x-y
or 5.5
43
20- 37
y=2.0 x=1.0
x-y
or 5.0

Λόγος
νερού/
στερεών
W/B
0.3

x=0.5, 1, 0.3
2, 4, 5.5
0.0
0.0

0.3, 0.2,
0.22
0.3

0.0

0.3

0.0

0.3

Μέθοδοι χαρακτηρισμού και ελέγχου των υλικών και νανο-υλικών
Ο χαρακτηρισμός των νανο-υλικών έγινε μέσω:
•
Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (scanning electron microscope) και
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (transmission electron microscope)
με φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς ακτινών Χ [X-ray energy
dispersive spectrometry (EDS)]
•
Περίθλασης ακτίνων Χ (XRD)
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•

Θερμοβαρυτικής ανάλυση (TGA)

Ο χαρακτηρισμός των τσιμεντοπαστών έγινε μέσω:
•
Ελέγχων θλιπτικής και καμπτικής αντοχής σύμφωνα με το πρότυπο EN
196-1.
•
Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD)
•

•

Θερμοβαρυτικής ανάλυσης (TGA), γνωρίζοντας ότι τα προϊόντα
ενυδάτωσης C–S–H, ettringite και gehlenite αποδομούνται μεταξύ των
100oC και 180oC, ενώ το monosulfate μεταξύ των185oC και 200oC.
Επομένως, όσο μεγαλύτερη η απώλεια μάζας μεταξύ των 100oC και 180oC,
τόσο μεγαλύτερη η ποσότητα C–S–H το που έχει παραχθεί. Αντίστοιχα, η
μείωση της μάζας μεταξύ των 440oC και 510oC, όπου αποδομείται το
Ca(OH)2, αποτελεί στοιχείο αυξημένης ενυδάτωσης, αλλά και ποζολανικής
δράσης, όταν η απώλεια μάζας είναι έντονη. Η τρίτη θερμική περιοχή
ενδιαφέροντος βρίσκεται μεταξύ των 700oC και 810oC, όπου αποδομείται
το CaCO3.
Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (scanning electron microscope),
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (transmission electron microscope)
με φασματόμετρο ενεργειακής διασποράς ακτίνων Χ [X-ray energy
dispersive spectrometry (EDS)]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ
Ο χαρακτηρισμός των διαλυμάτων νανο-διοξειδίου του πυριτίου (nS) μπορεί να
βρεθεί στη βιβλιογραφία (Papatzani & Paine 2017c; Calabria-Holley et al. 2015)
με κύρια χαρακτηριστικά:
Για την διασπορά GnS με πολυκαρβοξύλιο: σφαιρικά σωματίδια με διάμετρο που
κυμαίνεται από 5 – 8 nm με υπαρκτές συσσωματώσεις διαμέτρου έως και 100 nm,
καθώς και προσμίξεις που επηρεάζουν την καθαρότητα. Η διασπορά GnS σε
πολυκαρβοξύλιο, επομένως, δεν παρουσιάζει ομοιόμορφη κατανομή. Για την
υδατική διασπορά LnS: σφαιρικά σωματίδια με διάμετρο που κυμαίνεται από 8 –
50 nm, χωρίς συσσωματώσεις.
Για το χαρακτηρισμό των διαλυμάτων νανο-Μοντμοριλλονίτη επινοήθηκε μια
μεθοδολογία με την οποία μπορούν να ελεγχθούν τέτοια υλικά πριν προστεθούν σε
συνθέσεις τσιμέντων (Papatzani & Paine 2017b). Περαιτέρω αναλύσεις μπορούν
να βρεθούν στη βιβλιογραφία (Calabria-Holley et al. 2017; Papatzani & Paine
2015) με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:
Το nC1 δεν ήταν επαρκώς διασπαρμένο και τα φύλλα του Μοντμοριλλονίτη επανασυσσωματώνονται, αυξάνοντας το τελικό μέγεθος των σωματιδίων και
δημιουργώντας περιοχές ανομοιογένειας - αδυναμίας στον όγκο του διαλύματος,
γεγονός που αναμένεται να μειώσει τις αντοχές κατά την προσθήκη του nC1 σε
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τσιμεντοκονιάματα (Σχήμα 1a). Το nC2 ήταν καλύτερα διασπαρμένο με τη χρήση
του anionic surfactant, διατηρώντας τα φύλλα σε απόσταση μεταξύ τους και
εμποδίζοντας τη δημιουργία μικρο-ρηγματώσεων στο σκληρούμενο νανοτσιμέντο. Και πάλι όμως, εντοπίζονται περιοχές αδυναμίας λόγω συσσωματώσεων
(Σχήμα 1b). Αντίθετα προς τα οργανοτροποποιημένα διαλύματα νανοΜοντμοριλλονίτη, το ανόργανο διάλυμα nC3 (Σχήμα 1c), παρουσίασε πλήρη
διασπορά, με αναμενόμενη την υψηλότερη επιδραστικότητά του ως καταλύτη,
δημιουργώντας κέντρα κρυσταλλοποίησης, αλλά και ως υλικό πλήρωσης νανοκενών (nanofillers). Επίσης, αναμένεται να αποτρέπει την ανάπτυξη μικρορηγματώσεων, στις οποίες οφείλεται και η μη-γραμμικότητα του σκυροδέματος.
Organomodified
dispersion nC1
re-agglomerating
nMt platelets
Solids

Organomodified
dispersion nC2
exfoliated & intercalated
nMt platelets

Inorganic dispersion
nC3
Crack
patterns

exfoliated nMt
platelets

Hydrating Cement Environment

(b)

(a)
Brittle performance
Limited strengths
Greater porosity

(c)

Mixed crack pattern
propagation
Enhanced flexural strength
Better than (a) but inferior to (c)

Tortuous crack pattern
propagation
Enhanced flexural strength
Ductile performance
Nanoreinforcement - nanofiller

Σχήμα 1. Θεωρία επίδρασης του επιπέδου διασποράς (level of dispersion) εντός της μάζας
του ενυδατούμενου τσιμέντου [a] επανα-συσσωματούμενα φύλλων νανοΜοντμοριλλονίτη, [b] exfoliated and intercalated, [c] exfoliated and dispersed (Papatzani
& Paine 2017b).

Αποτελέσματα σε σύνθετα νανο-τσιμεντοκονιάματα
Τα αποτελέσματα παρατίθενται ανά κατηγορία επίδρασης όπως αυτή
διαπιστώθηκε με συγκεκριμένο συνδυασμό μεθόδων. Συνολικά με την προσθήκη
νανοσωματιδίων παρατηρήθηκαν τα εξής φαινόμενα:
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Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο θερμοβαρυτικής ανάλυσης (TGA/dTG)
διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκαν οι αντιδράσεις ενυδάτωσης στο διάστημα από 100
μέχρι και 160ºC τόσο κατά τις πρώτες ημέρες σκλήρυνσης των τσιμεντοπαστών
π.χ. ΣΥΝΘΕΣΗ Α με νανο-διοξείδιο του πυριτίου (nS) – ημέρα 1η όσο και
αργότερα π.χ. ΣΥΝΘΕΣΗ Β με νανο-Μοντμοριλλονίτη nC2– ημέρα 90η όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2.

A

B

Σχήμα 2. Διαφορική απώλεια μάζας στο θερμοκρασιακό διάστημα μεταξύ 100-180°C
που καταδεικνύει την παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας ένυδρου πυριτικού
ασβεστίου (C–S–H) στα μίγματα [Α] της ΣΥΝΘΕΣΗΣ Α με προσθήκη νανοδιοξειδίου του πυριτίου (nS) στην 1η ημέρα ενυδάτωσης ή [Β] της ΣΥΝΘΕΣΗΣ Β με
προσθήκη νανο-Μοντμοριλλονίτη nC2 στην 90η ημέρα ενυδάτωσης.

Διαπιστώθηκε αύξηση της παραγωγής C–S–H, του σημαντικότερου συστατικού
του τσιμεντοπολτού το οποίο καλύπτει το 50-60% κατ' όγκον του στερεού ιστού.
Γεγονός που συνάδει τόσο με την αύξηση των μηχανικών αντοχών όσο και με την
κατανάλωση Ca(OH)2, όπως επιβεβαιώθηκε και με τη μέθοδο περίθλασης ακτίνων
Χ (XRD) σε συναφείς έρευνες (Папатзани et al. 2014; Papatzani & Paine 2017c).
Δημιουργήθηκαν κέντρα κρυσταλλοποίησης, λόγω της πολύ μεγάλης ειδικής
επιφάνειας και των μη κορεσμένων δεσμών στην επιφάνεια των σωματιδίων
προσδίδοντας και δράση καταλύτη στα νανοσωματίδια (Birgisson & Dham 2011;
Björnström et al. 2004), όπως διακρίνεται στο Σχήμα 3 και στη ΣΥΝΘΕΣΗ Γ1
(Papatzani & Paine 2017c; Papatzani 2016) σε συμφωνία με (Birgisson et al. 2012;
He & Shi 2008). Τροποποιήθηκε η μικροδομή των υλικών/ το πορώδες/ το particle
packing. Τα νανο-υλικά επέδρασαν ως νανο-πληρωτικά (nanofillers) μειώνοντας
τους νανο-πόρους και τα τριχοειδή κενά σε σύνθετα τσιμεντοκονιάματα (Papatzani
& Paine 2015; Papatzani & Paine 2017c) επεκτείνοντας τα συμπεράσματα άλλων
ομάδων ερευνητών (Scrivener 2009; Jo et al. 2007). Έτσι, η μικροδομή των
ενισχυμένων με νανοσωματίδια τσιμεντοκονιαμάτων είναι εμφανώς πιο συμπαγής
σε σχέση με τη σύνθεση αναφοράς (Σχήμα 3 και 4).
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CH and CSH

rFA
A cluster of uFA
around rFA

uFA
rFA

CSH bridging rFA
particles

Σχήμα 3. Μικροδομή [Α] ΣΥΝΘΕΣΗΣ Γ1 αναφοράς και [B]: ΣΥΝΘΕΣΗ Γ1 με
0.6GnS την 28η ημέρα ενυδάτωσης (Papatzani & Paine 2017c).

Ακόμα και μικρή ποσότητα νανο-διοξειδίου του πυριτίου (nS) προκάλεσε
σημαντική
στα σπογκώδη
προϊόντα
ενυδάτωσης, τα οποία αποδίδονται στο
SEMαύξηση
images
of 28 days
samples
C–S–H (Σχήμα 4).
A

B

Σχήμα 4. Μικροδομή 28 ημερών [Α] μίγματος αναφοράς ΣΥΝΘΕΣΗΣ Γ1 (χωρίς
Base 60 (60%PC/20%LS/20%FA)
GnS-mix1 (59.5%PC/20.1%LS/20.1%FA/0.3GnS)
νανο-διοξείδιο
του πυριτίου (nS) ) και
[B]: ΣΥΝΘΕΣΗ Γ1 με 0.3%GnS.
Μίγμα αναφοράς
Μειώνονταιοι
τα τριχοειδή
κενά αλλάαντιδράσεις
και τα ενδοστρωσιακά
Ενισχυθήκαν
ποζολανικές
ακόμα κενά
καιστο C-S-H,
στα σύνθετα
στα οποία αποδίδεται
ο ερπυσμός και η
συστολή
ξήρανσης
τσιμεντοκονιάματα
της ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Γ2.
Σε αυτά
διαπιστώθηκε σημαντική
κατανάλωση Ca(OH)2 σε σύγκριση με τις συνθέσεις αναφοράς χωρίς νανοδιοξείδιο του πυριτίου (nS) με τη μέθοδο θερμοβαρυτικής ανάλυσης (TGA/dTG)
(Papatzani et al. 2014) και με τη μέθοδο περίθλασης ακτινών Χ (XRD) (Σχήμα 5),
[όπως διαπίστωσε ομάδα μελετητών σε διμερή μίγματα (Sobolev & Gutiérrez
2005)].
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A

B

C

Σχήμα 5. Κατανάλωση Ca(OH)2 για την [Α] ΣΥΝΘΕΣΗ Γ2 και για την [B]:
ΣΥΝΘΕΣΗ Δ με 0.3GnS. [Γ] XRD της ΣΥΝΘΕΣΗ Γ2 κατά την 52η ημέρα
ενυδάτωσης.

Σε διμερείς συνθέσεις είχε διαπιστωθεί (Sobolev et al. 2009; He & Shi 2008)
αύξηση της καμπτικής αντοχής και της συνεκτικότητας του τσιμεντοπολτού.
Αντίστοιχα και στις τριμερείς και τεταρτομερείς συνθέσεις παρατηρήθηκε αύξηση
των μηχανικών αντοχών και ιδιαίτερα της καμπτικής αντοχής καθώς και της
ανθεκτικότητας των νωπών αλλά και των σκληρυμένων τσιμεντοκονιαμάτων
(Papatzani 2016; Papatzani & Paine 2015). Όπως παρατηρείται στις τριμερείς
συνθέσεις υπάρχει ένα ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε νανο-διοξείδιο του
πυριτίου (nS) πέραν του οποίου οι αντοχές μειώνονται λόγω των συσσωματώσεων
(Σχήμα 6). Διαπιστώθηκε, επίσης, με σειρά ελέγχων σε σύνθετα νανοτσιμεντοκονιάματα μέχρι και πέμπτης τάξεως ότι το ανώτερο όριο προσθήκης nS
είναι 0.5% κατά μάζα επί του συνόλου των στερεών. Πέρα από αυτό προκαλείται
πτώση αντοχών εκτός και αν χρησιμοποιηθούν υπερ-ρευστοποιητές. Το κατώτατο
όριο, προσδιορίζεται σε 0.2%, κυρίως λόγω της δυσκολίας ομογενοποιημένης
διασποράς του διαλύματος στη μάζα των στερεών κατά την ανάμιξη. Σε ότι αφορά
στην προσθήκη διαλυμάτων νανο-Μοντμοριλλονιτών το βέλτιστο ποσοστό
προσθήκης ανέρχεται σε 1% και εξαρτάται από τις χημικές ουσίες που έχουν
χρησιμοποιηθεί για την νανο-τροποποίηση του Μοντμοριλλονίτη (Papatzani &
Paine 2017b; Papatzani & Paine 2015).
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B

Σχήμα 6. [Α] Θλιπτικές αντοχές ΣΥΝΘΕΣΗΣ Α με LnS (Papatzani et al. 2014) [B]:
Καμπτικές αντοχές ΣΥΝΘΕΣΗΣ Α με nC2 ή nC3, υπερ-ρευστοποιητή και ίνες PVA
(Papatzani & Paine 2015)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ & WAY FORWARD
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν επιλεκτικά αποτελέσματα προσθήκης
νανοσωματιδίων διοξειδίου του πυριτίου και διαλυμάτων νανο-Μοντμοριλλονίτη
σε σύνθετα τσιμεντοκονιάματα χαμηλής περιεκτικότητας σε τσιμέντο Πόρτλαντ
και σημαντικής περιεκτικότητας σε ασβεστόλιθο και άλλα υλικά (ιπτάμενη τέφρα
ή/και πυριτική παιπάλη). Η σπουδαιότητα των ευρημάτων έγκειται στο γεγονός ότι
προσδιορίστηκε η βέλτιστη περιεκτικότητα, επιτρέποντας, παράλληλα, βελτίωση
στις αντοχές και μικροδομή των παραγόμενων μειγμάτων, η σύνθεση των οποίων
δεν καλύπτεται από κανονιστικές διατάξεις, αφού περιέχουν πολύ χαμηλότερη από
την επιτρεπτή περιεκτικότητα κλίνκερ. Τέτοιες πειραματικές διερευνήσεις, σε
πρωτοποριακά δομικά υλικά, μπορεί́ μεσοπρόθεσμα να βοηθήσουν σε σημαντική́
εξοικονόμηση δαπανών, πχ με τη χρήση νανοσωματιδίων σε σύνθετα τσιμέντα με
στόχο υψηλές μηχανικές αντοχές, μείωση διαπερατότητας και μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής με χαμηλότερα επίπεδα συντήρησης. Επίσης, η τροποποίηση και
ανάλυση υλικών όπως Μοντμοριλλονίτη (που προέρχονται από την επεξεργασία
αργίλων) στο νανοεπίπεδο, δύναται να μας εφοδιάσει με οικονομικά, ανεξάντλητα
νανο-υλικά, αφού η άργιλος είναι φυσικά διαθέσιμη και οι ελάχιστες ποσότητες
που απαιτούνται διασφαλίζουν το ενεργειακό ισοζύγιο. Χρησιμοποιώντας
ελάχιστες ποσότητες ευρέως διαθέσιμων υλικών ως πρώτες ύλες, μπορούμε, νανοτροποποιώντας τα να παρασκευάσουμε νανο-πρόσμικτα σκυροδέματος για ειδικές
εφαρμογές, αλλά και νανο-υλικά κατάλληλα για χρήση σε κονιάματα
αποκαταστάσεων. Τέλος αναμένεται η αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων
αδρανών με την προσθήκη νανο-υλικών στα αντίστοιχα σκυροδέματα (Papatzani
& Paine 2017a) .
Εν κατακλείδι η νανοτεχνολογία αναμένεται στο εγγύς μέλλον να εισχωρήσει σε
όλα τα δομικά υλικά, αλλά και σε όλους τους κλάδους της ζωής μας, καθώς
εφαρμόζεται στα τρόφιμα, στους αισθητήρες, στις μπαταρίες, στα προσθετικά́
μέλη, στην μοριακή́ ιατρική́, στη βιοτεχνολογία. Επομένως, είναι σκόπιμο η
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ελληνική ερευνητική κοινότητα να μπορέσει να είναι μέτοχος και κοινωνός σε
αυτήν την νέα επιστημονική επανάσταση.
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