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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι διάφορες προτεινόμενες
μέθοδοι για τη σύνθεση αποδεκτής σύνθεσης αδρανών υλικών σκυροδέματος,
συσχετίζονται μεταξύ τους, διερευνάται η «ευαισθησία» τους κατά τους
προσδιορισμούς και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Τα σκυροδέματα, που
παράγονται χρησιμοποιώντας ένα αποδεκτό συνδυασμό κοκκομετρικών
κλασμάτων ομαλής κοκκομετρικής διαβάθμισης, έχουν την τάση να χρειάζονται
μικρότερη προσθήκη νερού (μικρότερος λόγος W/C, παράγουν ανθεκτικότερα
σκυροδέματα, εξασφαλίζουν αποδεκτή εργασιμότητα στο σκυρόδεμα, ευκολία
στην επιφανειακή διαμόρφωση και «συμπυκνώνονται» χωρίς το φαινόμενο
«απόμειξης» των αδρανών. Εξασφαλίζουν δηλαδή ευνοϊκές ρεολογικές ιδιότητες
κατά την άντληση, απόχυση και διάστρωση του σκυροδέματος και συμβάλλουν
θετικά στην ανάπτυξη αντοχών και στη συμπεριφορά του σε βάθος χρόνου.
Αντιθέτως, όταν από την κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών σκυροδέματος
απουσιάζουν κάποια κοκκομετρικά κλάσματα, τότε εμφανίζονται συχνότερα
φαινόμενα απόμειξης, αυξάνει η % περιεκτικότητα σε λεπτομερή αδρανή που
απαιτούν συνήθως μεγαλύτερες ποσότητες νερού και τα σκυροδέματα είναι
επιδεκτικά σε φαινόμενα συρρίκνωσης λόγω ξήρανσης. Η επίτευξη ομαλής
κοκκομετρικής διαβάθμισης σύνθεσης αδρανών σκυροδέματος επιβάλλει τη
χρήση πολλών θραυστών διαβαθμίσεων, των οποίων η σύνθεση δίνεται από
κοκκομετρικές καμπύλες.
ABSTRACT : In the present paper we are discussing the mix design techniques
that rely on the combined aggregate grading. The aggregates gradation
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optimization is based on experimental and theoretical methods and approaches to
quantify the best combination of aggregates needed. There are several reasons for
specifying grading limits and nominal maximum aggregate size, since they affect
relative aggregate proportions as well as cement and water requirements. Apart
from an obvious economic benefit, a denser aggregates gradation uses a minimum
of binder in concrete, results in less shrinkage due to fewer voids needed to be
filled with cement paste and a more dense and therefore probably to a more
durable and strong concrete type and improves its workability and pumpability.
Variations in grading can seriously affect the uniformity of concrete from batch to
batch. Very fine sands are often uneconomical; while very coarse sands and
coarse aggregate can produce harsh, unworkable mixtures. In general, aggregates
gradations that do not present a serious deficiency or excess of any size and give a
uniformly-graded mixture, will produce the most satisfactory results.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διαβάθμισης (μείγματος) αδρανών
σκυροδέματος ή ασφαλτομιγμάτων στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται οι γνωστές
καμπύλες διαβάθμισης του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12620 (με τις ζώνες και
υποζώνες) συναρτήσει του μέγιστου μεγέθους κόκκου, ενώ στη Βόρεια Αμερική
(ΗΠΑ, Καναδάς) χρησιμοποιούνται τρία (-3-) διαφορετικά διαγράμματα ελέγχου
της καταλληλότητας της σύνθεσης, τα οποία είναι:
• Το διάγραμμα μέγιστης πυκνότητας Fuller-Thomson ή διάγραμμα
εξίσωσης δύναμης με εκθέτη 0.45 (0.45 Power chart)
• Το διάγραμμα δεικτών «χονδρομερούς-εργασιμότητας», το οποίο
περιλαμβάνει το δείκτη «χονδρομερούς» (Coarseness Factor) και το
δείκτη εργασιμότητας (Workability factor) και
• Το διάγραμμα % παραμένοντος υλικού σε κάθε κόσκινο (Percent Retained
Chart)
Καθένα από τα παραπάνω διαγράμματα αφορά στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς
του σχεδιαζόμενου σκυροδέματος ως προς κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
Η “βέλτιστη” διαβάθμιση αδρανών χρησιμοποιείται στη διαδικασία σχεδιασμού
για τον προσδιορισμό του κατάλληλου σημείου «εκκίνησης» των αυτοτελών
δοκιμών δηλ. ως βάση της κατάλληλης σύνθεσης σκυροδεμάτων. Οι αυτοτελείς
δοκιμές παραγωγής και ο έλεγχος του σκυροδέματος είναι αναγκαία και δεν
μπορούν να υποκατασταθούν από τους μαθηματικούς υπολογισμούς και τις
κατευθύνσεις, που δίνουν τα προτεινόμενα διαγράμματα.
Το διάγραμμα μέγιστης πυκνότητας Fuller-Thomson
Το διάγραμμα (Σχήμα ??) προκύπτει από την “Eξίσωση 1”, (Fuller και Thomson,
1907), για διαβαθμίσεις μέγιστης «πυκνότητας» αδρανών σκυροδέματος, δηλ.
διαβαθμίσεις πυκνής δομής με το μικρότερο πορώδες.
 x
P = 100 ⋅  
D

0.45

(1)

2

Όπου P είναι το % αθροιστικό διερχόμενο από άνοιγμα κοσκίνου x και D είναι το
ονομαστικό μέγιστο μέγεθος ανοίγματος κοσκίνου
Ως ονομαστικό μέγιστο μέγεθος ανοίγματος D κοσκίνου ορίζεται εκείνο το
άνοιγμα κσσκίνου που είναι αμέσως μεγαλύτερο από το κόσκινο με διερχόμενο
≤90%
Τα διαγράμματα Fuller-Thomson, για μεγαλύτερη ευκρίνεια, κατασκευάζονται με
τις τιμές x του ανοίγματος του κοσκίνου εκφρασμένες σε μm και υψωμένες σε
εκθέτη 0,45 (“Σχήμα 1”), και οι διάφορες ευθείες του διαγράμματος ονομάζονται
γραμμές μέγιστης πυκνότητας.
Επίσης, από διάφορες εργασίες έχει διαπιστωθεί ότι μείγματα τεμαχίων αδρανών
που παρουσιάζουν «στοίβαξη» πυκνής δομής περιγράφονται από εξισώσεις της
μορφής Fuller-Thomson με εκθέτη ο οποίος κυμαίνεται από 0.33-0.50 (Gong et
al., 2015; Richardson, 2015; Sobolev et al., 2015).
Μια αποδεκτή σύνθεση (“Σχήμα 2”) αδρανών πρέπει να ακολουθεί την ευθεία
μέγιστης πυκνότητας μέχρι του μεγέθους 1,18 mm (16 mesh), οπότε στρέφεται
προς τα κάτω, επειδή συνυπολογίζονται πλέον και τα λεπτομερή των
υποκατάστατων του τσιμέντου (supplementary cementitious material) που
συμμετέχουν στην παρασκευή σκυροδέματος. Η απόκλιση αυτή μπορεί να
κυμαίνεται κατά μέγιστο ± 7 % από κάθε αντίστοιχο σημείο της γραμμής
μέγιστης πυκνότητας. Μη αποδεκτή σύνθεση αδρανών με έλλειψη κάποιων κοκ.
κλασμάτων, εμφανίζει χαρακτηριστική μορφή τύπου τελικού “S”, η οποία
αποκλίνει σημαντικά από τη γραμμή μέγιστης πυκνότητας (“Σχήμα 3”).

Σχήμα 1. Ευθείες μέγιστης πυκνότητας διαβάθμισης αδρανών (Fuller chart 0.45)
συναρτήσει του ονομαστικού μέγιστου ανοίγματος κοσκίνου.
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Σχήμα 2. Αποδεκτή καμπύλη κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών μέγιστου τεμαχίου
25.4 mm (μικρή απόκλιση από ευθεία μέγιστης πυκνότητας 0.45).

Σχήμα 3. Μη αποδεκτή καμπύλη κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών μέγιστου
τεμαχίου 25.4 mm (σημαντική απόκλιση από την ευθεία μέγιστης πυκνότητας 0.45).

Δείκτης «χονδρομερούς» αδρανών (coarseness factor)
Ο δείκτης «χονδρομερούς» (coarseness factor) υπολογίζεται από το λόγο:
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Δείκτης χονδρομερούς = % Aθροιστικο παραμένον σε κόσκινο 9,5mm (3 / 8in)
% Aθροιστικο παραμένον σε κόσκινο 2,36 mm

⋅100

ενώ το % αθροιστικό διερχόμενο από κόσκινο 2.36 mm (x≤2,36 mm)
χαρακτηρίζεται ως δείκτης «εργασιμότητας» του σκυροδέματος, οπότε
Δείκτης χονδρομερούς = % Aθροιστικο παραμένον σε κόσκινο 9.5mm (3 / 8in)
100 − Δείκτης εργασιμότητας σκυροδέματος

⋅100

Σχήμα 4. Σχέση μεταξύ «Δείκτη χονδρομερούς» αδρανών και «Δείκτη εργασιμότητας»
του σκυροδέματος.

Ο Shilstone (1990) συνιστά τιμές περίπου 60 για το δείκτη «χονδρομερούς» και 35
για το δείκτη «εργασιμότητας» (κεντρική Περιοχή ΙΙ, “Σχήμα 4”). Όμως, όταν το
μέγιστο μέγεθος τεμαχίων αδρανών κυμαίνεται από 25 mm – 37.5 mm, τότε ο
δείκτης «χονδρομερούς πρέπει να είναι περίπου 52 και ο δείκτης εργασιμότητας να
κυμαίνεται από 34 έως 38, ενώ όταν ο δείκτης χονδρομερούς είναι 68 τότε ο
δείκτης εργασιμότητας πρέπει να παίρνει τιμές από 32 έως 36. Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι «αποδεκτή” περιοχή για σύνθεση αδρανών σκυροδέματος είναι η
II. Συνθέσεις αδρανών που προσεγγίζουν το κάτω όριο της περιοχής ΙΙ φαίνονται
να έχουν περίσσεια χονδρομερούς υλικού, ενώ οι συνθέσεις αδρανών, που
«υπερπηδούν» το κάτω όριο της ΙΙ και ανήκουν στην περιοχή V, φαίνεται να
έχουν υπερβολική ποσότητα χονδρομερούς υλικού και έλλειψη λεπτομερών
αδρανών. Αυτές οι συνθέσεις είναι προφανές ότι δεν είναι αποδεκτές για την
παραγωγή σκυροδέματος. Οι συνθέσεις που προσεγγίζουν το άνω όριο της ΙΙ
εμφανίζουν υπερβολική ποσότητα λεπτομερών αδρανών, ενώ όταν εισέλθουν
στην περιοχή IV απαιτούν, λόγω της μεγάλης λεπτότητάς τους, μεγάλη ποσότητα
νερού που οδηγεί πιθανώς σε «απόμειξη» (segregation) των αδρανών και
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παραγωγή τελικώς ασθενούς σκυροδέματος. Συνθέσεις αδρανών, που ανήκουν
στην περιοχή Ι (δείκτης χονδρομερούς μεγαλύτερος του 75), εμφανίζουν έλλειψη
κάποιων κοκκομετρικών κλασμάτων με μειωμένη εργασιμότητα και πιθανότητα
εμφάνισης του φαινομένου της απόμειξης, δηλαδή «ασθενή» σκυροδέματα. Οι
συνθέσεις αδρανών που ανήκουν στην περιοχή ΙΙΙ αντιπροσωπεύουν μίγματα
αδρανών κατάλληλα για σκυρόδεμα όταν τα μεγέθη αδρανών είναι μικρότερα
από 3/4" (19 mm).
Διάγραμμα % παραμένοντος υλικού σε κάθε κόσκινο
Το διάγραμμα % παραμένοντος υλικού σε κάθε κόσκινο (percent retained chart,
“Σχήμα 5”) αφορά στο % ποσοστό κατά βάρος κάθε κοκκομετρικού κλάσματος
της παραγόμενης διαβάθμισης. Το διάγραμμα χρησιμοποιείται για την
αξιολόγηση της αναμενόμενης εργασιμότητας του σκυροδέματος και εξασφαλίζει
παράλληλα την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού. Άλλη μορφή του είναι
αυτή του “Σχήματος 6”, η οποία δείχνει και τα ποσοστά % κάθε κοκκομετρικού
κλάσματος της διαβάθμισης υπό μορφή ραβδογράμματος.

Σχήμα 5. Διάγραμμα % παραμένοντος υλικού σε κάθε κόσκινο (percent retained chart).

Μια σύνθεση αδρανών, για να θεωρηθεί αποδεκτή κατά τον Shilstone, δεν πρέπει
να έχει σημαντικό αριθμό «κορυφών» ή «βυθίσεων» στο διάγραμμα και πρέπει να
δίνει, για δύο διαδοχικά κόσκινα, άθροισμα κλασμάτων τουλάχιστον 13% κατά
βάρος. Τα ποσοστά % κάθε κοκκομετρικού κλάσματος της διαβάθμισης πρέπει
να περιλαμβάνονται μεταξύ των ορίων 8 και 20%, όπως φαίνεται στο “Σχήμα 5”.
Κοκκομετρική σύνθεση αδρανών, η οποία δεν υπακούει στους παραπάνω
κανόνες, δηλ. εμφανίζει περισσότερα του ενός διαδοχικά ποσοστά εκτός των
επιτρεπτών ορίων μεταβολής, δεν θεωρείται αποδεκτή και χαρακτηρίζεται ως
σύνθεση με έλλειψη κάποιων κοκ. κλασμάτων (gap graded aggregate
combination).
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Σχήμα 6. Διάγραμμα % παραμένοντος υλικού σε κάθε κόσκινο με ραβδόγραμμα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 12620
Στο “Σχήμα 7” δίνονται οι κοκκομετρικές καμπύλες («όρια») θραυστών αδρανών
μέγιστου κόκκου 31,5 mm για τον προσδιορισμό αποδεκτής διαβάθμισης
αδρανών σκυροδέματος (ενδιάμεση καμπύλη), που χρησιμοποιούνται στο
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 (ΚΤΣ 2016). Επίσης, στον “Πίνακα 1”
καταγράφονται συγκεντρωτικά οι τιμές του % αθροιστικού διερχόμενου
λεπτομερούς (πάνω καμπύλη) και του χονδρομερούς (κάτω καμπύλη), όπως
επίσης και της ενδιάμεσης καμπύλης της διαβάθμισης «στόχος», συναρτήσει του
ανοίγματος του κοσκίνου σε mm.

Σχήμα 7. Κοκκομετρικές καμπύλες αδρανών του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.
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Πίνακας 1. Δεδομένα κοκκομετρικών καμπυλών διαβάθμισης μέγιστου κόκκου 31,5 mm
(ΚΤΣ 2016, ΕΛΟΤ ΕΝ 12620).
Άνοιγμα
κοσκίνου, mm

Αθροιστικό διερχόμενο, %
Διαβάθμιση «στόχος»
Χονδρομερές Λεπτομερές
ΕΝ 12620
1
2
3

Διαβάθμιση «στόχος»,
υπολογισμένη
4

0,25

2

17

13

11,7

0,5

7

30,5

22

22,3

1

10

44

30

32,1

2

18

55

40

42,0

4

30

67

52

54,0

8

45

80

68

67,7

16

70

93

87

84,9

31,5

100

100

100

100,0

Με τη βοήθεια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων και του Excel
προσδιορίστηκαν οι μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν τις κοκκομετρικές
διαβαθμίσεις των δεδομένων (στήλες 1, 2 και 3) του “Πίνακα 1” (από “Σχήμα 7”).
Αποτελέσματα
Από την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και την επεξεργασία των δεδομένων του
“Πίνακα 1” διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1. Η εξίσωση που περιγράφει το χονδρομερές υλικό (κάτω καμπύλη)
μέγιστου κόκκου 31,5 mm του προτύπου ΕΝ 12620, δίνεται από εξίσωση
τύπου Fuller-Thomson ή Gates-Gaudin-Schuhmann (για τους
μεταλλειολόγους) με ονομαστικό μέγιστο μέγεθος D=28,17 mm και
εκθέτη (κλίση) 0,6605.
2. Η εξίσωση που περιγράφει το λεπτομερές υλικό (πάνω καμπύλη) μέγιστου
κόκκου 31,5 mm του προτύπου ΕΝ 12620, δίνεται από εξίσωση τύπου:
P=17,442ln(x)+42,712 (λογαριθμική) με x100=26,7 mm
3. Η εξίσωση που περιγράφει την ενδιάμεση καμπύλη (διαβάθμιση
«στόχος») μέγιστου κόκκου 31,5 mm του προτύπου ΕΝ 12620, δίνεται
από εξίσωση τύπου Fuller-Thomson ή Gates-Gaudin-Schuhmann με
μέγιστο μέγεθος 22,7 mm και εκθέτη (κλίση) 0,4109, τιμή που
προσεγγίζει αυτή που προτείνεται από τους Fuller-Thomson (0,45) και
άλλους ερευνητές (0,33-0,50, μέση τιμή 0,415).
4. Από όλες τις προσαρμογές στα αριθμητικά δεδομένα διαπιστώνεται ότι ο
συντελεστής συσχέτισης είναι πολύ ικανοποιητικός (R2>0,98).
Κατόπιν, αν χρησιμοποιηθεί η διαδικασία ανάμειξης των δύο δεδομένων
καμπυλών (χονδρομερές και λεπτομερές υλικό) για να προκύψει η διαβάθμιση
«στόχος» και υπολογιστούν οι μέσες τιμές των ποσοστών ανάμειξης
χονδρομερούς και λεπτομερούς που είναι απαραίτητα, διαπιστώνεται ότι η
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υπολογισμένη διαβάθμιση «στόχος» (4η στήλη, “Πίνακας 1”) περιγράφεται
ικανοποιητικά από την “Eξίσωση 2”:
𝑥 0,4163

𝑃 = 100 ∙ � �
22

(2)

Η “Εξίσωση 2” είναι πάλι τύπου Fuller-Thomson ή Gates-Gaudin-Schuhmann με
μέγιστο μέγεθος 22,0 mm και εκθέτη (κλίση) 0,4163, δηλ. έχει παρεμφερείς
υπολογισμένες τιμές και ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη εξίσωση
(D=22,7 mm και εκθέτης 0,4109) της διαβάθμισης «στόχος», η οποία
προσδιορίστηκε παραπάνω. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι R2=0.9573 και
θεωρείται πάλι ικανοποιητικός.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ DIN 1045-2
Για επιβεβαίωση της εφαρμοσιμότητας της παραπάνω προσέγγισης και της
ισχύος των εξισώσεων που προέκυψαν προηγουμένως, χρησιμοποιήθηκαν και τα
αριθμητικά δεδομένα του Γερμανικού προτύπου DIN 1045-2 (“Σχήμα 8”), τα
οποία όπως διαπιστώνεται (για μέγιστο κόκκο 32 mm) παρουσιάζουν μικρές
διαφορές από αυτά που αναφέρονται στις διαβαθμίσεις του αντίστοιχου ΕΛΟΤ
ΕΝ 12620. Ως εκ τούτου, η ίδια, όπως παραπάνω, μεθοδολογία εφαρμόστηκε και
στο διάγραμμα μέγιστου κόκκου 32 mm του DIN 1045-2 (Gesteinskörnungen für
Normalbeton, 2012), του οποίου τα αριθμητικά δεδομένα των κοκκομετρικών
διαβαθμίσεων δίνονται στον “Πίνακα 2”. Στον ίδιο “Πίνακα 2” καταγράφονται
συγκεντρωτικά οι υπολογισμένες τιμές και οι ποσοστιαίες διαφορές τους από τη
διαβάθμιση «στόχος».

Σχήμα 8. Κοκκομετρικές καμπύλες αδρανών του Γερμανικού Προτύπου DIN 1045-2.
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Πίνακας 2. Δεδομένα κοκκομετρικών καμπυλών διαβάθμισης μέγιστου κόκκου 32 mm
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ DIN 1045-2.
Αθροιστικό διερχόμενο, %
Διαβάθμιση
Διαβάθμιση Διαβάθμιση
Άνοιγμα
«στόχος»,
κοσκίνου, Χονδρομερές Λεπτομερές «στόχος»
«στόχος»,
υπολογισμένη
DIN 1045-2 υπολογισμένη
mm
από εξισώσεις
1
2
3
4
5
9,5
2
0,25
15
8
11,2

Διαφορά %

(4-3)

(5-3)

1,5

3,2

0,5

5

29

18

18,8

19,3

0,8

1,3

1

8

42

28

27,6

27,9

-0,4

-0,1

2

14

53

37

36,5

37,3

-0,5

0,3

4

23

65

47

47,2

48,2

0,2

1,2

8

38

77

62

60,5

61,6

-1,5

-0,4

79,3

-0,4

-0,7

104,2 ?

0,0

4,2

16

62

89

80

77,6

32

100

100

100

100,0

Πίνακας 3. Εξισώσεις προσαρμογής δεδομένων καμπυλών αδρανών και υπολογισμένων
διαβαθμίσεων του DIN 1045-2 μέγιστου κόκκου 32 mm.
Χαρακτηρισμός υλικού

Στήλες
Πίνακα 2

Χονδρομερές

1

Λεπτομερές

2

Διαβάθμιση «στόχος»
DIN 1045-2 (Διάγραμμα)
Διαβάθμιση «στόχος»,
υπολογισμένη από
δεδομένα/+σύστημα
εξισώσεων (για τη μέση
τιμή)
Διαβάθμιση «στόχος»,
υπολογισμένη από τιμές
εξισώσεων προσαρμογής
δεδομένων/+σύστημα
εξισώσεων (για τη μέση
τιμή)

3

4

5

Γερμανικό πρότυπο DIN 1045-2
Εξισώσεις προσαρμογής
𝑃 = 100 ∙ (

𝑥 0,7753
)
28,44

𝑃 = 17,38 ln(𝑥) + 40,68
𝑃 = 100 ∙ (

𝑥

22,82

)0,4768 ή

𝑃 = 18,308 ln(𝑥) + 28,464

Παρατηρήσεις
Fuller-Thomson
R2=0,9916
Λογαριθμική
R2=0,9991
Fuller-Thomson
(R2=0,9461) ή
Λογαριθμική
(R2=0,9741)

𝑥 0,4495
𝑃 = 100 ∙ (
)
24,94

Fuller-Thomson
R2=0,9643

𝑥 0,4346
)
24,47

Fuller-Thomson
R2=0,9806

𝑃 = 100 ∙ (

Από τα παραπάνω και από τα στοιχεία του “Πίνακα 3”, διαπιστώνεται ότι και στο
Γερμανικό πρότυπο DIN 1045-2 εφαρμόζονται εξισώσεις τύπου Fuller-Thomson
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με τιμές ονομαστικού μέγιστου μεγέθους ≈25 mm και εκθέτη (κλίση ≈0,45),
γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η καμπύλη της διαβάθμισης «στόχος» του
προτύπου αναμένεται να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα
«στοίβαξης» αδρανών σκυροδέματος. Επίσης, οι ποσοστιαίες διαφορές (“Πίνακας
3”) μεταξύ στόχου και υπολογισμών από τη μαθηματική επεξεργασία είναι πολύ
μικρές.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
(«ΣΤΟΧΟΣ») ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΤΡΙΩΝ (-3-) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ (1
ΧΟΝΔΡΟΜΕΡΕΣ, 2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ) ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ
Το διάγραμμα του “Σχήματος 9” περιλαμβάνει 3 δεδομένες διαβαθμίσεις (16F,
32F και 32C) θραυσμένων αδρανών υλικών. Αποτελεί τροποποίηση αυτού που
περιέχεται στον ΚΤΣ 2016 για μέστο κόκκο 31.5 mm με προσθήκη ακόμη μιας
λεπτομερούς διαβάθμισης («άνω» καμπύλη από το αντίστοιχο διάγραμμα των 16
mm) του ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 (ΚΤΣ 2016).

Σχήμα 9. Τροποποιημένο διάγραμμα με διαβαθμίσεις μέγιστου κόκκου 31,5 mm (ΕΛΟΤ
ΕΝ 12620) με προσθήκη ακόμη μιας λεπτομερούς διαβάθμισης μέγιστου κόκκου 16 mm
(16F).

Από τις 3 παραπάνω διαβαθμίσεις θα πρέπει να προκύψει η καμπύλη της
πράσινης γραμμής, η οποία είναι η διαβάθμιση «στόχος» για την παραγωγή
σκυροδέματος. Για την επίτευξη αυτού του «στόχου» πρέπει να υπολογιστούν τα
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ποσοστά % συμμετοχής στο μείγμα κάθε μιας από τις τρεις διαβαθμίσεις (3
άγνωστοι).
Τα δεδομένα από τις τρείς διαβαθμίσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι
επαρκή για τη δημιουργία πολλών διαφορετικών συστημάτων εξισώσεων του
τύπου:
𝑎 × 𝑝1𝑖 + 𝑏 × 𝑝1𝑖 + 𝑐 × 𝑝1𝑖 = 𝑡1𝑖

(3)

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1 ή 100%

(5)

𝑎 × 𝑝2𝑖 + 𝑏 × 𝑝2𝑖 + 𝑐 × 𝑝2𝑖 = 𝑡2𝑖

(4)

Όπου: a, b και c είναι οι άγνωστοι, δηλ. τα ποσοστά % κατά βάρος που πρέπει να
ληφθούν από τις τρεις γνωστές διαβαθμίσεις (16F, 32F και 32C) του “Σχήματος
9” για τα διάφορα ανοίγματα κοσκίνων (i = 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 8 και 16 mm),
αντιστοίχως ώστε να προκύψει η διαβάθμιση «στόχος»,
pi είναι οι τιμές του % αθρ. διερχόμενου για κάθε κόσκινο i = 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8
και 16 mm και ti η αντίστοιχη τιμή του % αθρ. διερχόμενου της καμπύλης
«στόχος»
Στo συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχουν 7 ανοίγματα κοσκίνων (0.25, 0.5, 1, 2, 4,
8 και 16 mm) για τα οποία υπάρχουν πλήρη δεδομένα % διερχόμενου, τα οποία
πρέπει να συνδυαστούν ανά 2 για να σχηματιστούν τα διαφορετικά συστήματα
εξισώσεων για τον προσδιορισμό των τιμών a, b και c.
Οι δυνατοί συνδυασμοί δίνονται από:
7!
42
7
� �=
= = 21 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎ί
2!×5!
2
2

(6)

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία, με τη βοήθεια του Excel Solver, προκύπτουν
μόνο 6 «αποδεκτοί» συνδυασμοί, οι οποίοι δίνουν θετικές τιμές στα a, b και c,
των οποίων οι ποσοστιαίες % τιμές συμμετοχής στη διαβάθμιση φαίνονται στο
“Σχήμα 10”.

Σχήμα 10. Ποσοστά ανάμειξης των τριών (-3-) γνωστών διαβαθμίσεων (16F, 32F και
32C) για την παραγωγή κατάλληλης διαβάθμισης «στόχος σκυροδέματος.
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Από τις υπολογισμένες τιμές για τα a, b και c κάθε μιας από τις 6 αποδεκτές
συνθέσεις προκύπτουν οι τιμές % αθρ. διερχόμενου που δίνονται στον “Πίνακα
3”, από τον οποίο διαπιστώνεται ότι αυτές προσεγγίζουν πολύ καλά τις
αντίστοιχες τιμές της επιθυμητής διαβάθμισης «στόχος».
Επίσης, από το “Σχήμα 11” διαπιστώνεται ότι οι διαβαθμίσεις «στόχος», οι οποίες
προκύπτουν από «ανάμειξη» των δεδομένων (16F, 32F, και 32C) διαβαθμίσεων,
έχουν τα «ποσοτικά» χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την
καταλληλότητα των κατανομών αδρανών σκυροδέματος δηλ. διαδοχικά κοκ.
κλάσματα με άθροισμα κ.β. τουλάχιστον 13% και ποσοστό κάθε κλάσματος
μεταξύ 8-20% κ.β.
Πίνακας 3. Δεδομένα κοκκομετρικών καμπυλών διαβάθμισης μέγιστου κόκκου 31,5 mm
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 (ΚΤΣ 2016), από 3 επιμέρους διαβαθμίσεις.
% Αθροιστικό Διερχόμενο (Υπολογισμένες τιμές)
Αποδεκτοί συνδυασμοί
Κόσκινο, Διαβάθμιση
0,5/8,0* 0,5/16,0*
1,0/2,0* 1,0/4,0* 2,0/8,0* 0,25/16,0*
mm
«στόχος
1**
2**
3**
4**
5**
6**
31,5
100
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,2
16
87
86,9
85,0
87,0
84,1
83,6
84,6
8
68
70,9
67,9
72,5
66,9
65,9
68,1
4
52
57,3
54,2
58,2
52,9
52,0
53,9
2
40
45,2
42,1
43,2
40,0
39,8
40,1
1
30
35,0
32,1
32,5
30,0
30,0
29,8
0,5
22
23,9
22,0
22,0
20,5
20,5
20,3
0,25
13
13,0
11,8
11,3
10,6
10,8
10,4
*Δεδομένα (% αθρ. διερχόμενο) των αντίστοιχων ανοιγμάτων κοσκίνου (mm) γνωστών
διαβαθμίσεων (16F, 32F και 32C)
**Αύξων αριθμός «αποδεκτού» συνδυασμού δεδομένων γνωστών διαβαθμίσεων

Σχήμα 11. Σύγκριση τιμών διακύμανσης κοκ. κλασμάτων του τροποποιημένου “Σχήματος
10” και υπολογισμένων τιμών από τη διαδικασία ανάμειξης των τριών (-3-) γνωστών
διαβαθμίσεων (16F, 32F και 32C).
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Επίσης, είναι προφανές ότι, από κάθε προσδιορισμένη διαβάθμιση δεν λείπει
κάποιο κοκκομετρικό κλάσμα, η καμπύλη διαβάθμισης είναι συνεχής και επειδή
το κοκ. κλάσμα 0-0,25 mm κυμαίνεται από 10,4-13%, τότε η διαβάθμιση
οπωσδήποτε περιέχει αποδεκτό ποσοστό «παιπάλης» (-0,063 mm).
Εξασφαλίζεται λοιπόν «πυκνή» δομή του μείγματος κόκκων αδρανών υλικών,
μικρό ποσοστό κενών που έχει ως συνέπεια μικρή ποσότητα της αναγκαίας
τσιμεντόπαστας, γεγονός που επηρεάζει θετικά το κόστος παραγωγής και
αναμένεται να εξασφαλίσει σταθερότητα όγκου και αντοχή στη διάρκεια του
χρόνου (durability) των κατασκευών από σκυρόδεμα.
Η παραπάνω μεθοδολογία σύνθεσης διαβαθμίσεων σκυροδέματος από επιμέρους
διαβαθμίσεις, που ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά κοκκομετρικής διαβάθμισης
όσο αφορά στις υποζώνες στις οποίες ανήκουν, είναι διαδικασία εφαρμόσιμη και
παράγει διαβαθμίσεις (μείγματα αδρανών) κατάλληλες για σκυρόδεμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την παραπάνω μαθηματική επεξεργασία προέκυψε ότι για μέγιστο κόκκο
αδρανών ≈31,5 mm, οι διαβαθμίσεις «στόχος» (ενδιάμεση καμπύλη), τόσο του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 όσο και του Γερμανικού προτύπου DIN
1045-2, προσεγγίζονται πολύ ικανοποιητικά από εξισώσεις τύπου FullerThomson με εκθέτη 0,41-0,42 και 0,435-0,45, αντιστοίχως. Επίσης, το
χονδρομερές υλικό (κάτω καμπύλη) προσεγγίζεται πολύ ικανοποιητικά από
εξισώσεις τύπου Fuller-Thomson με εκθέτη (κλίση) 0,66-0,78, ενώ το λεπτομερές
(άνω καμπύλη) από λογαριθμικές εξισώσεις του τύπου [ y=a·ln(x)+b ].
Η χρησιμοποίηση περισσότερων από δύο δεδομένων κοκκομετρικών
διαβαθμίσεων εξασφαλίζει καλύτερη προσέγγιση στη διαβάθμιση «στόχος», αλλά
απαιτεί εφαρμογή μαθηματικής επεξεργασίας για τον προσδιορισμό των
αποδεκτών συνδυασμών των ποσοστών ανάμειξης. Η μεθοδολογία αυτή
ικανοποιεί και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που επιβάλλονται από τα
διαγράμματα που προτείνονται και χρησιμοποιούνται στις χώρες της Β.
Αμερικής.
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