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Άδεια Χρήσης
Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης
Creative Commons και δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του Έργου των Ανοικτών Ακαδημαϊκών
Μαθημάτων από την διδάσκουσα Καθ. Α. Μοροπούλου και τον
ΕΔΙΠ Κ. Λαμπρόπουλο. Για υλικό που υπόκειται σε άδεια χρήσης
άλλου τύπου, αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

Αρχαιότητα

Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν μίγμα άσβεστου, αργίλου, άμμου και νερού (Οι Αιγύπτιοι το
χρησιμοποιούσαν ήδη πριν από 2.600 χρόνια)

Ρωμαϊκή περίοδος

Κατά τον 1 αιώνα μ.Χ., οι Ρωμαίοι τελειοποίησαν αυτό το «συνδετικό υλικό» (opus caementicium),
προσθέτοντας ηφαιστειογενές υλικό από την περιοχή Pozzuoli, κοντά στη Νάπολη. Χρησιμοποιούσαν
επίσης ασβέστη ως υδραυλικό υλικό.

Βυζαντινή περίοδος

Την περίοδο του Βυζαντίου έγινε ευρεία χρήση του υλικού αυτού και εξελίχθηκε περαιτέρω (βλ. κονιάματα
με θραυσμένο κεραμικό κ.α.)

1779

Ο Bry Higgins παρουσιάζει ευρεσιτεχνία του για παραγωγή υδραυλικού τσιμέντου (stucco) για χρήση ως
εξωτερικό επίχρισμα.

1793

Ο John Smeaton ανακαλύπτει ότι η ασβεστοποίηση ασβεστολιθικών πετρωμάτων που περιέχουν άργιλο
παράγει ασβέστη που σκληραίνει κάτω από την επιφάνεια του νερού (υδραυλικός ασβέστης).

1796

Ο James Parker (Αγγλία) πατεντάρει ένα φυσικό υδραυλικό τσιμέντο που παρασκευάζει θερμαίνοντας
(ασβεστοποιώντας) ακάθαρτο ασβεστόλιθο που περιέχει άργιλο. Το όνομαζει τσιμέντο Parker ή Ρωμαϊκό
τσιμέντο.

1817

Ο νεαρός μηχανικός Louis Vicat μελετούσε τις υδραυλικές ιδιότητες ενός μίγματος «άσβεστου - ηφαιστειογενούς
τέφρας» και προσδιόρισε με ακριβή, ελεγχόμενο και αναπαράξιμο τρόπο τις αναλογίες ασβεστόλιθου και πυριτίου
που απαιτούνταν, για να δημιουργηθεί ένα μίγμα, το οποίο, μετά από έψηση σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και
άλεση, παρήγαγε ένα υδραυλικό συνδετικό υλικό για βιομηχανικές εφαρμογές. Ήταν το γνωστό τσιμέντο. Ωστόσο
δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του χωρίς να καταθέσει αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

1824

Ο Άγγλος Joseph Aspdin επαναπροσδιόρισε τη σύνθεση του τσιμέντου που ανέπτυξε ο Louis Vicat και το 1824,
κατέθεσε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ένα τσιμέντο βραδύτερης πήξης. Θερμαίνει λεπτά τριμμένη κιμωλία
και άργιλο σε κλίβανο ασβεστοποιίας ώσπου να φύγει το διοξείδιο του άνθρακα από το μίγμα. Το κρυσταλλωμένο
παράγωγο της διαδικασίας αλέθεται στη συνέχεια και λαμβάνει την ονομασία Portland Cement, επειδή έμοιαζε με
τις εξαιρετικής ποιότητας πέτρες κτισίματος που εξορύσσονται στην περιοχή του Πόρτλαντ στη νότια Αγγλία..

1836

Οι πρώτοι συστηματικοί έλεγχοι εφελκυστικής αντοχής γίνονται στη Γερμανία.

1945

Πρώτη δημοσίευση στην Ελλάδα των μεταφρασμένων Γερμανικών DIN 1045 (Τεχνικά Χρονικά ΤΕΕ)

1954

Εκδίδεται ο πρώτος Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (Β.Δ.54)

1970-1981

Υιοθετούνται οι Γερμανικές Κατηγορίες B25, B35

1985

Εκδίδεται ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ.Τ.Σ.-85 (ΦΕΚ 266/Β/9.5.85)

1997

Αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος με έκδοση του Κ.Τ.Σ.-97 που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ/315/Β/17.4.97

2002

Προσαρμογή του ΚΤΣ-97 στα Ευρωπαικά πρότυπα. Εισάγονται οι κατηγορίες κάθισης S1-S5.

2006

Σύνθεση επιτροπής Αναθεώρησης του ΚΤΣ-97 σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (Δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ/1318/Β/14.9.06)

2014

Εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 : 2013 (από 1/6/2014)

Το τσιμέντο (cement) είναι μία υδραυλική συνδετική ύλη, δηλαδή ένα
λεπτότατα αλεσμένο ανόργανο υλικό το οποίο, όταν αναμειχθεί με νερό,
σχηματίζει ένα πολτό που πήζει και σκληραίνει δια μέσου αντιδράσεων και
μηχανισμών ενυδάτωσης και το οποίο, μετά τη σκλήρυνση, διατηρεί την
αντοχή και τη σταθερότητά του ακόμη και μέσα στο νερό.
Η ανάμιξη του τσιμέντου με άμμο και νερό
δημιουργεί την κονία του τσιμέντου
(cement mortar)

Η ανάμιξη του τσιμέντου με άμμο, χαλίκια
(σκύρα) και νερό δημιουργεί το σκυρόδεμα
ή μπετόν (cement concrete, beton)
Ο συνδυασμός του χάλυβα με το σκυρόδεμα
ονομάζεται οπλισμένο σκυρόδεμα ή
οπλισμένο μπετόν (reinforced concrete,
béton armé)

Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται ευρύτατα στις κατασκευές γιατί, σε
σύγκριση με άλλα φυσικά (λίθοι) ή τεχνητά υλικά (πλίνθοι, κεραμικά,
κονιάματα), οι πρώτες του ύλες είναι διαθέσιμες παντού, είναι σχετικά
εύκολο να κατασκευασθεί και να μορφοποιηθεί, έχει χαμηλό κόστος και
παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε θλίψη.
Η ευρεία χρήση του σκυροδέματος οδήγησε στην παρασκευή πολλών ειδών
τσιμέντου και σκυροδεμάτων, η ταξινόμηση των οποίων, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μια χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία, η οποία
κατέληξε το 2000 στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 197-1 «Τσιμέντο – Μέρος 1:
Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα» η
Ελληνική έκδοση του οποίου είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.

Ένα τσιμέντο συμμορφούμενο με το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, ονομαζόμενο CEM τσιμέντο,
πρέπει, όταν αναμειχθεί στις κατάλληλες αναλογίες με αδρανή υλικά και νερό, να
είναι ικανό να παράγει σκυρόδεμα ή κονίαμα το οποίο να διατηρεί το εργάσιμο
του για ένα επαρκές χρονικό διάστημα και μετά από ορισμένες περιόδους να
επιτυγχάνει καθορισμένα επίπεδα αντοχής και να έχει επίσης μακρόχρονη
σταθερότητα όγκου.

1ο Γενικό Λύκειο Αγ. Δημητρίου («Στρογγυλό Ζενέτου»)

Η ποιότητα του σκυροδέματος εξαρτάται από την ποιότητα των
χρησιμοποιούμενων υλικών για την κατασκευή του (τσιμέντο, άμμος, χαλίκια,
νερό, πρόσθετα), από την αναλογία τους, τον τρόπο ανάμιξης τους, την
συμπύκνωση μέσα στα καλούπια και την συντήρησή του ιδιαίτερα τις πρώτες 7
ημέρες από την παρασκευή του, καθώς στο διάστημα αυτό αποκτάει το
μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοτήτων του.
Τα τσιμέντα CEM αποτελούνται από διαφορετικά υλικά και είναι στατιστικά
ομοιογενή στη σύνθεση ως επακόλουθο ποιοτικά διασφαλισμένης παραγωγής
και διεργασιών χειρισμού του υλικού. Η σύνδεση μεταξύ αυτών των διεργασιών
παραγωγής και χειρισμού των υλικών και η συμμόρφωση του τσιμέντου
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 «Τσιμέντο-Μέρος 2:
Αξιολόγηση συμμόρφωσης»

Εγνατία Οδός, Πολύμυλος

Κύρια συστατικά τσιμέντου
 Τα βασικά συστατικά του τσιμέντου από στοιχειακή άποψη είναι το Ca,το Si, το Al και ο Fe.
 Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται από μη μεταλλικές ορυκτές ύλες, όπως ο
ασβεστόλιθος ,οι ασβεστολιθικές μάργες, οι σχίστες, οι άργιλοι κ.ά .
 Για λόγους αριστοποίησης της ποιότητος ή οικονομικότητας της παραγωγικής
διαδικασίας χρησιμοποιούνται και άλλες ύλες όπως βωξίτης, πυριτική άμμος
καολίνης, αποφρύγματα σιδηροπυρίτη
 Τα κύρια συστατικά του τσιμέντου είναι:
 Κλίνκερ για τσιμέντο Πόρτλαντ (Κ)
 Κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνου (S)
 Ποζολανικά υλικά (P, Q)
 Φυσική ποζολάνη (P)
 Φυσική ψημένη ποζολάνη (Q)
 Ιπτάμενες τέφρες (V, W)
 Πυριτική ιπτάμενη τέφρα (V)
 Ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα (W)
 Ψημένος σχιστόλιθος(Τ)
 Ασβεστόλιθος (L, LL)
 Πυριτική παιπάλη (D)

(Αγγλική ορολογία)
clinker
granulated blastfurnace slag

natural pozzolana
natural calcined pozzolana
siliceous fly ash
calcareous fly ash
burnt shale
limestone
silica flour

Το κλίνκερ συναλέθεται με γύψο και άλλα συνείσακτα σε καθορισμένες αναλογίες και λεπτότητες
για την παραγωγή διαφόρων τύπων και κατηγοριών τσιμέντου τύπου Πόρτλαντ.

Τα 27 προϊόντα στην οικογένεια των κοινών τσιμέντων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 197-1

Το τσιμέντο Πόρτλαντ (CEM I) είναι ο επικρατέστερος τύπος κοινού τσιμέντου

Παραγωγή τσιμέντου
1ο Στάδιο – Εξόρυξη Α’ Υλών
Οι πρώτες ύλες εξορύσσονται με τη χρήση εκρηκτικών υλών ή ισχυρών
εκσκαπτικών μηχανημάτων.
Μεταφορά Α’ Υλών
Οι εξορυσσόμενες πρώτες ύλες φορτώνονται με τη βοήθεια φορτωτή σε
φορτηγά αυτοκίνητα και μεταφέρονται στο χώρο θραύσης τους.
2ο Στάδιο – Θραύση Α’ Υλών
Τα υλικά θραύονται σε μεγάλους θραυστήρες σε τεμάχια, συνήθως
μικρότερα των 30mm.

3ο Στάδιο – Αποθήκευση και προομογένεεια Α’ Υλών
Οι θραυσμένες πρώτες ύλες αποθηκεύονται χωριστά ανά κατηγορία με
ταυτόχρονη ανάμιξη διαφορετικών ποιοτήτων σε ειδικές αποθήκες
προομοιογενοποίησης.

Σιλό αποθήκευσης Α’ Υλών και τροφοδοσία στους μύλους άλεσης
Μετά την προομοιογενοποίηση οι πρώτες ύλες αποθηκεύονται σε
ξεχωριστά για κάθε τύπο υλικού σιλό και από εκεί τροφοδοτούνται στους
μύλους άλεσης σε αυστηρά καθορισμένη και συνεχώς ελεγχόμενη
δοσολογία.

Πηγή: Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Παραγωγή τσιμέντου
4ο Στάδιο – Ξήρανση και άλεση Α’ Υλών
Η ξήρανση και η άλεση γίνονται σε οριζόντιους ή κατακόρυφους μύλους.
Οι οριζόντιοι μύλοι είναι μεταλλικοί κύλινδροι με ισχυρή εσωτερική
μεταλλική θωράκιση και περιέχουν πολλούς τόνους από χαλύβδινες
σφαίρες (αλεστικά σώματα). Κατά την περιστροφική κίνηση των μύλων οι
σφαίρες συνθλίβουν τις πρώτες ύλες σε κόκκους κατάλληλης διαμέτρου. Οι
κατακόρυφοι μύλοι κονιορτοποιούν το υλικό συμπιέζοντας το με κωνικούς
ρόλους πάνω σε μια χαλύβδινη περιστρεφόμενη τράπεζα. Η ξήρανση
επιτυγχάνεται αξιοποιώντας τα θερμά αέρια που εκλύονται από τους
κλιβάνους. Το προϊόν των μύλων ονομάζεται φαρίνα.
5ο Στάδιο – Ομογενοποίηση και αποθήκευση φαρίνας
Η φαρίνα οδηγείται σε ειδικά σιλό όπου συντελείται η ομοιογενοποίηση.

6ο Στάδιο – Έψηση
Μετά την ομογενοποίηση η φαρίνα οδηγείται στον περιστροφικό κλίβανο
όπου μετατρέπεται σε κλίνκερ. Οι περιστροφικοί κλίβανοι είναι
περιστρεφόμενοι οριζόντιοι μεταλλικοί κύλινδροι διαμέτρου 3-5m και
μεγάλου μήκους με μια μικρή κλίση προς την έξοδο του υλικού και λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών έχουν εσωτερική επένδυση από ειδικά πυρίμαχα
τούβλα. Η φαρίνα πριν την είσοδό της στον κλίβανο υφίσταται μια
προοδευτική θέρμανση έως τους 900οC στον Προθερμαντή καθώς έρχεται,
κατ’ αντιρροή, σε επαφή με τα θερμά αέρια που εξέρχονται από τον κλίβανο.
Πηγή: Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Παραγωγή τσιμέντου
7ο Στάδιο – Άλεση τσιμέντου
Το τσιμέντο ως τελικό προϊόν είναι μια πολύ λεπτή σκόνη. Για τη
δημιουργία του απαιτείται συνάλεση κλίνκερ, γύψου και ορισμένων
φυσικών ή τεχνητών υλικών σε μύλους ανάλογους με αυτούς της φαρίνας.
Η δοσολογία των πρώτων υλών είναι αυστηρά καθορισμένη και συνεχώς
ελεγχόμενη.
Οι διάφοροι τύποι τσιμέντων και το επίπεδο αντοχών τους, που αποτελεί
και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό τους, διαμορφώνονται από τη χημική
σύσταση του κλίνκερ, το βαθμό άλεσης του τσιμέντου και την παρουσία ή
όχι διαφόρων πρόσθετων
8ο Στάδιο – Κατανάλωση
Το τσιμέντο διατίθεται στην κατανάλωση χύμα ή σε σακκί. Οι μεγαλύτερες
ποσότητες διατίθενται χύμα με ειδικά σιλοφόρα αυτοκίνητα ή πλοία.

Πηγή: Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Κλίνκερ για τσιμέντο Πόρτλαντ (Κ)
Το κλίνκερ για πόρτλαντ τσιμέντο παράγεται με επίτηξη ενός επακριβώς
καθορισμένου μίγματος πρώτων υλών (ξηρό αλεσμένο υλικό, πολτός ή αραιή
λάσπη) που περιέχει χημικά στοιχεία, που συνήθως εκφράζονται ως οξείδια CaO,
SiO2, Al2Ο3, Fe2O3 και μικρές ποσότητες άλλων υλικών. Το ξηρό αλεσμένο υλικό, ο
πολτός ή λάσπη είναι σε λεπτό καταμερισμό, επαρκώς αναμειγμένα και ως εκ
τούτου ομοιογενή.
Το κλίνκερ για πόρτλαντ τσιμέντο είναι ένα υδραυλικό
υλικό, το οποίο πρέπει να απαρτίζεται κατά τα δύοτρίτα τουλάχιστον κατά μάζα από ασβεστοπυριτικές
ενώσεις (3CaO.SiO2 και 2CaO.SiO2), ενώ το υπόλοιπο
να απαρτίζεται από φάσεις κλίνκερ που περιέχουν
αργίλιο και σίδηρο, καθώς και άλλες ενώσεις. Η
αναλογία κατά μάζα (CaO) / (SiO2) πρέπει να μην είναι
μικρότερη του 2,0 .
Η περιεκτικότητα MgO δεν πρέπει να υπερβαίνει το
5% κατά μάζα.

Κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνου (S)
Η κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνου παράγεται από ταχεία ψύξη τηγμένης σκωρίας κατάλληλης σύνθεσης,
που λαμβάνεται από την τήξη σιδηρομεταλλεύματος σε μία υψικάμινο και περιέχει τουλάχιστον δύο-τρίτα
κατά μάζα υαλώδη σκωρία και διαθέτει υδραυλικές ιδιότητες όταν ενεργοποιηθεί κατάλληλα.
Η κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνου πρέπει να απαρτίζεται κατά τα δύο-τρίτα τουλάχιστον κατά μάζα
από το άθροισμα οξειδίου του ασβεστίου (CaO), οξειδίου του μαγνησίου (MgO) και οξειδίου του πυριτίου
(SiΟ2). Το υπόλοιπο περιέχει οξείδιο του αλουμινίου (Al2O3) μαζί με μικρές ποσότητες άλλων
ενώσεων. Ο λόγος κατά μάζα (CaO+MgO) / (SiO2) πρέπει να υπερβαίνει το 1,0.

 Τα τσιμέντα με σκωρία 6-35% ανήκουν στην κατηγορία τσιμέντων CEM II και χαρακτηρίζονται ως τσιμέντα
Πόρτλαντ με σκωρία υψικαμίνου (CEM II/A-S, CEM II/B-S)
 Τα τσιμέντα με σκωρία 36-95% ανήκουν στην κατηγορία σκωριοτσιμέντων CEM IΙI
(CEM IIΙ/A, CEM IIΙ/Β, CEM III/C)
Η προσθήκη κοκκοποιημένης σκωρίας υψικαμίνου στο τσιμέντο πόρτλαντ προκαλεί μείωση του ποσού της
εκλυόμενης θερμότητας, μείωση της συρρίκνωσης και μικρότερη πρόσληψη νερού. Η ενυδάτωση τσιμέντων
με σκωρία υψικαμίνου ως πρόσθετο αρχίζει με την ενυδάτωση των ενώσεων του κλίνκερ, αλλά το
σχηματιζόμενο Ca(OH)2 προωθεί την ενυδάτωση των κόκκων της σκωρίας λόγω των υδραυλικών ιδιοτήτων
τους, ενώ παράλληλα δεσμεύεται το ίδιο.
Τα τσιμέντα με πρόσθετο σκωρία υψικαμίνου έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε θειικά (αραιά ή μέσης
συγκέντρωσης διαλύματα CaSO4, MgSO4 Na2SO4, ενώ τα CEM III/B & CEMIII/C είναι ανθεκτικά και σε πυκνά
διαλύματα Na2SO4. Επίσης είναι ανθεκτικά σε μαλακά νερά. Επίσης, η ταχύτητα ανθρακοποίησης είναι
μικρότερη από αυτή του τσιμέντου Πόρτλαντ.
Μειονεκτήματα των τσιμέντων με σκωρία υψικαμίνου είναι ότι σε θερμοκρασίες <10οC καθυστερεί η
ανάπτυξη αντοχών και ότι σε περιβάλλον πλούσιο σε χλωριόντα η ταχύτητα διάβρωσης του σιδηροπλισμού
είναι μεγαλύτερη από αυτή του τσιμέντου Πόρτλαντ.

Ποζολανικά υλικά (P, Q)
Τα ποζολανικά υλικά είναι φυσικές κονίες ηφαιστειογενούς προέλευσης. Οι ποζολάνες
αποτελούνται κυρίως από δραστικό διοξείδιο του πυριτίου (SiΟ2) και οξείδιο του αργιλίου
(Al2O3). Το υπόλοιπο περιέχει οξείδιο του σιδήρου (Fe2O3) και άλλα οξείδια. Λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών που δημιουργήθηκαν κατά τις ηφαιστειακές δράσεις, τα οξείδια
υπέστησαν φυσική όπτηση και μετατράπηκαν σε δραστικές κονίες που εκτινάχθηκαν έξω από
τους κρατήρες σε μορφή ηφαιστειακής γης (τόφφος) καλύπτοντας μεγάλες εκτάσεις (π.χ.
ηφαίστειο Σαντορίνης – βλ. “Θηραϊκή γη”)
Η ελληνική παραγωγή του 2012 έφτασε τους 285.000 τον, αλλά η αποκλειστική χρήση του υλικού αυτού ως
πρόσµικτο στο τσιµέντο αναγκάζει την παραγωγή του σε συνεχή πτώση, λόγω της τεράστιας εσωτερικής
οικονοµικής κρίσης που έχει οδηγήσει τη ζήτηση των οικοδοµικών υλικών στο ναδίρ. Τα ενεργά ορυχεία
ποζολάνης βρίσκονται στη Μήλο, τη Κίµωλο, στο Γυαλί και στην ευρύτερη περιοχή των ∆ήµων Μεναϊδος και
Αριδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, όπου και δραστηριοποιούνται οι εταιρείες ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε.,
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΚΥΒΟΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ Α.Ε. και ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. [Πηγή Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων]

Φυσική ποζολάνη (P): Οι φυσικές ποζολάνες είναι συνήθως
υλικά ηφαιστειογενούς προέλευσης, ή ιζηματογενή πετρώματα
με κατάλληλη χημική και ορυκτολογική σύνθεση
Φυσική ψημένη ποζολάνη (Q):
Οι φυσικές ψημένες ποζολάνες είναι υλικά ηφαιστειογενούς
προέλευσης, άργιλοι, σχιστόλιθοι ή ιζηματογενή πετρώματα
που έχουν ενεργοποιηθεί με θερμική κατεργασία.

Ποζολανικά υλικά (P, Q)
Οι ποζολάνες προστίθενται στα τσιμέντα για να μειώσουν την θερμότητα ενυδάτωσης, να αυξήσουν την αντοχή
τους σε διάβρωση και για να καθυστερήσουν την ανάπτυξη αντοχών. Ειδικότερα, τα ποζολανικά υλικά δεν
σκληρύνονται από μόνα τους όταν αναμειχθούν με νερό, αλλά, όταν λεπτοαλεστούν και με την παρουσία
νερού, αντιδρούν σε κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος με διαλυμένο υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2
για να σχηματίσουν ενυδατωμένες ασβεστοπυριτικές και ασβεστοαργιλικές ενώσεις που αναπτύσσουν αντοχή.
Ιδιότητες Ποζολάνης Μήλου
Οξείδιο του Πυριτίου SiO2

60 - 70%

Οξείδιο του Αργιλίου Al2O3

12 - 15%

Τριοξείδιο του Σιδήρου Fe2O3

2 - 6%

Οξείδιο του Ασβεστίου CaO

2 - 6%

Οξείδιο του Μαγνησίου MgO

1 - 3%

Οξείδιο του Καλίου K2O

1 - 3%

Οξείδιο του Νατρίου Νa2O

2 - 3%

Οξείδιο του Τιτανίου TiΟ2

0,2 - 0,6%

Απώλεια πυρώσεως 950oC

6 - 10%

Ειδικό βάρος

1,1g/cm3

Υγρασία

14-22%

Πηγή: ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική

 Κατά την ενυδάτωση του κλίνκερ, η υδράσβεστος που
απελευθερώνεται αντιδρά με τα δραστικά συστατικά της ποζολάνης
δημιουργώντας C-S-H. Η αντίδραση αυτή είναι βραδεία, και έτσι
επιβραδύνεται ο ρυθμός έκλυσης θερμότητας αλλά και η ανάπτυξη
μηχανικών αντοχών (σε σχέση με τσιμέντο Πόρτλαντ χωρίς ποζολάνα,
καθώς περιέχεται αντίστοιχα μικρότερο ποσοστό κλίνκερ).
 Καθώς η ποζολανική αντίδραση είναι βραδεία και συνεχίζεται όσο
υπάρχει ελεύθερο Ca(OH)2 παρουσιάζεται το φαινόμενο της
«αυτοϊασης», δηλαδή της παραγωγής C-S-H στις ρηγματώσεις
σκυροδέματος, όπως στις περιπτώσεις ιστορικών κατασκευών όπου
χρησιμοποιείται κονίαμα με ποζολάνη.
 Η αντίδραση της υδρασβέστου με τα δραστικά συστατικά της
ποζολάνας γίνεται μέσα στους πόρους της γέλης τσιμέντου και τα
προϊόντα περιορίζουν το πορώδες, το οποίο με τη σειρά του
ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις του φαινόμενου «παγώματοςαπόψυξης», μειώνει την περατότητα και την απώλεια νερού μέσω
εξίδρωσης (bleeding), αυξάνει την αντοχή στην τριβή και σε θλίψη και
παρέχεται μειωμένη διαπερατότητα στο θαλασσινό νερό.
 Οι ποζολάνες δεσμεύουν το ελεύθερο Ca(OH)2, το οποίο διαφορετικά
θα μπορούσε να αντιδράσει με τα θειϊκά και να προκαλέσει
καταστροφική διόγκωση (εττρινγκίτης).
 Η δέσμευση της υδρασβέστου συντελεί στην αύξηση της
ανθεκτικότητας σε όξινο περιβάλλον.

Ιπτάμενες τέφρες (V, W)
Η ιπτάμενη τέφρα λαμβάνεται με ηλεκτροστατική ή μηχανική κατακρήμνιση των αιωρούμενων
σωματιδίων στα καυσαέρια κλιβάνων που καίνε κονιοποιημένο άνθρακα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
τέφρα που λαμβάνεται με άλλες μεθόδους σε τσιμέντο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ
197-1.
Η ιπτάμενη τέφρα μπορεί να είναι πυριτικής ή ασβεστούχου φύσης. Στην πρώτη περίπτωση έχει
ποζολανικές ιδιότητες, στη δεύτερη μπορεί να έχει, επιπρόσθετα, υδραυλικές ιδιότητες. Η απώλεια
πύρωσης της ιπτάμενης τέφρας, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2, με χρόνο όμως
πύρωσης 1 h, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5,0 % κατά μάζα.
Στην Ελλάδα, οι ποσότητες της ιπτάμενης τέφρας που
παράγονται ετησίως εκτιμώνται γύρω στους 12
εκατομμύρια τόνους, το μεγαλύτερο ποσοστό των
οποίων παράγεται από τη ΔΕΗ και συγκεκριμένα από
τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της επιχείρησης σε
Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Μεγαλόπολη. Ειδικότερα, το
80% της παραγόμενης ελληνικής τέφρας προέρχεται
από την περιοχή μεταξύ Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, ενώ
το 20% από την περιοχή της Μεγαλόπολης. Από την
παραγόμενη αυτή ποσότητα μόνο το 10% αξιοποιείται
στην Ελλάδα ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό
εκμετάλλευσης φτάνει γύρω στο 18%, κυρίως γιατί η
ποιότητα της ελληνικής τέφρας την καθιστά λόγω
ανομοιογένειας, λεπτότητας και άλλων
χαρακτηριστικών, λιγότερο αξιοποιήσιμη σε σχέση με
τις ευρωπαϊκές ιπτάμενες τέφρες.

Ιπτάμενες τέφρες (V, W)
Η χρησιμοποίηση της ιπτάμενης τέφρας για την παραγωγή τσιμέντου ξεκίνησε από την δεκαετία του 1950-1960
στις ανεπτυγμένες χώρες και συνεχώς αυξάνεται λόγω:






Της αναβάθμισης των ιπτάμενων τεφρών (νέες τεχνολογίες καύσεως γαιανθράκων, συλλογής και
κατεργασίας ιπτάμενης τέφρας)
Της θέσπισης προδιαγραφών για την καταλληλότητα του υλικού στις περισσότερες χώρες.
Της μεγαλύτερης δυνατότητας που υπάρχει στις μέρες μας για ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος
Της αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων που προέρχονται από τη χρήση των ιπτάμενων τεφρών στο
σκυρόδεμα, όπως είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η αύξηση της ανθεκτικότητας σκυροδέματος.
Των τεραστίων ποσοτήτων που παράγονται, που πιέζουν για λύσεις περιβαλλοντικά αποδεκτές μια και η
απόθεσή της δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα τόσο στην ατμόσφαιρα όσο και για στο έδαφος.

Φράγμα της Πλατανόβρυσης, επί του ποταμού Νέστου στο Νομό
Δράμας, κατασκευασμένο από κυλινδρούμενο τεφροσκυρόδεμα
(500 kg τσιμέντο και 225 kg ιπτάμενη τέφρα για κάθε m3).
Συνολικά
χρησιμοποιήθηκαν
περίπου
110.000
τόννοι
κατεργασμένης ιπτάμενης τέφρας, η οποία μεταφέρθηκε από τη
μονάδα επεξεργασίας της τέφρας της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα

Πλεονεκτήματα
 Η μείωση των απαιτούμενων χώρων για την απόθεση της
τέφρας
 Η διατήρηση των φυσικών πόρων, αντικαθιστώντας άλλα
υλικά
 Η συμβολή στην δημιουργία καθαρότερου και ασφαλέστερου
περιβάλλοντος
 Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την
αντικατάσταση τσιμέντου σε διάφορες εφαρμογές
 Σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους τελικούς χρήστες λόγω
του χαμηλού της κόστους που συνεπάγεται συμβολή στην
οικονομική ανάπτυξη
 Η μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής ενέργειας από
την εκμετάλλευσή της

Ιπτάμενες τέφρες: Πυριτική ιπτάμενη τέφρα (V)

Η πυριτική ιπτάμενη τέφρα είναι μία λεπτή σκόνη από σφαιρικά κυρίως σωματίδια που
έχουν ποζολανικές ιδιότητες. Βασικά αποτελείται από δραστικό οξείδιο του πυριτίου
(SiO2) και οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) . Το υπόλοιπο περιέχει οξείδιο του σιδήρου (Fe2O3) και
άλλες ενώσεις.
 Το ποσοστό του δραστικού οξειδίου του ασβεστίου πρέπει να είναι μικρότερο από 10,0 %
κατά μάζα, η δε περιεκτικότητα σε ελευθέρα άσβεστο, όπως προσδιορίζεται από την
μέθοδο που περιγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 451-1 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 % κατά μάζα.
 Ιπτάμενη τέφρα που έχει περιεκτικότητα σε ελευθέρα άσβεστο μεγαλύτερη από 1,0 % κατά
μάζα αλλά μικρότερη του 2,5% κατά μάζα είναι αποδεικτή με την προϋπόθεση ότι η
απαίτηση σε διαστολή (σταθερότητα όγκου) δεν υπερβαίνει τα 10 mm όταν ελέγχεται
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3 χρησιμοποιώντας μείγμα 30% κατά μάζα πυριτικής
ιπτάμενης τέφρας και 70 % κατά μάζα ενός τσιμέντου CEM I συμμορφούμενου με το ΕΛΟΤ
ΕΝ 197-1.
Η περιεκτικότητα σε δραστικό οξείδιο του πυριτίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 25,0 %
κατά μάζα.

Ιπτάμενες τέφρες: Ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα (W)
Η ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα είναι μία λεπτή κονία με υδραυλικές ή/και ποζολανικές
ιδιότητες. Αποτελείται κυρίως από δραστικό οξείδιο του ασβεστίου (CaO), δραστικό οξείδιο
του πυριτίου (SiO2) και οξείδιο του αργιλίου (Al2O3). Το υπόλοιπο περιέχει οξείδιο του σιδήρου
(Fe2O3) και άλλες ενώσεις. Η περιεκτικότητα σε δραστικό οξείδιο του ασβεστίου δεν πρέπει να
είναι χαμηλότερη από 10,0 % κατά μάζα. Ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα που περιέχει μεταξύ 10,0
% και 15,0 % κατά μάζα δραστικό οξείδιο του ασβεστίου πρέπει να περιέχει όχι λιγότερο από
25,0 % κατά μάζα δραστικό διοξείδιο του πυριτίου.


Επαρκώς αλεσμένη ασβεστούχος ιπτάμενη τέφρα με περιεκτικότητα δραστικού οξειδίου του ασβεστίου
μεγαλύτερη από 15,0 %, πρέπει να έχει αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 10,0 ΜPa σε ηλικία 28 ημερών όταν η
δοκιμή διεξάγεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1. Πριν την δοκιμή, η ιπτάμενη τέφρα πρέπει να αλεστεί
και η λεπτότητα, εκφρασμένη ως το ποσοστό κατά μάζα της τέφρας που συγκρατείται κατά το υγρό
κοσκίνισμα σε πλέγμα με βροχίδες 40 μm πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 30% κατά μάζα. Το κονίαμα για τη
δοκιμή πρέπει να παρασκευάζεται μόνο με αλεσμένη ασβεστούχο ιπτάμενη τέφρα αντί για τσιμέντο. Τα
δοκίμια κονιάματος πρέπει να ξεκαλουπωθούν 48 ώρες μετά την ετοιμασία τους και στη συνέχεια να
συντηρηθούν σε υγρή ατμόσφαιρα σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 90% έως τη δοκιμή.



Η διαστολή (σταθερότητα όγκου) της ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm
όταν προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3 χρησιμοποιώντας μίγμα 30% κατά μάζα
ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας αλεσμένης όπως περιγράφεται παραπάνω και 70% κατά μάζα ενός
τσιμέντου CEM I συμμορφούμενου με το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η περιεκτικότητα σε θειικά (SO3) στην ιπτάμενη τέφρα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ανώτερο
όριο της περιεκτικότητας σε θειικά στο τσιμέντο, τότε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά
την παραγωγή του τσιμέντου και να μειωθούν ανάλογα τα συστατικά που περιέχουν θειικό ασβέστιο.

Ψημένος σχιστόλιθος
Ο ψημένος σχιστόλιθος, ιδιαίτερα ο ψημένος ασφαλτούχος σχιστόλιθος, παράγεται σε ένα
ειδικό κλίβανο σε θερμοκρασία 800°C περίπου. Εξαιτίας της σύνθεσης του φυσικού υλικού και
της διαδικασίας παραγωγής, ο ψημένος σχιστόλιθος περιέχει φάσεις κλίνκερ, κυρίως πυριτικό
διασβέστιο και αργιλικό ασβέστιο. Περιέχει επίσης εκτός από μικρές ποσότητες ελεύθερου
οξειδίου του ασβεστίου και θειικού ασβεστίου, μεγαλύτερες ποσότητες οξειδίων με
ποζολανικές ιδιότητες, ιδίως διοξείδιο του πυριτίου. Συνεπώς σε κατάσταση λεπτοαλεσμένης
σκόνης ο ψημένος σχιστόλιθος παρουσιάζει έντονες υδραυλικές ιδιότητες όπως το Πόρτλαντ
τσιμέντο και επί πλέον ποζολανικές ιδιότητες.


Ο επαρκώς αλεσμένος ψημένος σχιστόλιθος πρέπει να έχει αντοχή σε θλίψη τουλάχιστον 25,0 MPa σε
ηλικία 28 ημερών όταν η δοκιμή διεξάγεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1. Το κονίαμα για τη δοκιμή
πρέπει να παρασκευαστεί μόνο με λεπτοαλεσμένο ψημένο σχιστόλιθο αντί για τσιμέντο. Τα δοκίμια
κονιάματος πρέπει να ξεκαλουπωθούν 48 ώρες μετά την παρασκευή τους και στη συνέχεια να
συντηρηθούν σε υγρή ατμόσφαιρα σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 90% έως τη δοκιμή.



Η διαστολή (σταθερότητα όγκου) του ψημένου σχιστόλιθου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 mm όταν
προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3 χρησιμοποιώντας μείγμα 30% κατά μάζα αλεσμένου
ψημένου σχιστόλιθου και 70% κατά μάζα ενός τσιμέντου CEM I συμμορφούμενου με το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η περιεκτικότητα σε θειικά (SO3) του ψημένου σχιστόλιθου υπερβαίνει το επιτρεπόμενο
ανώτερο όριο της περιεκτικότητας σε θειικά στο τσιμέντο, τότε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την
παραγωγή του τσιμέντου και να μειωθούν ανάλογα τα συστατικά που περιέχουν θειικό ασβέστιο.

Ασβεστόλιθος (L, LL)
Ο ασβεστόλιθος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) υπολογιζόμενη από την περιεκτικότητα σε
οξείδιο του ασβεστίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 75% κατά μάζα.
β) Η περιεκτικότητα αργίλου, προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο κυανού του μεθυλενίου σύμφωνα
με το EN 933-9, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,20 g / 100g. Για τη δοκιμή αυτή ο
ασβεστόλιθος πρέπει να κονιοποιηθεί σε μια λεπτότητα περίπου 5000cm2/g προσδιοριζόμενη
ως ειδική επιφάνεια σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-6.

γ) Η περιεκτικότητα ολικού οργανικού άνθρακα (TOC), όταν προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ
ΕΝ 13639:2002, πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω κριτήρια:
- LL: δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,20% κατά μάζα
- L: δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,50% κατά μάζα

Πυριτική παιπάλη (D)

Η πυριτική παιπάλη προέρχεται από την αναγωγή χαλαζία υψηλής
καθαρότητας με άνθρακα σε κλιβάνους ηλεκτρικού τόξου κατά την
παραγωγή πυριτίου και κραμάτων σιδηροπυριτίου και
συνίσταται από πολύ λεπτά σφαιρικά σωματίδια με
περιεκτικότητα τουλάχιστον 85 % κατά μάζα σε άμορφο διοξειδίου
του πυριτίου.
Η πυριτική παιπάλη πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α ) Η απώλεια πύρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4,0% κατά
μάζα όταν προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2 με
χρόνο όμως πύρωσης 1 h.
β) Η ειδική επιφάνεια (ΒΕΤ) της ακατέργαστης πυριτικής παιπάλης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 15,0 m2/g όταν προσδιορίζεται
σύμφωνα με το ISO 9277.

Κατά την συνάλεση μαζί με κλίνκερ και γύψο, η πυριτική παιπάλη
μπορεί να ευρίσκεται στην αρχική της κατάσταση, ή συμπιεσμένη, ή
υπό μορφή δισκίων (με νερό).

Δευτερεύοντα συστατικά

Τα δευτερεύοντα συστατικά είναι ειδικά επιλεγμένα, ανόργανα φυσικά ορυκτά υλικά, ανόργανα
ορυκτά υλικά που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παραγωγής του κλίνκερ ή συστατικά εκτός εάν
χρησιμοποιούνται σαν κύρια συστατικά του τσιμέντου.
Τα δευτερεύοντα συστατικά, ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία και εξαιτίας της
κοκκομετρικής τους κατανομής, βελτιώνουν τις φυσικές ιδιότητες του τσιμέντου (όπως το
εργάσιμο ή η συγκράτηση νερού). Μπορεί να είναι αδρανή ή να έχουν ελαφρώς υδραυλικές,
λανθάνουσες υδραυλικές ή ποζολανικές ιδιότητες. Δεν τίθενται όμως για αυτά τέτοιες
απαιτήσεις.
Τα δευτερεύοντα υλικά πρέπει να προετοιμάζονται σωστά, δηλαδή να επιλέγονται, να
ομογενοποιούνται, να ξηραίνονται και να αλέθονται ανάλογα με την μορφή κατά την παραγωγή
ή την παράδοση τους. Δεν πρέπει να αυξάνουν αισθητά την απαίτηση σε νερό του τσιμέντου ή
να προκαλούν την καταστροφή του σκυροδέματος ή του κονιάματος με οποιοδήποτε τρόπο ή να
μειώνουν την προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση.

Θειικό ασβέστιο
Το θειικό ασβέστιο προστίθεται στα άλλα συστατικά του τσιμέντου κατά τη διάρκεια της παραγωγής του για τον
έλεγχο της πήξης. Το θειικό ασβέστιο μπορεί να είναι γύψος, διυδρίτης (CaSO4∙2H2O), ημιυδρίτης (CaSO4∙½H2O) ή
ανυδρίτης (άνυδρο θειικό ασβέστιο, CaSO4) ή οποιοδήποτε μίγμα αυτών. Ο γύψος και ο ανυδρίτης υπάρχουν στη
φύση. Το θειικό ασβέστιο διατίθεται επίσης ως παραπροϊόν ορισμένων βιομηχανικών διεργασιών.
Γύψος Σητείας, Κρήτης που αποτελείται από ένυδρη γύψο και ανυδρίτη.
Καθαρότητα (στη μορφή CaSO4.2H2O+CaSO4)

> 88%

Ένυδρη γύψος (CaSO4.2H2O)

< 35%

Ανυδρίτης (CaSO4)

> 53%

Ποσοστό θειικών (SO3)

> 47,5%

Υγρασία

< 3%

Κρυσταλλικά νερά

< 7,3%
Πηγή: ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική

Πρόσθετα
Ως πρόσθετα θεωρούνται όλα τα συστατικά που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κατηγορίες και τα
οποία προστίθενται για να βελτιώσουν την παραγωγή ή τις ιδιότητες του τσιμέντου.


Η ολική ποσότητα των πρόσθετων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0% κατά μάζα του τσιμέντου (εξαιρούνται
οι χρωστικές). Η ποσότητα των οργανικών προσθέτων σε ξηρά βάση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5% κατά
μάζα του τσιμέντου.



Αυτά τα πρόσθετα δεν πρέπει να συμβάλλουν στη διάβρωση του οπλισμού, ή να βλάπτουν τις ιδιότητες
του τσιμέντου, ή του σκυροδέματος ή κονιάματος που γίνεται από το τσιμέντο.

Χημεία τσιμέντου

Συμβολισμοί των οξειδίων του κλίνκερ για τσιμέντο Πόρτλαντ
Οξείδιο

Συμβολισμός

CaO

C

SiO2

S

Al2O3

A

Fe2O3

F

Συμβολισμός Χημική
στην Χημεία φόρμουλα
τσιμέντου

MgO

M

C3S

3CaO•SiO2

Πυριτικό
τριασβέστιο

Αλίτης

K2O

K

Na2O

N

C2S

2CaO•SiO2

Πυριτικό
διασβέστιο

Βελίτης

3CaO•Al2O3

Αργιλικό
τριασβέστιο

Σελίτης

4CaO•Al2O3•Fe2O3 τετρασβέστιο

TiO2

T

C3A

H2O

H

C4AF

CO2

C

SO2

S

P2O5

P

Ονομασία

Αργιλοσιδηρικό

Ορυκτή
φάση

Φερρίτης

Χημεία τσιμέντου
Ιδιότητες των τεσσάρων βασικών συστατικών του τσιμέντου Πόρτλαντ

Συστατικό

Συμβολισμός

Πυριτικό
τριασβέστιο

C3S

Πυριτικό
διασβέστιο

C2S

Αργιλικό
τριασβέστιο
Αργιλοσιδηρικό
τετρασβέστιο

C3A
C4AF

Κατά προσέγγιση
% στο τσιμέντο
Πόρτλαντ

Ιδιότητες

Θερμότητα
ενυδάτωσης
(J/g)

50

Ταχεία ανάπτυξη αντοχής – υπεύθυνο
για την πρώιμη αντοχή του τσιμέντου
(π.χ. 7 ημερών)

500

20

Αργή ανάπτυξη αντοχής – υπεύθυνο
για την τελική αντοχή του τσιμέντου

260

12

Ταχεία ενυδάτωση (ελέγχεται από την
παρουσία γύψου) – επιδεκτικό σε
προσβολή από θειικά

865

8

Μικρή συμβολή στην πήξη ή την
αντοχή, υπεύθυνο για το γκρι χρώμα
του τσιμέντου

420

Πηγή: G. D. Taylor “Materials in Construction – An introduction”, 3rd Edition Publ. Longman, UK (2000)

Ενυδάτωση τσιμέντου
Με την προσθήκη νερού οι ενώσεις αυτές (C3S, C2S, C3A, C4AF) συμμετέχουν σε πολύπλοκες
αντιδράσεις ενυδάτωσης σχηματίζοντας σειρά προϊόντων με κυριότερα τις ένυδρες
ασβεστοπυριτικές ενώσεις (C-S-H) και το Ca(OH)2 που οδηγούν στην πήξη και σκλήρυνση της
τσιμεντιτικής πάστας (δηλ. σχηματισμός ενυδατωμένης τσιμεντιτικής πάστας - Hydrated cement
past - HCP) και στην επακόλουθη ανάπτυξη αντοχών. Η ενυδατωμένη τσιμεντιτική πάστα
αποτελείται από:

Στερεά






C-S-H
CH
AFt (Εττριγκίτης)
AFm (Μονοθειϊκό άλας)
Υπόλοιπο μηενυδατωμένο τσιμέντο

Κενά
 Εγκλωβισμένος αέρας
(πόροι >1mm)
 Εγκλωβισμένος αέρας
(πόροι 75-500μm)
 Τριχοειδείς πόροι
 Μικροπόροι

Νερό
 Τριχοειδές νερό
 Προσροφημένο νερό
 Νερό ενσωματωμένο στη
δομή του C-S-Η
 Χημικά συνδεδεμένο νερό

Ενυδάτωση τσιμέντου

Κατά την διάρκεια των
αντιδράσεων
ενυδάτωσης, παράγονται
σειρά προϊόντων.
Σημ.: Η πλήρης
ενυδάτωση του τσιμέντου
μπορεί να πάρει πολλά
χρόνια, έως και δεκαετίες.

Ενυδάτωση τσιμέντου

Οι ταχύτητες ενυδάτωσης των ενώσεων του τσιμέντου έχουν την ακόλουθη κατάταξη:

C3A > C3S > C4AF > C2S

Πηγή: Mindess, S. Young, J.F. and Darwin, D. Concrete, Prentice-Hall, 2nd Edition, 2003.

Ενυδάτωση τσιμέντου
ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ C3A

 Οι κόκκοι του άνυδρου τσιμέντου αποτελούνται από διάφορες
φάσεις (π.χ. C3S, C2S, C3A, C4AF).
 Με την προσθήκη νερού, οι θειϊκές φάσεις του κλίνκερ και ο
γύψος (CŠH2) διαλύονται, παράγοντας ένα αλκαλικό, πλούσιο
σε θειϊκά, διάλυμα.
 Στη συνέχεια, το αργιλικό τριασβέστιο C3A των κόκκων αντιδρά
με το διάλυμα και δημιουργεί στην επιφάνεια των κόκκων μια
πλούσια σε αργιλικά γέλη (gel), που συμβολίζεται ως C-A-Š-H,
ενώ πυρηνοποιούνται στην επιφάνεια της γέλης και στο
διάλυμα οι στερεές φάσεις τύπου ΑFt με την μορφή μικρού
μήκους κρυσταλλικών ράβδων (~250nm μήκος – 100nm πάχος).
H.F.W. Taylor, The Chemistry of Cements, Academic
Press, London (1964)

Σημείωση:
Οι φάσεις AFt και ΑFm (βλ. παρακάτω) είναι ομάδες ορυκτών που απαντώνται στο τσιμέντο. Η
πιο συνηθισμένη φάση AFt στο ενυδατωμένο τσιμέντο είναι ο εττρινγκίτης (C6AŠ3H32) ο οποίος
ονομάζεται έτσι γιατί περιέχει τρία μόρια ανυδρίτη όταν γράφεται ως C3A∙3CaSO4∙32H2O.
Αντίστοιχα, η πιο συνηθισμένη φάση AFm είναι το μονοθειϊκό άλας (C4AŠH12) που ονομάζεται έτσι
γιατί περιέχει ένα μόριο ανυδρίτη όταν γράφεται ως C3A∙CaSO4∙12H2O

Ενυδάτωση τσιμέντου
 Η ενυδάτωση του C3A είναι έντονα εξώθερμη και οδηγεί σε αύξηση
της θερμοκρασίας του διαλύματος κατά αρκετούς βαθμούς.
 Η αντίδραση αυτή, όμως, δεν διαρκεί πολύ, μόνο μερικά λεπτά
(περιοχή Ι του γραφήματος), καθώς η δημιουργία της γέλης C-A-Š-H
στην επιφάνεια των κόκκων παρεμποδίζει την πρόσβαση του
διαλύματος στις αργιλικές περιοχές των κόκκων, με αποτέλεσμα οι
αντιδράσεις αυτές να επιβραδύνονται.
 Ακολουθεί μια περίοδος 2-4 ωρών (περιοχή ΙΙ του γραφήματος),
γνωστή ως στάδιο ωρίμανσης (dormant stage), κατά το οποίο το
σκυρόδεμα διατηρεί πλαστικές ιδιότητες. Κατά το στάδιο αυτό, το
τσιμέντο (σκυρόδεμα) έχει χαμηλή θερμοκρασία, είναι πλαστικό και
παρουσιάζει χαμηλό ιξώδες (εργασιμότητα). Κατά την διάρκεια του
σταδίου αυτού το τσιμέντο (& το σκυρόδεμα) μεταφέρεται –
συνήθως υπό ανάδευση - στο εργοτάξιο και διαστρώνεται, προτού
όμως αρχίσει να πήζει σημαντικά και να σκληρύνεται (βλ. στάδιο ΙΙΙ)

Ενυδάτωση τσιμέντου
Ο ρόλος της γύψου
Α. Ελλείψει γύψου, η ενυδάτωση του C3A είναι ταχύτατη, εκλύοντας σημαντικότατες ποσότητες
θερμότητας, και οδηγεί στην δημιουργία ένυδρων ασβεστοαργιλικών ενώσεων που προκαλούν
ανεπιθύμητη – ακαριαία – πήξη της τσιμεντιτικής πάστας (flash set):
ταχεία

αργή

2C3A + 21H  C4AH13 + C2AH8  2C3AH6 + 9H

(1)

Β. Παρουσία γύψου (CŠH2) (συνήθως 5% κ.β.), όπως προαναφέρθηκε, δημιουργούνται η γέλη C-A-Š-H
καθώς και οι μικρού μήκους κρύσταλλοι AFt (εττρινγκίτης):
C3A + 3CŠH2 + 26H  C6AŠ3H32

(2)

 Αν καταναλωθεί όλη η ποσότητα γύψου που έχει προστεθεί στο τσιμέντο, πριν ενυδατωθεί
πλήρως όλο το C3A, τότε τα υπόλοιπο C3A αντιδρά με τον εττρινγκίτη παράγοντας τη φάση AFm
(μονοθειϊκό άλας):
2C3A + C6AŠ3H32 + 4H  3C4AŠH12

(3)

Γ. Παρουσία θειϊκών ενώσεων (π.χ. στους κόκκους του κλίνκερ, ή στο περιβάλλον έδαφος) παράγεται
δευτερογενής γύψος Na2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4 + 2NaOH που αντιδρά με το εναπομείναν C3A
σχηματίζοντας εττριγνκίτη (βλ. αντίδραση 2) αντί αυτό να χρησιμοποιηθεί για τον σχηματισμό
μονοθειϊκού άλατος (βλ. αντίδραση 3). Τα ανθεκτικά σε θειϊκά περιβάλλοντα τσιμέντα έχουν μικρή
περιεκτικότητα σε C3A

Ενυδάτωση τσιμέντου
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ C-S-H
Η περίοδος αυτή ξεκινάει περίπου στις 3 ώρες και τελειώνει περίπου στις 24 ώρες, και αντιδρά το
30% περίπου του τσιμέντου. Συμπίπτει με σημαντική έκλυση θερμότητας και χαρακτηρίζεται από τον
ταχύ σχηματισμό C-S-H και κρυστάλλων CH

Ενυδάτωση τσιμέντου
Το κύριο προϊόν της ενυδάτωσης του τσιμέντου
είναι μια σχεδόν άμορφη - ελάχιστα κρυσταλλική ένυδρη ασβεστοπυριτική ενώση (C-S-H) σε μορφή
γέλης, με λόγο Ca/Si που κυμαίνεται από 1,2 έως
2.1, με μέση τιμή περίπου 1.7, και η οποία είναι
προϊόν ενυδάτωσης των φάσεων C3S και C2S του
τσιμέντου.
Η δομή του C-S-H δεν είναι πλήρως γνωστή.
Θεωρείται ότι έχει φυλλώδη δομή, σχεδόν άμορφη,
αλλά δεν είναι εφικτή η ακριβής περιγραφή της
καθώς δεν το C-S-H δεν παρουσιάζει
μακροκρυσταλλικότητα και επομένως δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τεχνικές περίθλασης ακτίνων Χ
(a) Μικρογραφία ΤΕΜ που παρουσιάζει το «εσωτερικό» (Ip)
και «εξωτερικό» (Οp) C-S-H σκληρυμένης τσιμεντιτικής
πάστας με Νερό/Τσιμέντο =0,4 ενυδατωμένη στους 20οC
για 8 έτη. Τα λευκά βέλη υποδεικνύουν το όριο μεταξύ των
Ιp και Op (βλ. παρακάτω). Το Ip C-S-H είναι στο άνω
αριστερό τμήμα της μικρογραφίας. (b) Μεγέθυνση της
περιοχής Ιp C-S-H, (c) Μεγέθυνση της περιοχής Op C-S-H
I.G. Richardson, Cement and Concrete Research 34 (2004) 1733–1777

Ενυδάτωση τσιμέντου

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα που περιγράφουν την δομή του C-S-Η τα
περισσότερα από τα οποία (τα λεγόμενα dreierkette-based μοντέλα) βασίζονται στην
γραμμική πυριτική αλυσίδα που υπάρχει στην κρυσταλλική ένυδρη ασβεστοπυριτική
ένωση 1,4nm τομπερμορίτη (tobermorite) Ca4(Si6O18H2)·Ca·4H2O
Στο dreierkette-based μοντέλο, τα
πυριτικά τετράεδρα προσανατολίζονται
ως προς τα ιόντα Ca2+ με τέτοιο τρόπο
ώστε να επαναλαμβάνονται ανά τρία:

 Τα δύο από τα τρία τετράεδρα
μοιράζονται ακμές Ο-Ο με το κεντρικό
τμήμα Ca-Ο και αναφέρονται ως
συζευγμένα (paired) τετράεδρα και
συμβολίζονται με P.

Σχηματικό διάγραμμα που παρουσιάζει τις αλυσίδες dreierkette στον
1.4 nm tobermorite προβεβλημένες στο [210]
Πηγή: I.G. Richardson, The calcium silicate hydrates, Cement and
Concrete Research 38 (2008) 137–158

 Το τρίτο πυριτικό τετράεδρο, το οποίο
μοιράζεται άτομο οξυγόνου με το
πολύεδρο του Ca, συνδέει τα δύο
συζευγμένα τετράεδρα και
αποκαλείται ως συνδετικό (bridging)
και συμβολίζεται με B

Ενυδάτωση τσιμέντου

Τα επικρατούντα μοντέλα (Taylor 1993, και Richardson and Groves, 1993) βασίζονται σε
διαμορφώσεις που μπορούν να εκφραστούν ως «μίγματα» tobermorite και jennite (T/J)
ή ως μίγματα tobermorite και «στερεού διαλύματος» Ca(OH)2 (T/CH). Μάλιστα, είναι
πιθανό δομικά στοιχεία tobermorite, jennite και Ca(OH)2 να συνυπάρχουν στο ίδιο
σύστημα.
Τα μοντέλα αυτά παρέχουν ευελιξία στον παρατηρούμενο λόγο Ca/Si στις τσιμεντιτικές
πάστες, καθώς ο 1,4nm τομπερμορίτης παρουσιάζει Ca/Si = 0,83 ενώ ο jennite
Ca9Si6O18(OH)6∙8H2O λόγο Ca/Si = 1.50, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την υποκατάσταση
ιόντων Si4+ με Al3+ μόνο στις συνδετικές (bridging) θέσεις, το οποίο είναι σημαντικό για το
C-S-H σε τσιμέντα που περιέχουν ιπτάμενη τέφρα, μετακαολίνη ή σκωρία υψικαμίνων
Σχετική βιβλιογραφία:
 I.G. Richardson, The calcium silicate hydrates, Cement and Concrete Research 38 (2008) 137–158
 I.G. Richardson, Tobermorite/jennite-and tobermorite/calcium hydroxide-based models for the structure of C-S-H: applicability to
hardened pastes of tricalcium silicate, beta-dicalcium silicate, Portland cement, and blends of Portland cement with blast-furnace
slag, metakaolin, or silica fume, Cem. Concr. Res. 34 (2004) 1733–1777
 I.G. Richardson, G.W. Groves, The incorporation of minor and trace elements into calcium silicate hydrate (C-S-H) gel in hardened
cement pastes, Cem. Concr. Res. 23 (1993) 131–138.
 I.G. Richardson, G.W. Groves, Models for the composition and structure of calcium silicate hydrate (C-S-H) gel in hardened
tricalcium silicate pastes, Cem. Concr. Res. 22 (1992) 1001–1010.
 H.F.W. Taylor, Nanostructure of C-S-H: current status, Adv. Cem. Based Mater. 1 (1993) 38–46
 H.F.W. Taylor, Proposed structure for calcium silicate hydrate gel, J. Am. Ceram. Soc. 69 (6) (1986) 464–467

Ενυδάτωση τσιμέντου
 Με την έναρξη της μέσης περιόδου (3-24h) πραγματοποιείται υδρόλυση του
C3S και απελευθερώνονται ιόντα Ca+ και (OH)- μέχρι το διάλυμα γύρω από τους
κόκκους να γίνει κορεσμένο οπότε και λαμβάνουν χώρα τα ακόλουθα:
 Κρυστάλλωση των ελεύθερων ιόντων Ca+ και (OH)- σε Ca(OH)2
σχηματίζοντας μεγάλους κρυστάλλους στον χώρο που καταλάμβανε το
διάλυμα. Οι θέσεις πυρηνοποίησης είναι λίγες και η ανάπτυξη των
κρυστάλλων μπορεί ακόμα και να ενσωματώσει μικρούς κόκκους.
 Δημιουργία C-S-H στο εξωτερικό τμήμα του κόκκου, πάνω στο «δίκτυο»
των μικρών κρυστάλλων AFt (εττρινγκίτης) οι οποίοι ίσως δρουν ως θέσεις
πυρηνοποίησης. Σημαντική ποσότητα σχηματίζεται μέχρι τις 3h, ενώ μέχρι
τις 4h οι κόκκοι έχουν καλυφθεί πλήρως. Το «κέλυφος» αυτό του C-S-H
αναπτύσσεται προς τα έξω, και για το λόγο αυτό ονομάζεται «outer»
product και συμβολίζεται με Op
 Μέχρι περίπου τις 12h το Οp C-S-H έχει αποκτήσει πάχος περίπου 0,51,0μm, με αποτέλεσμα τα κελύφη C-S-H γειτονικών κόκκων να έρχονται σε
επαφή και να συνδέονται, δημιουργώντας ένα συνεκτικό δίκτυο . Το
σημείο αυτό ταυτίζεται με το μέγιστο του ρυθμού έκλυσης θερμότητας
και αντιστοιχεί περίπου στο σημείο της λήξης της πήξης.
 Σημειώνεται ότι υπάρχει διαχωριστικός χώρος πάχους περίπου 1μm
μεταξύ του κόκκου και του ενυδατωμένου Op C-S-H πληρωμένος με
κολλοειδές διάλυμα
 Το κέλυφος Op C-S-H είναι ακόμα διαπερατό από ιόντα, και η ενυδάτωση
του C3S προχωράει, αλλά ελέγχεται από το ρυθμό διάχυσης

Ενυδάτωση τσιμέντου
 Προς το τέλος της μέσης περιόδου, παρατηρείται νέα ανάπτυξη κρυστάλλων
AFt. Οι κρύσταλλοι αυτοί είναι σαφώς πιο επιμήκεις σε σχέση με αυτούς που
είχαν αναπτυχθεί στο προηγούμενο στάδιο και μπορούν να φθάσουν σε μήκος
ακόμα και τα 10μm
 Η ανάπτυξη τους σχετίζεται με το μικρό πλατό στην καμπύλη έκλυσης
θερμότητας και υποδηλώνει αύξηση του ρυθμού αντίδρασης του αργιλικού
τριασβεστίου C3A και του αργιλοσιδηρικού τετρασβεστίου C4AF

Ενυδάτωση τσιμέντου
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 Καθώς η διαπερατότητα του κελύφους Op C-S-H μειώνεται, νέο C-S-Η αρχίζει να
εναποτίθεται στο εσωτερικό του κελύφους προς το εσωτερικό του κόκκου και για
το λόγο αυτό ονομάζεται «inner» product και συμβολίζεται με Ιp
 Το Ip C-S-H έχει μορφολογία που δεν παρουσιάζει κανένα χαρακτηριστικό σε
επίπεδο μικροκλίμακας
 Το Ip C-S-H αναπτύσσεται καθώς το «μέτωπο» του μη-ενυδατωμένου C3S
υποχωρεί προς το εσωτερικό. Μέχρι περίπου τις 7 ημέρες το κενό ανάμεσα στο
κέλυφος και τον μη-ενυδατωμένο πυρήνα του κόκκου έχει εξαφανισθεί και η ζώνη
αυτή του Ip C-S-H έχει πάχος περίπου 8μm (σε μεγάλους κόκκους - οι μικρότεροι
κόκκοι εξαφανίζονται πλήρως)
 Παράλληλα, καθώς η συγκέντρωση SO42- πέφτει δραματικά στο εσωτερικό του
κελύφους C-S-H, η ενυδάτωση των αργιλικών φάσεων C3A και C4AF οδηγεί πλέον
στον σχηματισμό φάσης AFm, κυρίως μονοθειϊκού άλατος (C4AŠH12) που
περιέχει ένα μόριο ανυδρίτη όταν γράφεται ως C3A∙CaSO4∙12H2O.
 Όση ποσότητα στερεής φάσης τύπου ΑFt (εττρινγκίτης) έχει παραμείνει στο
κέλυφος αντιδρά και αυτή με τις αργιλικές φάσεις και σχηματίζεται μονοθειϊκό
άλας AFm.
 Μετά την πλήρωση του κενού μεταξύ του κελύφους C-S-H και υπολοίπου μηενυδατωμένου κόκκου, η αντίδραση ενυδάτωσης των C3S και C2S προχωράει
αλλά με αργό ρυθμό και τοποχημικό μηχανισμό.

Ενυδάτωση τσιμέντου: Λόγος Νερό /Τσιμέντο

ΛΟΓΟΣ ΝΕΡΟ / ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Ο λόγος νερού / τσιμέντο (Ν/Τ), δηλ. ο λόγος μάζας νερού / μάζα ξηρού τσιμέντου) είναι ίσως η
κυριότερη παράμετρος που καθορίζει τις ιδιότητες του σκληρυμένου τσιμέντου
 Θεωρητικά Ν/Τ = 0,23 χρειάζεται για πλήρη ενυδάτωση των συστατικών του κλίνκερ, αλλά αυτό
δεν είναι αρκετό:
 Η γέλη C-S-H περιέχει περιοχές πληρωμένες με νερό, που ονομάζονται διαστρωματικοί χώροι
(interlayer spaces) ή «πόροι γέλης» (gel pores). Η μάζα της γέλης C-S-H συγκρατείται με δυνάμεις
van der Waals και δεσμούς υδρογόνου λόγω της πολικότητας του νερού. Ο συνολικός όγκος του
νερού στους «πόρους της γέλης» ανέρχεται σε περίπου Ν/Τ= 0,19 δίνοντας επομένως ένα
θεωρητικό συνολικό λόγο Ν/Τ = 0,42
 Στην πράξη, αν δεν χρησιμοποιηθούν πρόσθετα όπως ρευστοποιητές, απαιτείται επιπλέον νερό,
έτσι ώστε συνήθως ο λόγος Ν/Τ ≥ 0,50, αν και όπως θα δούμε παρακάτω, οι σύγχρονες
απαιτήσεις ανθεκτικότητας του σκυροδέματος οδηγούν σε μικρότερους N/T

Ενυδάτωση τσιμέντου: Λόγος Νερό /Τσιμέντο
Τριχοειδές νερό:
Σε υψηλούς λόγους Ν/Τ, πέρα από αυτό που απαιτείται για την
ενυδάτωση του τσιμέντου, το περισσευούμενο νερό υπάρχει σε
τριχοειδείς πόρους (capillary pores) οι οποίοι βρίσκονται σε
θέσεις ανάμεσα στα αρχικά σωματίδια τσιμέντου (πριν αυτά
ενυδατωθούν) ή ανάμεσα στους κόκκους τσιμέντου και αδρανών
και οι οποίοι δεν γεμίζουν με γέλη C-S-Η. Οι τριχοειδείς πόροι
σχηματίζουν ένα δίκτυο και έχουν διαστάσεις στην κλίμακα μm.

Το νερό των πόρων είναι πυκνό
ιονικό διάλυμα κορεσμένο σε
Ca(OH)2, ενώ περιέχει NaOH και
KOH, έχοντας pH 12,5 – 13,8

Νερό ενσωματωμένο στη δομή του C-S-H
(interlayer spaces)
Νερό που είναι σχετίζεται με την δομή του C-S-H και το
οποίο βρίσκεται στους πόρους της γέλης (0,5 –
3,0nm). Συγκρατείται με δεσμούς υδρογόνου και είναι
χημικά προσροφημένο στο gel

Προσροφημένο νερό
Νερό που είναι φυσικά
επιφάνεια του C-S-H

προσροφημένο

στην

Χημικά συνδεδεμένο νερό
Νερό που είναι συστατικό διαφόρων προϊόντων
ενυδάτωσης και το οποίο είναι συνδεδεμένο με
πρωτεύοντες χημικούς δεσμούς

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Κτίριο Δοξιάδη, 1958
Κ. Δοξιάδης (1913-1975)

Μηχανικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN197-1

Αντοχή σε θλίψη (MPa)
Κατηγορία
αντοχής

Πρώιμη αντοχή
2 ημέρες

7 ημέρες

32,5 Ν

-

≥ 16,0

32,5 R

≥ 10,0

-

42,5 N

≥ 10,0

-

42,5 R

≥ 20,0

-

52,5 N

≥ 20,0

-

52,5 R

≥ 30,0

-

Τυπική αντοχή
28 ημέρες
≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 52,5

-

Τυπική αντοχή
Η τυπική αντοχή ενός τσιμέντου είναι η
αντοχή σε θλίψη που προσδιορίζεται με
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 196-1 στην ηλικία 28
ημερών
Πρώιμη αντοχή
Η πρώιμη αντοχή ενός τσιμέντου είναι η
αντοχή σε θλίψη που προσδιορίζεται
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1
σε ηλικία είτε 2, είτε 7 ημερών.

Για κάθε κατηγορία τυπικής αντοχής, περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες πρώιμης αντοχής, μια
κατηγορία με κανονική πρώιμη αντοχή, που σημειώνεται με Ν, και μια κατηγορία με υψηλή
πρώιμη αντοχή, που σημειώνεται με R

Μηχανικές απαιτήσεις – Προσδιορισμός αντοχών [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1]







Η μέθοδος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό αντοχών σε θλίψη και προαιρετικά σε κάμψη, πρισματικών
δοκιμίων διαστάσεων 40 mm x 40 mm x 160 mm.
Tα δοκίμια κατασκευάζονται από μια ποσότητα πλαστικού κονιάματος, που περιέχει κατά μάζα 1 μέρος
τσιμέντου και 3 μέρη πρότυπη άμμο και έχει λόγο νερού προς τσιμέντο (w/c) 0,50. Το κονίαμα
παρασκευάζεται με μηχανική ανάμιξη και συμπυκνώνεται με κρούσεις μέσα σε καλούπια με την χρήση
πρότυπης συσκευής.
Τα δοκίμια μέσα στα καλούπια διατηρούνται σε υγρή ατμόσφαιρα για 24 h και μετά το ξεκαλούπωμα
διατηρούνται μέσα σε νερό έως τη στιγμή ελέγχου των αντοχών τους.
Στην απαιτούμενη ηλικία, τα δοκίμια απομακρύνονται από την υγρή αποθήκευση τους, σπάζουν σε
κάμψη σε δύο ήμισυ και για το κάθε μισό πρίσμα ελέγχεται η αντοχή του σε θλίψη. Το αποτέλεσμα
μιας δοκιμής εκφράζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος έξι τιμών από προσδιορισμούς αντοχών σε
θλίψη, που πραγματοποιήθηκαν για μια ομάδα τριών πρισμάτων.
Σημ. Εάν μια τιμή ανάμεσα στις 6 που προσδιορίστηκαν διαφέρει περισσότερο από ±10 % από τον μέσο
όρο των έξη, τότε απορρίπτεται αυτό το αποτέλεσμα και υπολογίζεται ο μέσος όρος για τις πέντε τιμές
που απέμειναν. Εάν πάλι μεταξύ των πέντε αυτών τιμών υπάρχει κάποια που διαφέρει περισσότερο από
±10 % του μέσου όρου αυτών, τότε απορρίπτονται όλα τα αποτελέσματα.

Φυσικές απαιτήσεις
Προσδιορισμός χρόνου πήξης [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3]

Κατηγορία
αντοχής
32,5 Ν
32,5 R
42,5 N
42,5 R
52,5 N
52,5 R

Χρόνος αρχής
πήξης (min)
≥ 75

≥ 60

≥ 45

Ο χρόνος πήξης προσδιορίζεται μετρώντας την διείσδυση μιας βελόνας σε τσιμεντοπολτό κανονικής
συνεκτικότητας με τη συσκευή Vicat.
 Η συσκευή αποτελείται από ένα πλαίσιο που φέρει δύο δακτυλίους, μέσα στους οποίους κινείται
χωρίς τριβή ένας χαλύβδινος κύλινδρος, στο κάτω άκρο του οποίου προσαρμόζονται έμβολα και
βελόνες διάφορων μεγεθών. Στο κάτω μέρος η συσκευή φέρει γυάλινη πλάκα, στην οποία
τοποθετείται κολουροκωνικός δακτύλιος γεμάτος με το δείγμα τσιμέντου.
 Τσιμεντοπολτός κανονικής συνεκτικότητας ονομάζεται ο τσιμεντοπολτός, ο οποίος παρασκευάζεται
με τέτοια αναλογία τσιμέντου – νερού , ώστε κατά τον έλεγχο του δοκιμίου με τη συσκευή Vicat το
έμβολο κανονικής συνεκτικότητας (μεταλλικός κύλινδρος L=50mm, Φ=10mm), που εισέρχεται στη
μάζα του μετά από κατάλληλη διαδικασία, να απέχει από την πλάκα στήριξης 6 mm. Κατά τη
δοκιμασία αυτή το κινητό μέρος της συσκευής Vicat πρέπει να έχει ολικό βάρος 300g.
 Χρόνος αρχής της πήξης είναι ο χρόνος που πέρασε από την παρασκευή του τσιμεντοπολτού μέχρι
τη στιγμή που το άκρο της ειδικής βελόνας στη συσκευή Vicat απέχει 5 mm από την πλάκα στήριξης.
Η βελόνα που χρησιμοποιείται είναι χαλύβδινος κύλινδρος L=50 mm και διατομής 1mm2.

Προσδιορισμός σταθερότητας όγκου [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-3]
Η σταθερότητα όγκου προσδιορίζεται μετρώντας την διόγκωση του τσιμεντοπολτού κανονικής
συνεκτικότητας, όπως καθορίζεται από την σχετική κίνηση δύο βελόνων. Ο κύριος σκοπός της δοκιμής
σταθερότητας όγκου είναι να εκτιμήσει τον πιθανό κίνδυνο μελλοντικής διαστολής οφειλόμενης στην
ενυδάτωση του ελευθέρου οξειδίου του ασβεστίου ή και του οξειδίου του μαγνησίου.
 Η κυλινδρική μήτρα Le Chatelier (με σχισμή και ενσωματωμένες βελόνες ένδειξης) τοποθετείται σε
τμήμα γυάλινου φύλλου και πληρώνεται με την πάστα τσιμέντου προς εξέταση. Καλύπτεται με
δεύτερο κομμάτι γυαλί, τοποθετείται πάνω του μικρό βάρος και όλη η διάταξη βυθίζεται σε δοχείο
νερού 20oC και διατηρείται για 24 ώρες. Μετά τις 24h, μετράται η απόσταση (άνοιγμα) μεταξύ των
δύο βελόνων.
 Στη συνέχεια η διάταξη επαναβυθίζεται στο νερό, το οποίο θερμαίνεται (σε 30min) σε σημείο
βρασμού και διατηρείται εκεί για 3h. Η διάταξη απομακρύνεται από το δοχείο νερού, αφήνεται να
κρυώσει και μετράται η απόσταση μεταξύ των ενδεικτικών βελόνων.
 Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων αντιπροσωπεύει την σταθερότητα του τσιμέντου που δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 10mm.

Χημικές απαιτήσεις
Ιδιότητες

Πρότυπο δοκιμής

Τύπος τσιμέντου

Κατηγορία αντοχής

Απαιτήσεις α)

Απώλεια πύρωσης

ΕΛΟΤ ΕΝ196-2

CEM I
CEM III

όλες

≤ 5,0%

Αδιάλυτο υπόλειμμα

ΕΛΟΤ ΕΝ196-2 β)

CEM I
CEM III

όλες

≤ 5,0%

CEM I
CEM II γ)

32,5 Ν
32,5 R
42,5 N

≤ 3,5%

CEM IV
CEM V

42,5 R
52,5 N
52,5 R

CEM III δ)

όλες

Περιεκτικότητα σε
θειικά (ως SO3)

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2

Περιεκτικότητα σε
χλωριόντα

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-21

όλοι ε)

όλες

Ποζολανική ιδιότητα

ΕΛΟΤ ΕΝ 196-5

CEM IV

όλες

α)
β)
γ)
δ)
ε)

στ)

≤ 4,0%

≤ 0,10% στ)
ικανοποιεί την δοκιμή

Οι απαιτήσεις δίνονται ως ποσοστό κατά μάζα του τελικού τσιμέντου
Προσδιορισμός του αδιάλυτου υπολείμματος σε υδροχλωρικό οξύ και ανθρακικό νάτριο
Το τσιμέντο τύπου CEM II / B-T μπορεί να περιέχει έως 4,5 % θειικά σε όλες τις κατηγορίες αντοχής
Το τσιμέντο τύπου CEM IIΙ/ C μπορεί να περιέχει έως 4,5 % θειικά.
To τσιμέντο τύπου CEM III μπορεί να περιέχει περισσότερο από 0,10 % χλωριόντα αλλά στην περίπτωση αυτή η μεγίστη
περιεκτικότητα σε χλωριόντα πρέπει να αναγράφεται στην συσκευασία ή/και το δελτίο παράδοσης
Για προεντεταμένες εφαρμογές τα τσιμέντα μπορούν να παραχθούν σύμφωνα με μία χαμηλότερη απαίτηση .Στην περίπτωση
αυτή η τιμή 0,10% πρέπει να αντικατασταθεί από αυτή τη μικρότερη τιμή που πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο
παράδοσης.

Χημικές απαιτήσεις
Προσδιορισμός απώλειας πύρωσης [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2]
Προσδιορίζεται σε οξειδωτική ατμόσφαιρα (αέρα). Με την πύρωση στον αέρα στους (975±25) °C το CO2 και το
νερό απομακρύνονται και οξειδώνονται όλα τα παρόντα οξειδούμενα στοιχεία. Περιγράφεται μια διόρθωση που
λαμβάνει υπ’ όψη την επίδραση αυτής της οξείδωσης στην απώλεια πύρωσης.
Προσδιορισμός του αδιάλυτου υπολείμματος στο υδροχλωρικό οξύ και στο ανθρακικό νάτριο [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2]
Το αδιάλυτο υπόλειμμα τσιμέντων προσδιορίζεται κατόπιν κατεργασίας με αραιό διάλυμα HCl έτσι ώστε να
αποφεύγεται όσο γίνεται περισσότερο η καταβύθιση του οξειδίου του πυριτίου. Στη συνέχεια το υπόλειμμα αυτό
κατεργάζεται με βραστό διάλυμα Na2CO3 για να επαναδιαλυθούν ίχνη SiO2 που έχουν τυχόν καταβυθιστεί. Το
υπόλειμμα προσδιορίζεται μετά από πύρωση.
Προσδιορισμός των θειικών [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-2]
Τα θειικά ιόντα, που διαλύονται διασπώντας το τσιμέντο με HCl, καταβυθίζονται σε pH μεταξύ 1 και 1,5 με
διάλυμα BaCl2. Η καταβύθιση γίνεται στο σημείο βρασμού και το ποσοστό εκφράζεται ως SO3.
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε χλωριόντα [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-21]
Η μέθοδος προσδιορίζει την ολική περιεκτικότητα των αλογόνων εκτός του F και εκφράζει το αποτέλεσμα σαν Cl-.
Το δείγμα του τσιμέντου διασπάται με βραστό αραιό HNO3.Τα θειούχα οξειδώνονται σε θειικά και δεν
παρεμποδίζουν τον προσδιορισμό. Τα χλωριόντα του διαλύματος καταβυθίζονται με πρότυπο διάλυμα AgNO3
γνωστού όγκου. Μετά από βρασμό το ίζημα πλένεται με αραιό HNO3 και απορρίπτεται. Το διήθημα και τα υγρά
έκπλυσης ψύχονται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C και η περίσσεια του AgNO3 ογκομετρείται με πρότυπο
διάλυμα NΗ4SCN (θειοκυανιούχο αμμώνιο) χρησιμοποιώντας ως δείκτη διάλυμα άλατος τρισθενούς σιδήρου (ΙΙΙ).
Δοκιμή ποζολανικότητας για ποζολανικά τσιμέντα [ΕΛΟΤ ΕΝ 196-5]
Η ποζολανικότητα εκτιμάται συγκρίνοντας την ποσότητα του Ca(OH)2 που περιέχεται σε υδατικό διάλυμα το οποίο
είναι σε επαφή με το ενυδατωμένο τσιμέντο για καθορισμένο χρονικό διάστημα, με την ποσότητα του Ca(OH)2 που
απαιτείται για να κορέσει διάλυμα της ίδιας αλκαλικότητας. Η δοκιμή θεωρείται θετική αν η συγκέντρωση του
Ca(OH)2 στο διάλυμα είναι μικρότερη της συγκέντρωσης κορεσμού.

Σκυρόδεμα

Εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων ποιότητας σκυροδέματος και της τεράστιας
προόδου στην τεχνολογία προσμίκτων και σκυροδέματος, είναι πλέον δυνατή η παραγωγή
διαφορετικών ειδών σκυροδέματος:
Είδος

Περιγραφή

Σκυρόδεμα

Υλικό που προέρχεται από ανάμιξη τσιμέντου, χονδρών
και λεπτών αδρανών και νερού, με ή χωρίς προσθήκη
προσμίκτων και προσθέτων, το οποίο αναπτύσσει τις
ιδιότητές του μέσω της ενυδάτωσης του τσιμέντου

Νωπό σκυρόδεμα

Πλήρως αναμεμιγμένο σκυρόδεμα, το οποίο μπορεί να
συμπυκνωθεί με κατάλληλα επιλεγμένη μέθοδο

Σκληρυμένο Σκυρόδεμα

Σκυρόδεμα σε στερεή κατάσταση, το οποίο έχει αναπτύξει
μετρήσιμη αντοχή

Συμβατικό Σκυρόδεμα

Σκυρόδεμα πυκνότητας 2000 kg/m3 < d < 2600 kg/m3

Σκυρόδεμα Μεγάλου Ειδικού Βάρους

Σκυρόδεμα πυκνότητας d > 2600 kg/m3

Ελαφροσκυρόδεμα

Σκυρόδεμα πυκνότητας 800 kg/m3 < d < 2000 kg/m3

Υπάρχουν και άλλα είδη σκυροδέματος, όπως εκτοξευόμενο, αντλήσιμο, προκατασκευασμένο
σκυρόδεμα κ.α. οι ορισμοί των οποίων προσδιορίζουν τον τρόπο σκυροδέτησής τους, τον τρόπο
επεξεργασίας και / ή χειρισμού τους κατά τη σκυροδέτηση

Το σκυρόδεμα είναι δομικό υλικό που παράγεται με την ανάμειξη τσιμέντου, νερού,
αδρανών υλικών, και πρόσθετων. Οι διαφορετικές ιδιότητες των πρώτων υλών που
αναμιγνύονται στη παραγωγή του σκυροδέματος (μάζα, όγκος, φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά) ανάγουν την παραγωγή σκυροδέματος σε μια εξαιρετικά πολύπλοκη και
σύνθετη διαδικασία.
Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η διαδικασία παραγωγής όσο και η τελική
ενσωμάτωση του σκυροδέματος στις κατασκευές διέπονται από σειρά κανονισμών και
προτύπων. Ιδιαίτερα λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που σημειώνεται στη
χώρα μας, οι κανονισμοί οι οποίοι ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα καλύπτουν τις αυξημένες
απαιτήσεις για σύγχρονες, ασφαλείς και αντισεισμικές κατασκευές.
Ξενοδοχείο Χίλτον, 1963
Εμμ. Βουρέκας (1907-1993)

Κανονισμοί Σκυροδέματος – Σύντομη Ιστορική αναδρομή

Πρώτος κανονισμός που ίσχυσε στην Ελλάδα για το σκυρόδεμα ήταν τα Βασιλικό
Διάταγμα του 1954 (Β.Δ. 1954) ΦΕΚ 160/Α/26.07.1954 «Περί Κανονισμών δια την
μελέτην και εκτέλεσιν οικοδομικών έργων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος» που
βασίστηκε στα Γερμανικά πρότυπα DIN 1045 και αναφέρονταν κυρίως στα έργα από
ωπλισμένο σκυρόδεμα και περιορισμένα στα υλικά.
 Διακρίνονται 4 κανονικές κατηγορίες ποιότητας σκυροδέματος: Β120, Β160, Β225,
Β300 Kg/cm2 που αντιστοιχούν στον μέσο όρο των αντοχών σε θλίψη 3 κυβικών
δοκιμίων διαστάσεων 20x20x20cm
 Καθορίζονται: ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου, μέγιστος λόγος
νερού/τσιμέντου, έλεγχοι στη μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος, κοκκομετρική
ανάλυση αδρανών υλικών (με κόσκινα κυκλικής οπής), κ.α.
 Πρόβλεψη δοκιμής εξάπλωσης σύμφωνα με τα Γερμανικά Πρότυπα DIN 1045.

Κανονισμοί Σκυροδέματος – Σύντομη Ιστορική αναδρομή

Το 1959 εκδίδεται η Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή υπ. αρ. 504 (Π.Τ.Π. 504).
 Διακρίνονται 6 κατηγορίες ποιότητας σκυροδέματος: Σ60, Σ100, Σ150, Σ200,
Σ250 και Σ350 Kg/cm2
 Αναφέρεται η χρήση κυλινδρικών 15cm (διάμετρος) x 30cm (ύψος) δοκιμίων
για την μέτρηση της αντοχής.
 Καθορίζονται: ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου, μέγιστος λόγος
νερού/τσιμέντου, έλεγχοι στη μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος,
κοκκομετρική ανάλυση αδρανών υλικών (με κόσκινα αμερικανικών
προτύπων), κ.α.

Κανονισμοί Σκυροδέματος – Σύντομη Ιστορική αναδρομή
Το 1985 εκδίδεται η Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-85) ΦΕΚ
266/Β/9.05.1985 «Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος – Υλικά,
παρασκευή και έλεγχος σκυροδέματος»
 Εισάγονται (βλ. και μεταγενέστερο ΚΤΣ-97) οι έννοιες
fck = Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη
fm = Μέση αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη
fa = Απαιτούμενη αντοχή
X n =Μέσος όρος συμβατικής αντοχής n δοκιμίων μιας δειγματοληψίας
s= τυπική απόκλιση των συμβατικών αντοχών ενός αριθμού δοκιμίων
 Χρησιμοποιούνται κυβική ή κυλινδρικά δοκίμια
 Εισάγονται κριτήρια συμμόρφωσης, π.χ.:
Κριτήριο συμμόρφωσης Α (Μικρών έργων)

X 6  f ck  1.40s

1ος κανόνας αποδοχής

X i  f ck  2.5MPa

2ος κανόνας αποδοχής

όπου

X6

= Μέσος όρος αντοχής των 6 δοκιμίων της δειγματοληψίας

 Υιοθετούνται και οι τρεις σειρές προτύπων κοσκίνων:
 Σειρά Ελληνικών κοσκίνων: Συμβολίζονται με ø
 Σειρά Γερμανικών κοσκίνων (DIN 4187, DIN4188): συμβολίζονται 
 Σειρά Αμερικανικών κοσκίνων (ASTM E11): Συμβολίζονται με No
 Καθορίζονται: ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου, μέγιστος λόγος
νερού/τσιμέντου, έλεγχοι στη μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος,
κοκκομετρική ανάλυση αδρανών υλικών κ.α.
 Γίνεται χρήση των προτύπων ΕΛΟΤ – 408, ΕΛΟΤ – 346 και ΕΛΟΤ – 515

Κανονισμοί Σκυροδέματος – Σύντομη Ιστορική αναδρομή
Το 1997 ο ΚΤΣ-85 αναθεωρείται και προκύπτει ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - 97
(ΚΤΣ-97) ΦΕΚ 315/Β/17.04.1997 με ισχύ από 17.10.1997
Το 2002 δημοσιεύεται η προσαρμογή του ΚΤΣ-97 (ΚΤΣ-97/2002) ΦΕΚ/537/Β/1.05.2002 προς τα
ισχύοντα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το τσιμέντο ΕΝ196 και ΕΝ197-1 (σημ.: ο ΚΤΣ-97 βασίζονταν
στο Π.Δ.244/1980). Προστίθεται μια νέα κατηγορία κάθισης S5 και αναθεωρούνται οι χρόνοι
αφαίρεσης ξυλοτύπων

Κατηγορίες σκυροδέματος
Εργοταξιακό σκυρόδεμα (§ 3.7 του ΚΤΣ-97)
Σκυρόδεμα στο οποίο ο κύριος του έργου (Κ.τ.Ε.) ή η Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων έχει πλήρη παρακολούθηση και
έλεγχο της παραγωγής σε όλες τις φάσεις της (υλικά, μηχανήματα παραγωγής, διαδικασίες ανάμιξης, κ.λπ.).
Το Εργοταξιακό σκυρόδεμα μπορεί να είναι είτε μικρών έργων, όταν παρασκευάζεται από τις αναλογίες της
Μελέτης Συνθέσεως σκυροδέματος, χωρίς να έχουν γίνει δοκιμαστικά αναμίγματα, είτε μεγάλων έργων, οπότε
απαιτούνται 15-60 δοκιμαστικά αναμίγματα καθώς και οι υπόλοιπες απαιτήσεις της § 13.5.1 του ΚΤΣ-97.
Εργοστασιακό σκυρόδεμα (§ 3.8 του ΚΤΣ-97)
Σκυρόδεμα στο οποίο ο Κ.τ.Ε., ή η Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων ή ο κατασκευαστής δεν έχει τις δικές του
πληροφορίες για τα υλικά, τις αναλογίες συνθέσεως και την διαδικασία παραγωγής, ελέγχει δε μόνο το έτοιμο
προϊόν στη θέση παραδόσεως του.
Το Εργοστασιακό σκυρόδεμα μπορεί είτε να αφορά μια μονάδα προκατασκευής στην οποία από τον αναμικτήρα
το υλικό μεταφέρεται με αντλίες σκυροδέματος, ιμάντες κ.λπ. στη θέση διάστρωσης είτε να μεταφέρεται με
αυτοκίνητα μεταφοράς στο συμβατικής κατασκευής έργο, οπότε (κατά κανόνα) ονομάζεται «έτοιμο
σκυρόδεμα».
Έτοιμο σκυρόδεμα (§ 3.9 του ΚΤΣ-97)
Εργοστασιακό ή Εργοταξιακό σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε απόσταση από το έργο και μεταφέρεται σε
αυτό :
α) μετά από πλήρη ανάμιξη σε μίξερ, με φορτηγά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα – αναδευτήρες (truck – agitators).
β) μετά από μερική ανάμιξη των υλικών, χωρίς να έχει γίνει εισαγωγή νερού, με αυτοκίνητα – αναμικτήρες (truck
– mixers) και ολοκλήρωση της παραγωγής κατά τη διαδρομή του αυτοκινήτου.

Κατηγορίες σκυροδέματος – Κατηγορίες αντοχής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97, για τη μελέτη και κατασκευή των έργων χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες
σκυροδέματος του ακόλουθου Πίνακα. Ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορίας ορίζει τη χαρακτηριστική
αντοχή κυλινδρικών δοκιμίων (διαμέτρου 15 και ύψους 30 cm) και ο δεύτερος ορίζει τη
χαρακτηριστική αντοχή κυβικών δοκιμίων (ακμής 15 cm) σε MPa.
Κατηγορία
σκυροδέματος

fck, κυλ.
(MPa)

fck, κύβου
(Mpa)

C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60

υποαντοχή
5%
fck

s

Xn

Χαρακτηριστική
αντοχή
σκυροδέματος σε θλίψη fck,
θεωρείται εκείνη η τιμή
αντοχής κάτω της οποίας
υπάρχει 5% πιθανότητα να
βρεθεί η τιμή αντοχής ενός
τυχαίου δοκιμίου

Συμβατικό δοκίμιο είναι το δοκίμιο που έχει τις διαστάσεις και τη
μορφή που προβλέπονται στον ΚΤΣ-97 και του οποίου η λήψη γίνεται
σύμφωνα με την Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-350 «Δειγματοληψία νωπού
σκυροδέματος» και στο άρθρο 13.1 του ΚΤΣ-97, η παρασκευή και η
συντήρηση σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-303 «Μέθοδος
παρασκευής και συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος», και ο έλεγχος
σύμφωνα με τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-304 «Μέθοδος προσδιορισμού
αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος» σε ηλικία 28 ημερών. Η
αντοχή αυτού του δοκιμίου στις 28 ημέρες ορίζεται ως συμβατική
αντοχή σε θλίψη δοκιμίου ή αντοχή συμβατικού δοκιμίου σε θλίψη, f28

Κατηγορίες σκυροδέματος – Κατηγορίες αντοχής

Μέση αντοχή σκυροδέματος σε θλίψη fm, είναι ο μέσος όρος αντοχής όλων των συμβατικών δοκιμίων
Απαιτούμενη αντοχή σκυροδέματος fα, είναι η τιμή της μέσης αντοχής fm για την οποία το σκυρόδεμα του έργου
έχει μια ορισμένη πιθανότητα αποδοχής, όταν εξετάζεται με τα κριτήρια συμμορφώσεως του ΚΤΣ-97. Οι
αναλογίες υλικών της Μελέτης Συνθέσεως πρέπει να εξασφαλίζουν μέση αντοχή fm τουλάχιστον ίση με την
απαιτούμενη fa
Αν υπάρχουν στοιχεία τυπικής απόκλισης s, που έχουν προκύψει από 60 τουλάχιστον διαδοχικά δοκίμια
διαφορετικών αναμιγμάτων, που έγιναν με τα ίδια υλικά, τις ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής και για σκυρόδεμα
του οποίου η χαρακτηριστική αντοχή δεν διαφέρει περισσότερο από 7 MPa από εκείνη του υπόψη έργου, τότε η
απαιτούμενη αντοχή πρέπει να έχει τουλάχιστον την τιμή που υπολογίζεται από:
fa = fck +2,01s
fa = fck +2,14s
fa = fck +1,64s

για σκυρόδεμα μεγάλων έργων
για σκυρόδεμα μικρών έργων
για εργοστασιακό σκυρόδεμα

Σημ.
 Το «περιθώριο αυτό αντοχής» 2,01s μεταξύ της απαιτούμενης και της χαρακτηριστικής αντοχής υπάρχει για να τηρηθεί η
προϋπόθεση του ΚΤΣ-97 για max πιθανότητα υποαντοχής από την fck , 5%.
 Για τιμή τυπικής απόκλισης που έχει προκύψει από 15-59 δοκίμια, η τιμή s πολλαπλασιάζεται (αυξάνεται) με συντελεστές που
δίνονται στον ΚΤΣ-97.
 Αν η τιμή τυπικής απόκλισης (μετά τον πολλαπλασιασμό) είναι < 3 MPa, τότε εισάγεται στις παραπάνω σχέσεις s =3 MPa
 Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (π.χ. καθόλου ή λιγότερα από 15 δοκίμια, κλπ), γίνεται παραδοχή s = 5 MPa αν θα
χρησιμοποιηθούν θραυστά αδρανή και s = 6 MPa αν θα χρησιμοποιηθούν φυσικά αδρανή

Κατηγορίες σκυροδέματος – Κριτήρια συμμόρφωσης

Κριτήριο Α
(Εργοστασιακό σκυρόδεμα,
Εργοταξιακό σκυρόδεμα μικρών έργων)





X 6  f ck  1,60s

1ος

X i  f ck  2,5MPa

2ος κανόνας αποδοχής

κανόνας αποδοχής

όπου

X6

= Μέσος όρος αντοχής των 6
δοκιμίων της δειγματοληψίας

Xi

= Η αντοχή κάθε συμβατικού
δοκιμίου της δειγματοληψίας

s

= Η τυπική απόκλιση της
δειγματοληψίας που προκύπτει
από τη σχέση:
i 6

s

 X
i 1

i  X6 





Το σκυρόδεμα που διαστρώνεται σε μια
ημέρα αποτελεί μια παρτίδα και θα
αντιπροσωπεύεται από μια
δειγματοληψία έξι (6) δοκιμίων.
Αν η ποσότητα του σκυροδέματος που
θα διαστρωθεί σε μια ημέρα υπερβαίνει
τα 150m3 ή πραγματοποιηθεί σε δύο
διαδοχικές ημέρες, η δειγματοληψία
αυτής της παρτίδας θα περιλαμβάνει
δώδεκα (12) δοκίμια.
Στον Κ.Τ.Σ.-97 περιγράφονται οι αριθμοί
δοκιμίων και για όλες τις άλλες
περιπτώσεις
Αντίστοιχα, περιγράφονται άλλα
κριτήρια για άλλες περιπτώσεις

2

5

και s ≥ 1,5MPa

υποαντοχή
5%
fck

s

Xn

Ελάχιστες απαιτήσεις που καλύπτονται από τον Κ.Τ.Σ.-97/2002

Κατηγορίες κάθισης
Κάθιση: Είναι ένα μέτρο εργασιμότητας που εκφράζεται με την απώλεια ύψους, σε cm, που
παρουσιάζει μια κωνική στήλη νωπού σκυροδέματος, όταν ανασυρθεί η κωνική μήτρα (κώνος
καθίσεως) με την οποία μορφώθηκε.

Κατηγορία κάθισης

Κάθιση σε mm

Εφαρμογές

S1

10 – 40

Προκατασκευή,
οδοστρώματα

S2

50 – 90

Στέγες, ογκώδη στοιχεία,
τεχν. ογκόλιθοι

S3

100 – 150

Πλάκες, δοκοί, κολώνες

S4

160 – 210

Φρεατοπάσσαλοι

S5

≥ 220

Τοιχεία με πυκνό οπλισμό

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΝ 206-1
Αττικό Μετρό - Πανόρμου

Η παρούσα κατάσταση: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
Το πρότυπο ΕΝ 206-1 «Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity» εκδόθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN το 2000 και υιοθετήθηκε από τον ΕΛΟΤ τον Μάρτιο του 2001. Το ΕΛΟΤ
ΕΝ 206-1 ως ευρωπαϊκό πρότυπο είναι υποχρεωτικής εφαρμογής βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου για τα δημόσια
έργα. Όλοι οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης είχαν υποχρέωση να αποσύρουν μέχρι τον Ιούνιο του 2004 κάθε
κείμενο ή διάταξη που έρχονταν σε αντίθεση με το ΕΝ 206-1 και να εφαρμόσουν αυτό ως μοναδικό πρότυπο
Η σήμανση CE τοποθετείται στα προϊόντα του τομέα
των δομικών κατασκευών για τα οποία ο
κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση απόδοσης
όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά,
δηλαδή καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή
ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση
που έχει εκδοθεί για αυτό.

Τσιμέντα

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Σήμανση CE
(υποχρεωτικά /2002)
Σήμανση CE
(υποχρεωτικά / 2008)
Σήμανση CE
(υποχρεωτικά / 2008)
Οδηγία Ε.Ε. (89/106/ΕΟΚ) για την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον
αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

Κανονισμός Ε.Ε. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων
εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για
την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
(2001)

Αδρανή
Πρόσθετα
Η εφαρμογή του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
στα δημόσια έργα είναι
υποχρεωτική από το 2004

 Στην Ελλάδα ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την σύνταξη του Ελληνικού
Εθνικού Προσαρτήματος (National Annex) και την
διαμόρφωση των Εθνικών αποκλίσεων.
 Μετά την μετάφραση του προτύπου και μετά την έγκριση του
Εθνικού Προσαρτήματος εκδόθηκε το ενιαίο κείμενο ΕΛΟΤ
ΕΝ206-1 + ΝΑ «Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,
επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση»
 Το ελληνικό αυτό πρότυπο αποτελεί την ενσωματωμένη
έκδοση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1:2001 και τις τροποποιήσεις του
Α1(2004) και Α2(2005) μαζί με το εθνικό προσάρτημα που
εκπόνησε η ΕΛΟΤ ΤΕ 20 Εκδοτική Ομάδα (2011)
 Μετά τις 1/6/2014 το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 : 2001 αντικαθίσταται
από το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206: 2013

Εθνικό Προσάρτημα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ αποτελεί την ενσωματωμένη έκδοση του ΕΛΟΤ ΕΝ 2061:2001 και τις τροποποιήσεις του Α1 (2004) και Α2 (2005) μαζί με το εθνικό προσάρτημα που
εκπόνησε η ΕΛΟΤ ΤΕ 20 Εκδοτική Ομάδα (2011).

Παράδειγμα: Κεφάλαιο 3: ‘ Ορισμοί,
Συμβολισμοί και Συντμήσεις’,
Στο τέλος του Κεφαλαίου προστίθεται νέα
Κανονιστική Ορολογία

 Διατηρείται αυτούσιο το πρωτότυπο κείμενο, μεταφρασμένο στα
Ελληνικά από τον ΕΛΟΤ.
 Το εθνικό προσάρτημα έχει τοποθετηθεί στο κείμενο του προτύπου στα
κατάλληλα σημεία μέσα σε ξεχωριστά ευδιάκριτα πλαίσια ώστε να
διακρίνεται από το υπόλοιπο σώμα του ευρωπαϊκού Προτύπου, με την
ένδειξη ‘Ε.Π.’.
 Η πρωτότυπη ρήτρα δεν διαγράφεται από το κείμενο
 Τα πλαίσια υπερισχύουν των αντίστοιχων απαιτήσεων, αλλά είναι
ταυτόχρονα εμφανής και η πρωτότυπη διάταξη (είτε, αντίστοιχα, η
προτεινόμενη τιμή) που αφορά την κάθε προσθήκη –τροποποίηση και η
Εθνικά καθοριζόμενη
 Οι αλλαγές - προσθήκες στο πρότυπο τηρούν τις δυνατότητες
επέμβασης στο πρωτότυπο ΕΝ 206-1 και δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία
του Προτύπου:
 Ενδεικτικές τιμές Πινάκων τροποποιούνται, ενώ οι Πίνακες δεν
καταργούνται αλλά προστίθενται νέοι σύμφωνα με το Εθν. Προσάρτημα.
 Πρωτότυπες διατάξεις του Προτύπου αλλάζουν προς το δυσμενέστερο
χωρίς να καταργείται καμιά ουσιώδης απαίτηση του Προτύπου.
 Δεν υιοθετούνται οι διατάξεις οι οποίες προτείνουν ή ενδεχομένως
οδηγούν σε επίπεδα ασφάλειας υποδεέστερα αυτών που ισχύουν
σήμερα μέσα από τις διατάξεις του ΚΤΣ 97. Αυτές τροποποιούνται
ανάλογα προς το δυσμενέστερο

Δομή Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
Εισαγωγή
1. Αντικείμενο
2. Κανονιστικές αναφορές
3. Ορισμοί και συμβολισμοί
Ορισμοί
Συντμήσεις και συμβολισμοί
4. Κατηγοριοποίηση
Κατηγορίες έκθεσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές δράσεις
Κατηγορίες υλικού (νωπό σκυρόδεμα)
Κατηγορίες συνεκτικότητας
Κατηγορίες που αφορούν το μέγεθος των αδρανών
Κατηγορίες υλικού (σκληρυμένο σκυρόδεμα)
Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής
Κατηγορίες πυκνότητας για ελαφροσκυρόδεμα
5. Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα και μέθοδοι επαλήθευσης
Βασικές απαιτήσεις για τα επί μέρους υλικά
Τσιμέντο
Αδρανή
Νερό ανάμιξης
(Χημικά) Πρόσθετα
Πρόσμικτα
Βασικές απαιτήσεις για τη σύνθεση του σκυροδέματος
Επιλογή τσιμέντου
Χρήση αδρανών
Χρήση ανακυκλωμένου νερού
Χρήση (χημικών) προσθέτων
Χρήση προσμίκτων
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα
Θερμοκρασία του σκυροδέματος

5. Απαιτήσεις για το σκυρόδεμα και μέθοδοι επαλήθευσης
(συνέχεια)
Απαιτήσεις που σχετίζονται με τις κατηγορίες έκθεσης
Οριακές τιμές για τη σύνθεση του σκυροδέματος
Μέθοδοι σχεδιασμού που σχετίζονται με την
επιτελεστικότητα
Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα
Απαιτήσεις για το νωπό σκυρόδεμα
Συνεκτικότητα
Περιεκτικότητα σε τσιμέντο και λόγος Ν/Τ
Περιεκτικότητα σε φυσαλίδες αέρα
Μέγιστη διάσταση αδρανούς
Απαιτήσεις για το σκληρυμένο σκυρόδεμα
Αντοχή
Πυκνότητα
Αντίσταση σε διείσδυση νερού
Αντίδραση σε φωτιά
6. Προδιαγραφή για το σκυρόδεμα
Γενικά
Προδιαγραφή σκυροδέματος καθορισμένων χαρακτηριστικών
Βασικές απαιτήσεις
Πρόσθετες απαιτήσεις
Προδιαγραφή σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης
Βασικές απαιτήσεις
Πρόσθετες απαιτήσεις
Προδιαγραφή τυποποιημένου σκυροδέματος
προδιαγεγραμμένης σύνθεσης

Δομή Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
7. Παράδοση του νωπού σκυροδέματος
Πληροφορίες από το Χρήστη προς τον Παραγωγό
Πληροφορίες από το Παραγωγό του σκυροδέματος προς το
Χρήστη
Δελτίο Αποστολής
Πληροφορίες κατά την παράδοση εργοταξιακού σκυροδέματος
Συνεκτικότητα κατά την παράδοση
8. Έλεγχοι συμμόρφωσης και κριτήρια συμμόρφωσης
Γενικά
Έλεγχος συμμόρφωσης για τα σκυρόδεμα καθορισμένων
χαρακτηριστικών
Έλεγχος συμμόρφωσης για την αντοχή σε θλίψη
Έλεγχος συμμόρφωσης για την αντοχή σε εφελκυσμό
Έλεγχος συμμόρφωσης για άλλες ιδιότητες πλην της αντοχής
Έλεγχος συμμόρφωσης για το σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένης
σύνθεσης περιλαμβανομένου και του τυποποιημένου
Ενέργειες στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος
9. Έλεγχος Παραγωγής
Γενικά
Συστήματα ελέγχου παραγωγής
Αρχείο δεδομένων και λοιπή τεκμηρίωση
Έλεγχοι
Σύνθεση του σκυροδέματος και αρχικός έλεγχος
Προσωπικό, εξοπλισμός και μονάδα παραγωγής
Προσωπικό
Εξοπλισμός και μονάδα παραγωγής
Μέτρηση των επί μέρους υλικών
Ανάμιξη του σκυροδέματος
Διαδικασίες ελέγχου παραγωγής

10. Αποτίμηση συμμόρφωσης
Γενικά
Αποτίμηση, επιθεώρηση και πιστοποίηση του ελέγχου
παραγωγής
11. Σήμανση για το σκυρόδεμα καθορισμένων χαρακτηριστικών
Παράρτημα Α: Κριτήρια αποδοχής αρχικών ελέγχων
Παράρτημα Β: Έλεγχος ταυτότητας για την αντοχή σε θλίψη
Παράρτημα Γ: Απαιτήσεις για την αποτίμηση, επιθεώρηση και
πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής
Παράρτημα Δ: Βιβλιογραφία
Παράρτημα Ε: Οδηγίες για την εφαρμογή της ισοδύναμης
επιτελεστικότητας των ιδιοτήτων του
σκυροδέματος
Παράρτημα ΣΤ: Προτεινόμενες οριακές τιμές της σύνθεσης
καθώς και νέες Κατηγορίες
Παράρτημα Ζ: Απαιτήσεις ακρίβειας για τον εξοπλισμό
μέτρησης
Παράρτημα Η: Πρόσθετες απαιτήσεις για το σκυρόδεμα
υψηλής αντοχής
Παράρτημα Θ: Μεθοδολογίες σχεδιασμού επιτελεστικότητας
σχετιζόμενες με την ανθεκτικότητα
Παράρτημα Κ: Οικογένειες σκυροδεμάτων

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (& ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013)
Το Αντικείμενο του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 αφορά στο σκυρόδεμα:

Ανάλογα με τη χρήση:
 Έργα από έγχυτο σκυρόδεμα, οπλισμένο ή προεντεταμένο και έργα ή δομικά προϊόντα από
προκατασκευασμένο σκυρόδεμα. Στο αναθεωρημένο ΕΝ 206: 2013 περιλαμβάνεται το
αυτοσυμπυκνούμενο και το ινοπλισμένο σκυρόδεμα
 Δεν περιλαμβάνει εκτοξευόμενο, δάπεδα κυκλοφορίας, οδοστρώματα, σκυρόδεμα μάζας,
ινοπλισμένο, ειδικές τεχνολογίες (π.χ. εκτοξευόμενο),τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα έργων
αποθήκευσης μολυσματικών ουσιών, υδατοπερατό σκυρόδεμα
Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής:
 Έτοιμο, παραγόμενο σε μονάδα παραγωγής στο εργοτάξιο ή εκτός
 Εργοταξιακό, παραγόμενο επί τόπου
 Εργοστασιακό, παραγόμενο σε εργοστάσιο προκατασκευής
Ως προϊόν σύνθεσης επί μέρους υλικών:
 Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών.
 Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης.
Ανάλογα με :
 Τις βασικές ή τις ειδικές ιδιότητές: Πυκνότητα, αντοχή, ονομαστική διάσταση μέγιστου κόκκου
αδρανούς.
 Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης και επιφανειακής αντοχής.

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (& ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013)
Για τα προαναφερθέντα σκυροδέματα και προϊόντα από σκυρόδεμα, το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (και αντίστοιχα το ΕΛΟΤ ΕΝ
206: 2013) περιλαμβάνει γενικές και ειδικές απαιτήσεις σχετικά με:
 ταξινόμηση των περιβαλλοντικών δράσεων
 επί μέρους υλικά της σύνθεσης και οριακές τιμές στη σύνθεση
 ιδιότητες στη νωπή και σκληρυμένη κατάσταση
 αποτίμηση των ιδιοτήτων, έμμεσα ή άμεσα
 προδιαγραφή και παράδοση του προϊόντος
 διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της παραγωγής
 κριτήρια και την αποτίμηση της συμμόρφωσης
 συμβαλλόμενα μέρη και τις υποχρεώσεις μεταξύ τους
 σήμανση του προϊόντος σε ότι αφορά τα ανωτέρω
Σε αντίθεση όμως με τον Κ.Τ.Σ.97, το πρότυπο ΔΕΝ περιλαμβάνει:
 απαιτήσεις για τα υλικά που έχουν ενσωματωθεί σε άλλα πρότυπα (π.χ. τσιμέντα, αδρανή, νερό, πρόσθετα)
εκτός όπου επηρεάζεται η ανθεκτικότητα
 την εκτέλεση του έργου: διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση, έλεγχο ποιότητας του σκυροδέματος στο
έργο, λήψη και διαχείριση δοκιμίων στο έργο
 νομικές υποχρεώσεις και ρήτρες που απορρέουν από τα παραπάνω
 στοιχεία για τον Οργανισμό πιστοποίησης και ελέγχου

Τα παραπάνω θα πρέπει να παρασχεθούν από το νέο Κ.Τ.Σ. σε εναρμόνιση με το ΕΝ 206:2013 (και
τα υπόλοιπα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ που έχουν αναπτυχθεί, ή πρέπει να αναπτυχθούν π.χ.





EΛOT EN 13670 Κατασκευή έργων από Σκυρόδεμα
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-9 Πρόσθετοι κανόνες για το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα»
ΕΛΟΤ ΕΝ 14487-1 & 2 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα – Προδιαγραφές και εκτέλεση
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 -1 έως 10 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεμα

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (& ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013)
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 εισάγει αρκετές καινοτομίες στο πεδίο σχεδιασμού, παραγωγής,
μεταφοράς και ελέγχου του σκυροδέματος:
 Η ποιότητα σκυροδέματος φτάνει μέχρι και την κατηγορία C100/115 MPa για το συνηθισμένο
σκυρόδεμα και τη κατηγορία LC 80/88 για το ελαφροσκυρόδεμα
 Η ιδιότητα της ανθεκτικότητας (durability) του σκυροδέματος είναι η επικρατούσα σε σχέση με
μόνη την θλιπτική αντοχή
 Προστίθεται επιπλέον κατηγορία κάθισης S5 και οι κατηγορίες εξάπλωσης F1 έως F6
 Καθώς η ανθεκτικότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες υιοθετούνται 18 κατηγορίες
έκθεσης στο περιβάλλον (exposure class), για κάθε μια από τις 18 κατηγορίες έκθεσης ορίζονται
• Ελάχιστη κατηγορία αντοχής ( C12/15 έως C35/45)
• Ελάχιστος λόγος νερού προς τσιμέντο ( w/c = 0,45 έως 0,65)
• Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου ανά m3 σκυροδέματος (260 – 360 Kg/m3)
 Δεν γίνεται εξαντλητική αναφορά στα συστατικά και ελέγχους του σκυροδέματος αλλά
παραπομπή σε αντίστοιχα πρότυπα
 Καθορίζονται οι απαιτήσεις για την παραγωγή του «σχεδιαζόμενου» (designed) σκυροδέματος,
και δίνονται τα χαρακτηριστικά των συστατικών υλικών και οι απαιτήσεις της κατασκευής. Από
αυτά προκύπτει η μελέτη σύνθεσης του «προδιαγραφόμενου» (prescribed) σκυροδέματος, όπου
και δίνονται οι προδιαγραφές σκυροδέματος καθορισμένων χαρακτηριστικών, σκυροδέματος
προδιαγεγραμμένης σύνθεσης και τυποποιημένου σκυροδέματος προδιαγεγραμμένης σύνθεσης
 Προδιαγράφονται οι διαδικασίες και οι έλεγχοι για την παραγωγή και τη μεταφορά του
σκυροδέματος
 Ορίζονται δειγματοληψίες και κριτήρια συμμόρφωσης της αντοχής ανάλογα του τρόπου
παρασκευής του σκυροδέματος

Σύγκριση Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 με τον Κ.Τ.Σ.-97

Εντελώς νέα συλλογιστική:
Διαχωρίζεται η Προδιαγραφή (ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1)
από την Εκτέλεση (ΕΛΟΤ ΕΝ 13670).
Η ιδιότητα της ανθεκτικότητας (durability) του
σκυροδέματος είναι η επικρατούσα σε σχέση με
μόνη την θλιπτική αντοχή.
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η
ανθεκτικότητα είναι η κατηγορία έκθεσης στο
περιβάλλον (exposure class) την οποία
υφίσταται η κατασκευή.

Σύγκριση Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 με τον Κ.Τ.Σ.-97

Σε αντιδιαστολή με την τρέχουσα πρακτική (Κ.Τ.Σ.-97), διαχωρίζεται
η Προδιαγραφή από την Εκτέλεση
 Ο Κ.Τ.Σ.-97 αποτελούσε Προδιαγραφή του προϊόντος σκυρόδεμα ΚΑΙ της Εκτέλεσης του έργου.
 Στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 οι δύο αυτές οντότητες διαχωρίζονται στο νέο πλαίσιο προτύπων: Το όριο
προδιαγραφής των ιδιοτήτων στο ΕΝ 206 θεωρήθηκε ότι είναι η έξοδος από τον αναμικτήρα. Για
την Εκτέλεση (κατασκευή έργων) χρησιμοποιείται το πρότυπο EΛOT EN 13670 «Κατασκευή έργων
από Σκυρόδεμα»
Βέβαια, ενώ το ΕΝ 13670 έχει υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ, δεν έχει ακόμη μεταφρασθεί ούτε έχει
αρχίσει η ανάπτυξη ενός Εθνικού Προσαρτήματος. Δημιουργείται έτσι ένα νομικό κενό το οποίο θα
πρέπει να καλύψει ο νέος Κ.Τ.Σ., μέχρι να εκδοθεί το ΕΛΟΤ ΕΝ 13670

Σύγκριση Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 με τον Κ.Τ.Σ.-97

Καθορίζεται η ανθεκτικότητα του έργου, σε συνάρτηση με τη διάρκεια ζωής του και τις
Κατηγορίες Έκθεσης του έργου στο περιβάλλον. Εισάγεται ο σχεδιασμός βάσει
επιτελεστικότητας. Καθορίζεται η ανθεκτικότητα μέσω ελέγχου της σύνθεσης και
κατασκευαστικών απαιτήσεων.
 Καθορίζονται Κατηγορίες Έκθεσης σε περιβαλλοντικές δράσεις.
 Λαμβάνεται ως διάρκεια ζωής σχεδιασμού του έργου τα 50 χρόνια
 Συνδέεται ο σχεδιασμός με τις ιδιότητες του υλικού.
Σημ. Ο Κ.Τ.Σ.-97 δεν παρείχε τέτοια κατηγοριοποίηση και εξορθολογισμό της προστασίας
έναντι της ανθεκτικότητας.
Για την ανθεκτικότητα, στον Κ.Τ.Σ.-97 ελέγχεται ο λόγος:
Ν/Τ = Ολικό νερό/Τσιμέντο.
Αντίθετα, στο ΕΝ 206-1 καθορίζονται όρια στη σύνθεση για δεδομένες Κατηγορίες
Έκθεσης, ελέγχοντας το λόγο:
Ν/Τ = Ενεργό νερό/Τσιμέντο.

Σύγκριση Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 με τον Κ.Τ.Σ.-97

Ο Σχεδιασμός βάσει επιτελεστικότητας για ανθεκτικότητα σχετίζεται με την Προδιαγραφή
ιδιοτήτων του υλικού μέσω καθορισμού της επιθυμητής συμπεριφοράς στην έκθεση
περιβαλλοντικών δράσεων.
Στο ΕΝ 206-1 το σκυρόδεμα προδιαγράφεται πλέον με δύο τρόπους:
Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών
Το σκυρόδεμα του οποίου οι απαιτούμενες ιδιότητες και λοιπά χαρακτηριστικά προδιαγράφονται προς τον
Παραγωγό. Ο Παραγωγός έχει την ευθύνη να παρασκευάσει το σκυρόδεμα που θα συμμορφώνεται με τα
παραπάνω ιδιότητες και λοιπά χαρακτηριστικά:
Βασικές απαιτήσεις:
Κατηγορίες αντοχής, κατηγορίες έκθεσης, μέγιστος κόκκος, κατηγορία περιεκτικότητας σε
χλωριόντα, κατηγορία συνεκτικότητας, πυκνότητα
Λοιπές απαιτήσεις:
Αντλησιμότητα, χρόνος πήξης

Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενης σύνθεσης (και τυποποιημένο)
Το σκυρόδεμα του οποίου η ακριβής σύνθεση προδιαγράφεται επακριβώς προς τον Παραγωγό, που έχει την
ευθύνη μόνο να παράσχει το σκυρόδεμα. Την ευθύνη της Μελέτης Σύνθεσης έχει ο Προδιαγράφων. Σε συνήθη
σκυροδέματα, οι Μελέτες Σύνθεσης τυποποιούνται.

Ο καθορισμός των ιδιοτήτων – χαρακτηριστικών γίνεται βάσει της Μελέτης Σύνθεσης. Ο
έλεγχος τήρησης των ιδιοτήτων του προϊόντος ως προς την Προδιαγραφή γίνεται μέσα
από τον έλεγχο Παραγωγού βάσει καθορισμένων διαδικασιών και κριτηρίων
συμμόρφωσης και έλεγχο ταυτοποίησης.

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον

Κύριες κατηγορίες έκθεσης στο περιβάλλον
ΧΟ
XC
XD
XS
XF
XA

Κανένας κίνδυνος διάβρωσης ή προσβολής
Διάβρωση προκαλούμενη από ενανθράκωση σκυροδέματος
Διάβρωση προκαλούμενη από χλωριόντα διαφορετικά από
αυτά του θαλασσινού νερού
Διάβρωση προκαλούμενη από χλωριόντα θαλασσινού νερού
Προσβολή από παγετό (εναλλαγές ψύξης / απόψυξης)
Χημικώς διαβρωτικά περιβάλλοντα

Στο Ελληνικό Προσάρτημα του ΕΛΟΤ ΕΝ 206‐1 προστέθηκε μία επί
πλέον κατηγορία έκθεσης:
ΧΤ

Τριβή / Απότριψη

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον

Περιβαλλοντικοί παράγοντες:
Θερμοκρασία (Υψηλή, χαμηλή, παγετός)
Σχετική Υγρασία
Ύγρανση‐Ξήρανση
Μέσα στο νερό
Άνεμοι
Βροχόπτωση
Θάλασσα, παράκτιο, παραθαλάσσιο (αερομεταφερόμενα
χλωριόντα)
Χημικά Άλατα στο υπόγειο νερό και στο έδαφος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.
Πίνακας ΣΤ.1 Συνιστώμενες οριακές τιμές για τη σύνθεση και τις ιδιότητες σκυροδέματος
Κατηγορίες έκθεσης
Κανένας
κίνδυνος
διάβρωσης
ή
προσβολής
X0

XC 1

XC 2

XC 3

XC 4

XS 1

XS 2

XS 3

Μέγιστος λόγος
νερό/τσιμέντο

-

0.65

0.60

0.55

0.50

0.50

0.45

0.45

0.55

0.55

Ελάχιστη
κατηγορία
αντοχής

C12/15

C20/25

C25/30

C30/37

C30/37

C30/37

C35/45

C35/45

C30/37

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
σε τσιμέντο
(Kg/m3)

-

260

280

280

300

300

320

340

Ελάχιστη
περιεκτικότητα
σε αέρα (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

Διάβρωση από χλωριόντα
Διάβρωση από ενανθράκωση
Θαλασσινό νερό

Χλωριόντα διαφορετικά από
το θαλασσινό νερό
XD 1
XD 2
XD 3

Προσβολή από παγετό
(εναλλαγές ψύξης / απόψυξης)

Χημικώς διαβρωτικά
περιβάλλοντα

XF 1

XF 2

XF 3

XF 4

XA 1

XA 2

XA 3

0.45

0.55

0.55

0.50

0.45

0.55

0.50

0.45

C30/37

C35/45

C30/37

C25/30

C30/37

C30/37

C30/37

C30/37

C35/45

300

300

320

300

300

320

340

300

320

360

-

-

-

-

4,0a

4,0a

4,0a

-

-

-

Αδρανές σύμφωνα με το prEN
Τσιμέντο
12620:2000 με επαρκή αντίσταση στον
ανθεκτικό στα
παγετό (εναλλαγές ψύξης/απόψυξης)
θειικάβ
α Όταν δεν εγκλωβίζεται σκόπιμα αέρας στο σκυρόδεμα, η επιτελεστικότητα του σκυροδέματος ελέγχεται με κατάλληλη μέθοδο σε σύγκριση με σκυρόδεμα του οποίου η αντοχή σε ψύξη/απόψυξη για την
αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης είναι αποδεδειγμένη.
β Όταν η ύπαρξη SO42- οδηγεί σε κατηγορία ΧΑ2 και ΧΑ3, τότε είναι απαραίτητη η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού σε θειικά. Εφόσον γίνεται ταξινόμηση τσιμέντου σε σχέση με την ανθεκτικότητα σε θειικά, τότε
για κατηγορία ΧΑ2 (και για την κατηγορία ΧΑ1 εφόσον είναι εφαρμόσιμο) πρέπει να χρησιμοποιείται τσιμέντο με μέση ή υψηλή ανθεκτικότητα σε θειικά και για κατηγορία ΧΑ3 πρέπει να χρησιμοποιείται
τσιμέντο με υψηλή ανθεκτικότητα σε θειικά.

Άλλες απαιτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Παράστημα ΣΤ (Πίνακας ΣΤ.1) του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 είναι καθαρά
πληροφοριακό παρέχοντας την ΣΥΣΤΑΣΗ για οριακές τιμές της σύνθεσης σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Εθνικό Προσάρτημα

Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Εθνικού Προσαρτήματος:
 Διάρκεια ζωής 50 χρόνια – Κατηγορία κατασκευής S4
 Οι απαιτήσεις αφορούν ανεπίχριστο σκυρόδεμα.
 Κύριες κατηγορίες έκθεσης στην χώρα XC3 και XS1.
 Προστέθηκε η απαίτηση ελάχιστης επικάλυψης για ανθεκτικότητα, ώστε να
επιτευχθεί η διάρκεια ζωής με ελαφρύτερες τις υπόλοιπες απαιτήσεις.
 Διπλάσια συγκέντρωση χλωριόντων στις Ελληνικές θάλασσες.
(Παραθαλάσσια ζώνη 1,5 km).
 Συμβατότητα με τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1992‐1.

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: Εθνικό Προσάρτημα
Εθνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
[Κανονιστικές τιμές]
Πίνακας Ε.Π. ΣΤ.1 Οριακές τιμές σύνθεσης, ιδιοτήτων σκυροδέματος και επικάλυψης για
ανθεκτικότητα (ισχύει για όλους τους τύπους τσιμέντων πλην όπου άλλως δείχνεται)

Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
Κατηγορία

Περιβάλλον

Ενδεικτικές εφαρμογές

Max Ν/Τ

Min
κατηγορία
αντοχής

Κανένας κίνδυνος διάβρωσης ή προσβολής
ΧΟ

Άοπλο σκυρόδεμα: Όλες
οι περιπτώσεις πλην
ψύξης/απόψυξης,
απότριψης ή χημικής
προσβολής.
Οπλισμένο σκυρόδεμα, ή
σκυρόδεμα με
ενσωματωμένο μέταλλο:
Πολύ ξηρό περιβάλλον

Σκυρόδεμα στο εσωτερικό
κτιρίων με πολύ χαμηλή
υγρασία αέρα

C12/15

Μin
τσιμέντο
(kg/m3)

Min
επικάλυψη
(mm)

Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
Κατηγορία

Περιβάλλον

Ενδεικτικές εφαρμογές

Max Ν/Τ

Min
κατηγορία
αντοχής

Μin
τσιμέντο
(kg/m3)

Min
επικάλυψη
(mm)

Διάβρωση από ενανθράκωση
ΧC1

Ξηρό ή μόνιμα υγρό

Σκυρόδεμα στο εσωτερικό
κτιρίων με χαμηλή
υγρασία αέρα, σκυρόδεμα
που είναι μονίμως
καλυμμένο με νερό

0.65

C20/25

280

25

ΧC2

Υγρό , σπανίως ξηρό

Επιφάνειες σκυροδέματος
που υπόκεινται σε
μακροχρόνια επαφή με το
νερό, πολλές περιπτώσεις
θεμελίων

0.60

C25/30

300

25

ΧC3

Μέτρια υγρασία

Σκυρόδεμα στο εσωτερικό
κτιρίων με μέτρια ή
υψηλή υγρασία αέρα,
εξωτερικό σκυρόδεμα
προφυλασσόμενο από τη
βροχή

0.55

C25/30

300

35

ΧC4

Κυκλική εναλλαγή
ύγρανσης / ξήρανσης

Επιφάνειες σκυροδέματος
που βρίσκονται σε επαφή
με το νερό, εκτός αυτών
της κατηγορίας XC2

0.50

C30/37

320

35

Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
Κατηγορία

Περιβάλλον

Ενδεικτικές εφαρμογές

Max Ν/Τ

Min
κατηγορία
αντοχής

Μin
τσιμέντο
(kg/m3)

Min
επικάλυψη
(mm)

Διάβρωση από χλωριόντα διαφορετικά από αυτά του θαλασσινού νερού
ΧD1

Μέτρια υγρασία

Επιφάνειες σκυροδέματος
που εκτίθενται σε
αερομεταφερόμενα
χλωριόντα

0.55

C30/37

330

35

ΧD2

Υγρό , σπανίως ξηρό

Πισίνες, σκυρόδεμα που
εκτίθεται σε βιομηχανικά
νερά που περιέχουν
χλωριόντα

0.50

C32/40

330

40

ΧD3

Κυκλική εναλλαγή
ύγρανσης / ξήρανσης

Τμήματα γεφυρών που
εκτίθενται σε σταγονίδια
που περιέχουν χλωριόντα,
πεζοδρόμια, δάπεδα,
οδοστρώματα, χώροι
στάθμευσης

0.45

C35/45

330

55

Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
Κατηγορία

Περιβάλλον

Ενδεικτικές εφαρμογές

Max Ν/Τ

Min
κατηγορία
αντοχής

Μin
τσιμέντο
(kg/m3)

Min
επικάλυψη
(mm)

Διάβρωση από χλωριόντα θαλασσινού νερού [Τσιμέντα CEM II, III, IV (Εκτός B-LL)]
ΧS1

ΧS2

ΧS3

Έκθεση σε
αερομεταφερόμενα
άλατα αλλά χωρίς άμεση
επαφή με θαλασσινό νερό

Κατασκευές κοντά ή πάνω
στην ακτή

Μονίμως καλυμμένο με
θαλασσινό νερό

Τμήματα θαλάσσιων
κατασκευών, λιμενικές
εγκαταστάσεις

0.50

Τμήματα θαλάσσιων
κατασκευών, λιμενικές
εγκαταστάσεις

0.45

Περιοχές υποκείμενες σε
παλίρροια ή διαβροχή
από κύματα, διαβροχή ή
ψεκασμό από θαλασσινό
νερό

0.50

C25/30

45
330

C26/32

40

C25/30

45
330

C26/32
C30/37

40
350

50

Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
Κατηγορία

Περιβάλλον

Ενδεικτικές εφαρμογές

Max Ν/Τ

Min
κατηγορία
αντοχής

Μin
τσιμέντο
(kg/m3)

Min
επικάλυψη
(mm)

Διάβρωση από χλωριόντα θαλασσινού νερού [Τσιμέντα CEM I (+ II / B-LL)]
ΧS1

Έκθεση σε
αερομεταφερόμενα
άλατα αλλά χωρίς άμεση
επαφή με θαλασσινό νερό

Κατασκευές κοντά ή πάνω
στην ακτή

0.50

C30/37

330

40

ΧS2

Μονίμως καλυμμένο με
θαλασσινό νερό

Τμήματα θαλάσσιων
κατασκευών, λιμενικές
εγκαταστάσεις

0.50

C30/37

330

40

ΧS3

Περιοχές υποκείμενες σε
παλίρροια ή διαβροχή
από κύματα, διαβροχή ή
ψεκασμό από θαλασσινό
νερό

Τμήματα θαλάσσιων
κατασκευών, λιμενικές
εγκαταστάσεις

0.45

C35/45

350

50

Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
Κατηγορία

Περιβάλλον

Ενδεικτικές εφαρμογές

Max Ν/Τ

Min
κατηγορία
αντοχής

Μin
τσιμέντο
(kg/m3)

Min περιεκτικότητα
αέρα (%)

Προσβολή από παγετό (εναλλαγές ψύξης / απόψυξης)
ΧF1

Μέτριος κορεσμός νερού,
χωρίς αντιπαγωτικά
άλατα

Κατακόρυφες επιφάνειες από
σκυρόδεμα που εκτίθενται σε
βροχή και παγετό

0.55

C28/35

320

-

ΧF2

Μέτριος κορεσμός νερού,
με αντιπαγωτικά άλατα

Κατακόρυφες επιφάνειες
σκυροδέματος σε κατασκευές
οδικών έργων που εκτίθενται
σε παγετό και σε
αερομεταφερόμενα άλατα

0.55

C25/30

300

4.0

0.50

C32/40

320

-

Υψηλός κορεσμός νερού,
χωρίς αντιπαγωτικά
άλατα

Οριζόντιες επιφάνειες από
σκυρόδεμα που εκτίθενται σε
βροχή και παγετό

0.55

C25/30

300

4.0

0.50

C35/45

320

-

Υψηλός κορεσμός νερού,
με αντιπαγωτικά άλατα ή
θαλασσινό νερό

Οδοστρώματα και
καταστρώματα γεφυρών που
εκτίθενται σε παγετό και σε
άμεση δράση αντιπαγωτικών
αλάτων,
επιφάνειες σκυροδέματος που
εκτίθενται σε παγετό και σε
άμεσο ψεκασμό με
αντιπαγωτικά άλατα,
περιοχές θαλάσσιων
κατασκευών που διαβρέχονται
από θαλασσινό νερό και
εκτίθενται σε παγετό

0.50

C30/37

320

4.0

ΧF3

ΧF4

Κατηγορίες έκθεσης στο Περιβάλλον
Κατηγορία

Περιβάλλον

Χημικώς διαβρωτικά
περιβάλλοντα

ΧΑ1

Ελαφρά
διαβρωτικό
χημικά
περιβάλλον

ΧΑ2

Μέτρια
διαβρωτικό
χημικά
περιβάλλον

ΧΑ3

Ισχυρά
διαβρωτικό
χημικά
περιβάλλον

Ενδεικτικές
εφαρμογές

Σκυρόδεμα σε
χημική προσβολή,
από φυσικά εδάφη
και υπόγεια ύδατα
όπως θειϊκά (SO42-)
από 2000 έως
24000 mg/kg στο
έδαφος ή 200 έως
6000 mg/l στο
υπόγειο ύδωρ είτε
PH=4,0 έως 6,5 κλπ

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΝ 206
Βόρεια πρόσβαση σήραγγας Στέρνας, οδικού άξονα Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας

Νέο Ελληνικό Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206: 2013

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εξέδωσε το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο
Σκυροδέματος ΕΝ 206:2013. Το σχέδιο αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου μετά από πολλές
παρατηρήσεις των κρατών μελών ψηφίστηκε θετικά από όλα τα μέλη (εθνικούς
οργανισμούς τυποποίησης).
Η τεχνική επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «Σκυρόδεμα» σε αλλεπάλληλες συσκέψεις και με ευρεία
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, παραγωγών καθώς και της ελληνικής
επιστημονικής κοινότητας συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων εκ
των οποίων αρκετές έγιναν αποδεκτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στις 04/12/2013 το νέο αυτό ευρωπαϊκό πρότυπο επικυρώθηκε από τον ΕΛΟΤ και έλαβε
την ισχύ εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206 «Σκυρόδεμα‐ Προδιαγραφή, επιδόσεις,
παραγωγή και συμμόρφωση».

Νέο Ελληνικό Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206: 2013

Οι διαφοροποιήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206, από τα προηγούμενα ΕΛΟΤ ΕΝ 206‐1+ΝΑ και
ΕΛΟΤ ΕΝ 206‐9 που αντικαθιστά είναι:
 Πρόσθετοι κανόνες εφαρμογής για το ινοπλισμένο σκυρόδεμα και για το σκυρόδεμα με
ανακυκλωμένα αδρανή
 Αναθεωρημένες k‐τιμές για ιπτάμενη τέφρα, πυριτική παιπάλη και σκωρία υψικαμίνων
 Εισαγωγή νέων αρχών για τον σχεδιασμό επιδόσεων σχετικά με τη χρήση προσθέτων «ισοδυνάμου
σκυροδέματος»
 Αναθεωρημένες αρχές για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης
 Προσθήκη των κανόνων αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος (SCC), σε ένα ενιαίο πρότυπο
σκυροδέματος
 Προσθήκη κανόνων για γεωτεχνικά έργα στο ίδιο πρότυπο
Το νέο αυτό πρότυπο έχει ειδικό προσάρτημα Μ όπου ορίζει επακριβώς που επιτρέπεται ο καθορισμός
των εθνικών απαιτήσεων που θα ενσωματωθούν στο σώμα του ευρωπαϊκού προτύπου και θα
αποτελέσουν το νέο εθνικό πρότυπο παραγωγής σκυροδεμάτων σε όλα τα κράτη μέλη.
Τα ήδη υπάρχοντα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 206‐1:2001 "Σκυρόδεμα: Μέρος 1: Προδιαγραφή,
επιτελέστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση» (και με το εθνικό του προσάρτημα –ΝΑ‐), μαζί με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 206‐9:2011 «Σκυρόδεμα – Μέρος 9:Πρόσθετοι κανόνες για το Αυτοσυμπυκνούμενο
σκυρόδεμα», συνισχύουν με το νέο πρότυπο έως την 1/6/2014. Αυτή η ημερομηνία έχει θεσπιστεί για
όλα τα κράτη μέλη. Μετά τις 1/6/2014 ισχύει το νέο Πρότυπο.

Το νέο αυτό πρότυπο
εντάσσεται στο
πλήρες πλέον
ευρωπαϊκό σύστημα
τυποποίησης για
τον σχεδιασμό,
παραγωγή και έλεγχο
έργων από σκυρόδεμα
σύμφωνα με το
σχήμα.

Πρώτες ύλες σκυροδέματος
Τρία είναι τα βασικά στοιχεία για την
παραγωγή σκυροδέματος:
Δημοτικό Σχολείο Πευκάκια Λυκαβηττού, 1932
Δ. Πικιώνης (1887-1968)

 Συνδετικό υλικό (τσιμέντο)
 Αδρανή
 Νερό
Για το τσιμέντο, αναφερθήκαμε στις
προηγούμενες ενότητες

Αδρανή υλικά
Ως αδρανή υλικά ορίζονται τα βοηθητικά δομικά υλικά που προέρχονται από φυσικούς λίθους με μηχανικό
τεμαχισμό ή ως προϊόντα ή παραπροϊόντα βιομηχανικής δραστηριότητας.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 Σύμφωνα με την κλασσική αντίληψη, τα αδρανή υλικά αποτελούν τον σκελετό του σκυροδέματος. Τα
αδρανή του σκυροδέματος αποτελούν κατά προσέγγιση το 70-85% του συνολικού βάρους του σκυροδέματος
και καταλαμβάνουν το 60-75% του όγκου του, επομένως, επηρεάζουν καθοριστικά τις ιδιότητες του, τόσο
στην νωπή όσο και στην σκληρυμένη μορφή. Ουσιαστικά, τα αδρανή του σκυροδέματος συνιστούν την
πετρώδη δομή του σκυροδέματος, της οποίας τα κενά πρέπει να είναι πληρωμένα όσο το δυνατόν
περισσότερο με τη συνδετική κονία.
 Τα αδρανή δεν παρουσιάζουν χημικές συνδετικές ιδιότητες μεταξύ τους, παρά μόνο φυσική συνοχή λόγο της
γεωμετρικής ταξινόμησης των κόκκων τους και του βάρους τους. Έτσι, τα αδρανή πρέπει να αναμιχθούν με
ένα πολτό συγκολλητικής ύλης, όπως το τσιμέντο, για να προκύψουν σύνθετα δομικά υλικά (σκυροδέματα,
κονιάματα, κ.α) που θα χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φύση των δεσμών
που αναπτύσσονται στην διεπιφάνεια αδρανών και τσιμεντόπαστας, οδηγούν στις μηχανικές αντοχές του
σκυροδέματος. Συνεπώς η εκλογή του αδρανούς είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την σύνθεση και την
ποιότητα του σκυροδέματος ο οποίος πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με τις επιδιωκόμενες απαιτήσεις,
και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα.
 Εφόσον είναι γενικά λιγότερο παραμορφώσιμα σε σχέση με την τσιμεντόπαστα, αντιστέκονται στην διάδοση
και ανάπτυξη των μικρορωγματώσεων που προκαλούνται από την συστολή ξήρανσης. Με τον τρόπο αυτό
συμβάλλουν και βελτιώνουν την αντοχή του τσιμεντοπολτού.
 Ας σημειωθεί, ότι επειδή τα αδρανή υλικά προέρχονται κυρίως από τεμαχισμό φυσικών λίθων,
διατηρούνται σε αυτά οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του μητρικού υλικού

Αδρανή υλικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα αδρανή υλικά, ανάλογα με την προέλευσή τους μπορούν να διαιρεθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
 Φυσικής προέλευσης
Έχουν ληφθεί από το φυσικό περιβάλλον και έχουν υποστεί μηχανική επεξεργασία θραύσης, πλύσιμο και
διαλογή (πχ θραυστά πετρώματα, αλλουβιακοί σχηματισμοί, ποταμίσιες λιμναίες ή θαλάσσιες αποθέσεις,
αποθέσεις άμμων ή χαλίκων, λάβα, λατομικά προϊόντα).
 Τεχνητά ή βιομηχανικά
Έχουν προκύψει ως προϊόντα ή παραπροϊόντα βιομηχανικής δραστηριότητας από χημική ή θερμική
επεξεργασία πρώτων υλών ορυκτής ή άλλης προέλευσης (πχ τέφρες, σκωρίες, υπολείμματα καύσεων, άργιλοι,
βερμικουλίτης, περλίτης, υλικά στίλβωσης)
Επιπρόσθετα, υπάρχουν και τα ανακυκλωμένα αδρανή υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασία και
επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών από υφιστάμενες κατασκευές (υλικά κατεδαφίσεως σκυροδέματος,
τοιχοποιίας, ασφαλτικών έργων κλπ).

Αδρανή υλικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Με βάση την πηγή λήψης τα αδρανή υλικά κατηγοριοποιούνται σε «φυσικά» ή συλλεκτά αδρανή (π.χ. από
φυσικές αποθέσεις – ποτάμια, ορυχεία κλπ) και σε αδρανή λατομείων, που είναι και η συνηθέστερη κατηγορία
αδρανών υλικών, και προκύπτουν από εξόρυξη και θραύση όγκων πετρώματος. Στην Ελλάδα λειτουργούν
περισσότερα από 230 λατομεία.

Με βάση το ειδικό βάρος, τα αδρανή υλικά κατηγοριοποιούνται σε:
 Συμβατικά αδρανή (από 2 έως 3 Μg/m3) τα οποία και είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αδρανή
για τεχνικά έργα. Προέρχονται από φυσικές παροχές, π.χ. ποτάμια, λίμνες ή μπορεί να είναι συλλεκτά ή
θραυστά (από εκσκαφές σε μέτωπα)
 Ελαφροβαρή είναι τα αδρανή με ειδικό βάρος < 2 Μg/m3 , όπως διογκωμένη άργιλος, ηφαιστειακά πετρώματα,
πολυστυρένιο και χρησιμοποιούνται σε ελαφροσκυρόδεμα, και στο σκυρόδεμα μόνωσης.
 Βαρέα αδρανή με ειδικό βάρος > 3 Μg/m3 όπως βαρίτης, σιδηρούχα μεταλλεύματα, χαλύβδινα αδρανή.
Χρησιμοποιούνται ια την παραγωγή βαρέων σκυροδεμάτων (π.χ. σκυρόδεμα θωρακίσεων σε εγκαταστάσεις
πυρηνικών εφαρμογών και εκπομπής ακτινοβολίας)

Αδρανή υλικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Με βάση το μέγεθος των κόκκων, τα αδρανή υλικά κατηγοριοποιούνται σε:
 Λεπτόκοκκα με μέγιστο μέγεθος κόκκου μικρότερο από 4 mm (άμμος)
 Xονδρόκοκκα με μέγιστο μέγεθος κόκκου μεγαλύτερο από 4 mm, και ελάχιστο μεγαλύτερο από 2 mm
(ογκόλιθοι, κροκάλες, έρμα, χαλίκι, γαρμπίλι, ρυζάκι)
 Filler είναι το διαβαθμισμένο λεπτομερές αδρανές υλικό με μέγιστο κόκκο 2 mm, και το οποίο διέρχεται σε
ποσοστό 70-100% από το κόσκινο 0,063 mm.

Στα αδρανή υλικά με μικρό μέγεθος των κόκκων, αυτό προσδιορίζεται με χρήση ειδικών κοσκίνων με γνωστή
διάμετρο οπής, ενώ με χρήση σειράς τέτοιων κοσκίνων είναι δυνατή η αποκάλυψη της κατανομής του μεγέθους
των κόκκων.
Με βάση την χρήση τους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106 (ΠΔ 344/94) “Προϊόντα Δομικών
Κατασκευών”, τα αδρανή κατηγοριοποιούνται ως εξής:






Αδρανή για σκυρόδεμα (ΕΛΟΤ ΕΝ 12620)
Σκύρα έρματος σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΛΟΤ ΕΝ 13450)
Αδρανή για ασφαλτομίγματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13043)
Αδρανή χωρίς ή με συνδετικά υλικά για βάσεις και
υποβάσεις (ΕΛΟΤ ΕΝ 13242)
 Ελαφρά αδρανή (ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1)
 Αδρανή για κονιάματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13139)

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 χωρίζει τα αδρανή
σε κατηγορίες, σύμφωνα με την:
 Αντοχή σε διάτμηση
 Αντοχή σε φθορά
 Αντοχή σε λείανση και τριβή
 Πυκνότητα αδρανών και
υδατοαπορροφητικότητα
 Φαινόμενη πυκνότητα
 Ανθεκτικότητα

Αδρανή υλικά - Παραγωγή
Φυσικά αδρανή
Τα φυσικά αδρανή μπορούν απλά να συλλεχθούν από διάφορα σημεία της επιφάνειας της γης όπου έχουν
συγκεντρωθεί ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών. Τέτοια σημεία είναι οι ακτές της θάλασσας, κοίτες χειμάρρων
και αποξηραμένων ποταμών, και υπόγειες θέσεις σε ορυχεία. Σε περιπτώσεις που απαιτούνται συγκεκριμένων
προδιαγραφών φυσικά αδρανή υλικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μηχανικά κόσκινα και μηχανές πλύσης.
Τεχνητά αδρανή
Τα τεχνητά αδρανή προέρχονται κυρίως από τεμαχισμό λίθων, που διενεργείται στα λατομεία. Η συνηθέστερη
μέθοδος εκμετάλλευσης σε λατομείο αδρανών στον ελληνικό χώρο είναι αυτή των ορθών βαθμίδων, ανοικτών
μετώπων. Η εξορυκτική διαδικασία του πετρώματος πραγματοποιείται συνήθως σε απόσταση από την μονάδα
του σπαστηροτριβείου. Η επιλογή κινητών μονάδων σπαστηροτριβείου δίνει μεγαλύτερο φάσμα επιλογής σε
διαφορετικά μέτωπα εξόρυξης και ενδείκνυται για παραγωγή αδρανών μέχρι 150 tn/h.

Αδρανή υλικά - Παραγωγή
Πρωτογενής θραύση κατά την εξόρυξη: Η τελική μορφή και ο τεμαχισμός του πετρώματος το οποίο θα φορτωθεί για να οδηγηθεί
στην διαδικασία της Α’ θραύσης καθορίζονται από το φορτίο και το ύψος των βαθμίδων, τη ποσότητα και το είδος των εκρηκτικών
υλών καθώς και τις ιδιότητες του πετρώματος.
Κύρια θραύση του πετρώματος: Ανάλογα με τις ποιοτικές προδιαγραφές των αδρανών υλικών απαιτούνται μια ή περισσότερες
φάσεις θραύσης:
Κατά την Α’ θραύση, η θραύση των πετρωμάτων γίνεται με σύνθλιψη ή με κρούση.
Τυπική μηχανή θραύσεως με σύνθλιψη είναι ο σιαγονοφόρος σπαστήρας. Αποτελείται
από χαλύβδινο θάλαμο χωρίς πυθμένα και σκέπασμα. Οι τρεις πλευρές του θαλάμου είναι
σταθερές ενώ η τέταρτη (σιαγόνα) εκτελεί κίνηση ελλειπτικής μορφής πραγματοποιώντας
150-400 κρούσεις ανά λεπτό και προκαλεί θραύση στο υλικό.
Άλλος τύπος μηχανής θραύσεως είναι ο περιστρoφικός σπαστήρας, που αποτελείται από χαλύβδινη
χοάνη η οποία καταλήγει σε κύλινδρο επενδυμένο με χάλυβα μεγάλης σκληρότητας. Μέσα στον
κύλινδρο περιστρέφεται χαλύβδινος ρότορας με οδοντώσεις.

Μηχανή που χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε λατομία αδρανών είναι επίσης
ο περιστροφικός κρουστικός θραυστήρας. Η θραύση πραγματοποιείται με
κρούση στα ταχέως περιστρεφόμενα μέρη (μαχαίρια) του τυμπάνου καθώς
και με εκσφενδονισμό στις πλάκες θραύσεως. Το τύμπανο περιστρέφεται με
ταχύτητα 500 – 1500 στροφών ανά λεπτό, προσδίδοντας γραμμική ταχύτητα
στα μαχαίρια 25 – 50 m/s και προκαλεί θραύση στο υλικό.

Αν απαιτείται τεμαχισμός σε μικρότερα μεγέθη, π.χ παραγωγή άμμου, ακολουθεί B’ στάδιο θραύσης, όπου η θραύση του είδη
θραυσμένου υλικού γίνεται με μηχανές κρούσης. Συνηθέστερη μηχανή Β’ θραύσης στα λατομεία αδρανών για την παραγωγή άμμου είναι
ο περιστροφικός σφυρόμυλος. Αποτελείται από περιστρεφόμενο κύλινδρο στον οποίο υπάρχουν συνδεδεμένα αρθρωτά, ελεύθερα
κρουστικά στοιχεία (σφυριά) σε σειρές. Η θραύση γίνεται σε 3 φάσεις. Αρχικά με κρούση στα περιστρεφόμενα σφυριά, στη συνέχεια με
εκσφενδονισμό στις πλάκες θραύσεως και τέλος με τριβή μεταξύ σφυριών και σχαρών ελέγχου μεγέθους προϊόντων που βρίσκονται
περιμετρικά. Το τύμπανο περιστρέφεται με ταχύτητα 600 – 1500 rpm και προκαλεί θραύση στο υλικό με λόγο κατάτμησης ως 20.

Αδρανή υλικά - Παραγωγή
Μετά την έξοδό τους από της μηχανές θραύσης τα σπασμένα τεμάχια κοσκινίζονται και διαβαθμίζονται ανάλογα με το μέγεθος
των κόκκων τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα κόσκινα.
Ένας τύπος κόσκινου είναι το λεγόμενο επίπεδο δονούμενο κόσκινο, το
οποίο αποτελείται από επίπεδο πλαίσιο (οριζόντιο ή κεκλιμένο) που
κινείται παλινδρομικά και από δύο ή περισσότερα διάτρητα επίπεδα
πλέγματα τα οποία έχουν οπές διαφορετικής διαμέτρου κατά ζώνες. Το
τεμαχισμένο υλικό από τους θραυστήρες μεταφέρεται στη ζώνη με τις
μικρότερες οπές και από εκεί λόγω της δόνησης διανέμεται σε όλη την
επιφάνεια κάθε επιπέδου και κοσκινίζεται.
Άλλος διαδεδομένος τύπος κόσκινου είναι το κυλινδρικό κόσκινο το οποίο αποτελείται από ένα κύλινδρο,
διαιρεμένο σε ζώνες με οπές διαφορετικής διαμέτρου. Ο άξονας του κυλίνδρου είναι κεκλιμένος έτσι ώστε η ζώνη
με τις μικρότερες οπές να είναι βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο, δίπλα στο σημείο τροφοδοσίας. Καθώς τα υλικά
κινούνται προς τα κάτω λόγω της περιστροφής του κυλίνδρου, οι κόκκοι διέρχονται μέσα από τις αντίστοιχες οπές
και γίνεται με αυτό τον τρόπο ο διαχωρισμός σε ζώνες.

Αδρανή υλικά – Γεωμετρικές Ιδιότητες
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κατά την παρασκευή σκυροδέματος, η συγκολλητική ύλη καταλαμβάνει τα κενά και συνδέει τους κόκκους του
αδρανούς μεταξύ τους. Επειδή όμως η αντοχή της συνδετικής ύλης είναι μικρότερη από την αντοχή των κόκκων
του αδρανούς ενώ παράλληλα το κόστος της είναι πολύ μεγαλύτερο, επιδιώκεται, σε γενικές γραμμές, και
εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, η ελάττωση του όγκου των κενών, δηλαδή η
αύξηση της πυκνότητας του αδρανούς. Αυτό επιτυγχάνεται όταν τα μεγέθη των κόκκων του αδρανούς υλικού
καταλαμβάνουν όλες τις διαβαθμίσεις από τις πολύ λεπτές μέχρι τις πιο χονδρές, με ορισμένη αναλογία για κάθε
μέγεθος και τηρώντας τις ισχύουσες κανονιστικές οδηγίες. Ας σημειωθεί, ότι η ποιότητα των σκυροδεμάτων
εξαρτάται περισσότερο από την πυκνότητα των αδρανών (άμμος και χαλίκια) παρά από την ποιότητα και αντοχή
των κόκκων αυτών.

 Η κοκκομετρική ανάλυση αναφέρεται στην ποσοτική κατάταξη των κόκκων με βάση το μέγεθος τους. Ο
ποσοτικός προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύνθεσης των αδρανών υλικών είναι αναγκαίος ώστε αφενός με
να επιτευχθεί η δημιουργία μικρότερου όγκου κενών μεταξύ των κόκκων του αδρανούς υλικού, αφετέρου να
υπολογισθεί η ακριβής ποσότητα του τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί στο σκυρόδεμα.
 Η κοκκομετρική ανάλυση των αδρανών υλικών γίνεται με χρήση σειράς κοσκίνων, τα
οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε συσκευή που πραγματοποιεί
παλινδρομική κίνηση. Πρώτο κόσκινο τοποθετείται αυτό που έχει τις τρύπες με την
μεγαλύτερη διάμετρο και τελευταίο αυτό με τις μικρότερες. Μετά το κοσκίνισμα,
ζυγίζεται το υλικό που παραμένει σε κάθε κόσκινο, ανάγεται σε % αναλογία του αρχικού
βάρους ή υπολογίζεται το % βάρος του υλικού που διέρχεται από κάθε κόσκινο.

Αδρανή υλικά – Γεωμετρικές Ιδιότητες
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΙΠΑΛΗΣ)
Παιπάλη χαρακτηρίζεται το λεπτόκοκκο υλικό που διέρχεται από κόσκινο τετραγωνικής οπής Νο
200 (0,074mm). Η παιπάλη μπορεί να είναι άργιλος ή σκόνη από το ίδιο υλικό (που παράγεται κατά
την διάρκεια της θραύσης – τριβής). Το λεπτόκοκκο αυτό υλικό βρίσκεται προσκολλημένο στους
κόκκους του αδρανούς εμποδίζοντας την πρόσφυση των αδρανών με το συγκολλητικό υλικό. Επίσης
είναι δυνατόν να σχηματισθούν συσσωματώματα δημιουργώντας αδύνατα σημεία στην μάζα του
σύνθετου δομικού υλικού. Η παιπάλη εμπεριέχεται στα χονδρόκοκκα και κυρίως στα λεπτόκοκκα
αδρανή σε ποσοστά που ποικίλουν ανάλογα με την προέλευση του υλικού και την παραγωγική
διαδικασία.

Η παιπάλη έχει την ιδιότητα να αυξάνει την αναγκαία ποσότητα του νερού στο σκυρόδεμα, και να
ελαττώνει αντίστοιχα την αντοχή του. Παράλληλα συντελεί στην αύξηση της πλαστικότητας του
μείγματος αδρανών – συνδετικής ύλης. Σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97 για τα αδρανή που
χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό παιπάλης δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 16% για την άμμο και το 1% για τα χονδρόκοκκα υλικά (σκύρα, γαρμπίλι, ρυζάκι).
Ενδεικτικοί μέθοδοι ελέγχου που αφορούν τον προσδιορισμό του λεπτόκκοκου κλάσματος αδρανών:
 ΕΛΟΤ EN 933.08 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) Δοκιμή ισοδυνάμου άμμου
 ASTM C117 - 04 Standard Test Method for Materials Finer than 75-μm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing
 Ειδ. Προδ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΚ-305-84 Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου από 75 mm σε αδρανή υλικά (προσδιορισμός με υγρό
κοσκίνισμα)

Αδρανή υλικά – Γεωμετρικές Ιδιότητες
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΟΥΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΗΣ
Η χρήση αδρανών υλικών με σημαντικό ποσοστό επιμηκών και πεπλατυσμένων κόκκων πρέπει να
αποφεύγεται καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη κατανομή τάσεων στο σύνθετο υλικό με
κίνδυνο θραύσης των αδρανών και αστοχία του υλικού. Γενικά, αδρανή με κυβικό σχήμα
επιτυγχάνουν βέλτιστη δυνατή συμπύκνωση και πρέπει να προτιμώνται.
Ο δείκτης πλακοειδούς αναφέρεται στον προσδιορισμό του μέγιστου ποσοστού πεπλατυσμένων
κόκκων σε κάθε κοκκομετρικό κλάσμα di/Di, που ουσιαστικά αντιστοιχεί σε % διερχόμενων κόκκων
από ραβδωτό κόσκινο με απόσταση ράβδων Di/2. Ο δείκτης μορφής είναι εναλλακτικός του δείκτη
πλακοειδούς και αναφέρεται στον προσδιορισμό του μέγιστου ποσοστού επιμηκυμένων κόκκων,
που αντιστοιχεί σε % κόκκων των οποίων ο λόγος μήκος / πλάτος είναι μεγαλύτερος από 3/1
Ενδεικτικοί μέθοδοι ελέγχου που αφορούν τους δείκτες πλακοειδούς / σχήματος:
 ΕΛΟΤ EN 933.03 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός της μορφής των κόκκων - Δείκτης
πλακοειδούς
 ΕΛΟΤ EN 933.04 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός της μορφής κόκκων - Δείκτης μορφής

Αδρανή υλικά – Άλλοι έλεγχοι
 ΕΛΟΤ EN 1097.01 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός
της αντίστασης σε φθορά
 ΕΛΟΤ EN 1097.02 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι
προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό ΕΛΟΤ EN 1097.03 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισμός φαινομένου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού
 ΕΛΟΤ EN 1097.04 Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός του κενού ξηρού
συμπυκνωμένου φίλερ 2000-05-02
 ΕΛΟΤ EN 1097.05 Δοκιμή μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5: Προσδιορισμός της περιεχόμενης υγρασίας
με ξήρανση σε κλίβανο εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα
 ΕΛΟΤ EN 1097.06 Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του
φίλερ και απορρόφησης νερού
 ΕΛΟΤ EN 1097.08 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Προσδιορισμός
της τιμής επιταχυνόμενης στίλβωσης
 ΕΛΟΤ EN 1097.07 Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7 : Προσδιορισμός της πυκνότητας του
φίλερ - Μέθοδος πυκνομέτρου
 ΕΛΟΤ EN 1367.01 E2 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 1:
Προσδιορισμός της αντοχής σε ψύξη και απόψυξη
 ΕΛΟΤ EN 1367.02 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 2:
Δοκιμή Θειικού μαγνησίου
 ΕΛΟΤ EN 1367.04 Δοκιμές για τον προσδιoρισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - Μέρος 4:
Προσδιορισμός συστολής ξηράνσεως
 ΕΛΟΤ EN 1744.01 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Χημική ανάλυση

Αδρανή υλικά – Είδη αδρανών υλικών σκυροδέματος

ΕΙΔΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Τα αδρανή υλικά σκυροδέματος με βάση το μέγεθος, την πηγή λήψης
μπορούν να καταταχθούν στις εξής κατηγορίες:
 Άμμος Θραυστή
 Άμμος Φυσική –Συλλεκτή
 Χαλίκι
 Γαρμπίλι
 Ψηφίδα
 Αντιολισθηρά Αδρανή

Αδρανή υλικά – Άμμος θραυστή
Ορισμός
Σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97: Άμμος
Θραυστή ονομάζεται το κλάσμα
του θραυστού αδρανούς υλικού το
διερχόμενο από το κόσκινο 8 ή
το 3/8΄΄) σε ποσοστό 100% και από
το κόσκινο Νο 4 σε ποσοστό
τουλάχιστον 95%.
Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕN- 12620:
Άμμος Θραυστή (fine aggegates)
ονομάζεται το κλάσμα με μέγιστο
κόκκο (D)≤4 mm

Αδρανή υλικά – Χρήσιμες συμβουλές
Βέλτιστο σχήμα κόκκων αδρανών, θραυστά/στρογγυλεμένα
Το κυβικό/σφαιρικό σχήμα αδρανών έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο κατάλληλο από ότι το επίμηκες, το οποίο μπορεί να
επηρεάσει τη συνεκτικότητα του μίγματος. Τα σκύρα των αδρανών δεν πρέπει να είναι πλακοειδούς ή επιμήκους μορφής. Δεν
επιτρέπεται η μεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει το τριπλάσιο της μικρότερης σε ποσοστό κόκκων μεγαλύτερο του 50% κατά
βάρος (ΕΛΟΤ-408, § 2 ).
 Τα θραυστά αδρανή παρουσιάζουν ελαφρώς μεγαλύτερη απαίτηση σε νερό για την ίδια συνεκτικότητα μίγματος, εξαιτίας της
μεγαλύτερης ειδικής επιφάνειάς τους.
 Αυξάνουν όμως τη θλιπτική και ιδιαιτέρως την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, επειδή σχηματίζουν πιο πυκνή δομή με
μικρότερα κενά μεταξύ τους.
Θραυστά αδρανή
Η επιφάνεια των θραυστών αδρανών από βράχους και μεγάλους όγκους πετρωμάτων κτλ. αποτελείται μόνο από θρυμματισμένες
επιφάνειες, ενώ η επιφάνεια των θραυστών στρογγυλεμένων αδρανών περιλαμβάνει επίσης και φυσικά στρογγυλεμένες περιοχές.
Τα θραυστά αδρανή χρησιμοποιούνται κυρίως στις κατασκευές σηράγγων, με την εξής αντίληψη: “Σημείο εκσκαφής = Σημείο
τοποθέτησης”.
Άμμος λατομείου
Τα αδρανή αυτά είναι επίσης γωνιώδη και επιμήκη ή πλακοειδή, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους. Προκαλούν προβλήματα
κυρίως στη συνοχή του μίγματος και έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε νερό.
Βλαβερές προσμίξεις
Λάσπη, οργανικά υλικά, μάρμαρο, άργιλος, γύψος και αδρανή που περιέχουν θειικά άλατα, χλωριούχες ενώσεις και αλκάλια
εγκυμονούν κινδύνους και η παρουσία τους μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο μίγμα.
Εναλλακτικά αδρανή (ανακυκλούμενα υλικά)
Μεγάλοι όγκοι φυσικών αδρανών, όπως χαλίκια και άμμος είναι συχνά πολύτιμες, αλλά μη ανανεώσιμες πηγές. Πλέον τα αδρανή
αυτά γίνονται ολοένα και περισσότερο δυσεύρετα.
Πιθανές εναλλακτικές πηγές προέλευσης εναλλακτικών αδρανών υλικών είναι:
 Σύνθλιψη και επεξεργασία παλαιού σκυροδέματος για τη δημιουργία κόκκων αδρανών
 Επαναχρησιμοποίηση λεπτόκοκκων αδρανών που προέρχονται από εγκαταστάσεις πλύσεων σκυροδέματος
Η καταλληλότητα αυτών των ανακυκλούμενων υλικών πρέπει να εκτιμάται σε κάθε περίπτωση.

Πρόσμικτα σκυροδέματος

Τα πρόσμικτα σκυροδέματος είναι ουσίες σε υγρή μορφή ή σκόνη, οι
οποίες προστίθενται στο σκυρόδεμα σε μικρές ποσότητες κατά τη φάση
ανάμιξης, συνήθως βάσει του περιεχόμενου τσιμέντου.
Επηρεάζουν τις ιδιότητες του φρέσκου και/ή του σκληρυμένου
σκυροδέματος με χημικό και / ή φυσικό τρόπο.
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 206-1, οι ορισμοί και οι χρήσεις των
προσμίκτων σκυροδέματος καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΝ 934-2.

Πρόσμικτα σκυροδέματος

Μειωτής νερού
Καθιστά δυνατή τη μείωση του περιεχόμενου νερού σε ένα μίγμα χωρίς επίδραση στη
συνεκτικότητά του, ή αυξάνει το εργάσιμό του χωρίς αλλαγή του περιεχόμενου νερού, ή
επιτυγχάνει και τα δύο αποτελέσματα.
Υπερρευστοποιητής
Καθιστά δυνατή τη σημαντική μείωση του περιεχόμενου νερού σε ένα δεδομένο μίγμα
σκυροδέματος, χωρίς επίδραση στη συνεκτικότητά του ή αυξάνει σημαντικά το εργάσιμό
του χωρίς αλλαγή του περιεχόμενου νερού, ή επιτυγχάνει και τα δύο αποτελέσματα.
Ρυθμιστής ιξώδους
Μειώνει το νερό απόμιξης που προκύπτει λόγω εξίδρωσης στο νωπό σκυρόδεμα.
Αερακτικό
Εισάγει συγκεκριμένη ποσότητα αέρα στο μίγμα με τη μορφή μικρών και ομοιόμορφα
κατανεμημένων φυσαλίδων αέρα κατά τη φάση ανάμιξης και οι οποίες παραμένουν στη
σκληρυμένη μάζα σκυροδέματος.
Επιταχυντής πήξης
Μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την αρχική πήξη, αυξάνοντας τις πρώιμες αντοχές.

Πρόσμικτα σκυροδέματος

Επιταχυντής σκλήρυνσης
Επιταχύνει τις πρώιμες αντοχές με ή χωρίς επίδραση στο χρόνο πήξης.
Επιβραδυντής
Επιβραδύνει το χρόνο για την αρχική πήξη και επιμηκύνει την εργασιμότητα.
Στεγανωτικό μάζας
Μειώνει την απορρόφηση νερού από τους τριχοειδείς πόρους του σκληρυμένου
σκυροδέματος.
Επιβραδυντής / μειωτής νερού
Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός μειωτή νερού (κύρια ιδιότητα) και ενός επιβραδυντή
(επιπλέον ιδιότητα).
Επιβραδυντής / υπερρευστοποιητής
Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός υπερρευστοποιητή (κύρια ιδιότητα) και ενός
επιβραδυντή (επιπλέον ιδιότητα)
Επιταχυντής πήξης / μειωτής νερού
Έχει τις συνδυαστικές ιδιότητες ενός μειωτή νερού (κύρια ιδιότητα) και ενός επιταχυντή
πήξης (επιπλέον ιδιότητα)

Νερό
Η καταλληλότητα του νερού ανάμιξης για παραγωγή σκυροδέματος εξαρτάται από την προέλευσή του.
Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1008:2002 το κατηγοριοποιεί ως ακολούθως:
Πόσιμο νερό
Κατάλληλο για σκυρόδεμα. Δεν απαιτείται έλεγχός του.

Νερό που έχει ανακτηθεί μετά από επεξεργασία σε βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέματος (π.χ.
νερά εκπλύσεων)
Γενικώς κατάλληλο για σκυρόδεμα, αλλά πρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του παραρτήματος Α
του Προτύπου (π.χ. το επιπλέον βάρος στερεών από νερά προερχόμενα από τέτοιου είδους
επεξεργασίες, πρέπει να είναι μικρότερο από 1% του ολικού βάρους των αδρανών που περιέχονται στο
μίγμα).
Υπόγεια ύδατα
Μπορεί να είναι κατάλληλα για σκυρόδεμα, αλλά πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους.
Νερό φυσικών πόρων και νερό βιομηχανικών διεργασιών
Μπορεί να είναι κατάλληλα για σκυρόδεμα, αλλά πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους.
Θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άοπλο σκυρόδεμα, αλλά δεν είναι κατάλληλο για οπλισμένο ή
προεντεταμένο σκυρόδεμα.
Πηγή: ΕΛΟΤ ΕΝ 1008:2002 «Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού,
συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος»

Νερό
Χημικές ουσίες
Χλώριο
Το περιεχόμενο του νερού σε χλώριο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα επίπεδα πίνακα:
Εφαρμογή

Μέγιστο περιεχόμενο χλωριόντων (mg/lt)

Προεντεταμένο σκυρόδεμα ή κονίαμα χυτών αγκυρώσεων

500

Σκυρόδεμα με οπλισμό ή εμβαπτισμένα μεταλλικά στοιχεία

1000

Σκυρόδεμα χωρίς οπλισμό ή εμβαπτισμένα μεταλλικά στοιχεία

4500

Θειικά ιόντα
Το περιεχόμενο του νερού σε θειικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2000 mg / lt.
Αλκάλια
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα αδρανή ευαίσθητα σε αλκάλια, πρέπει να
ελέγχεται το περιεχόμενο του νερού σε αλκάλια. Το περιεχόμενο σε αλκάλια (ισοδύναμο Na2O) δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 1500 mg/lt. Σε περίπτωση που το όριο αυτό ξεπεραστεί, το νερό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα

Πηγή: ΕΛΟΤ ΕΝ 1008:2002 «Νερό ανάμιξης σκυροδέματος - Προδιαγραφή για δειγματοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού,
συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό ανάμιξης σκυροδέματος»

Συσχέτιση μεταξύ της θλιπτικής αντοχής
του σκυροδέματος, της τυπικής αντοχής
του τσιμέντου και του λόγου νερού/
τσιμέντο

Πηγή: Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika®

Φθορά
Σκυροδέματος
Βόρεια πρόσβαση σήραγγας Στέρνας, οδικού άξονα Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας

Σκυρόδεμα

Σιδηροπλισμός

Επίχρισμα

Εξωτερικό
περιβάλλον

Εσωτερικό
κτηρίου

Το σκυρόδεμα δρα ως επικάλυψη του σιδηροπλισμού

Ενανθράκωση

Στο τσιμέντο υπάρχει ένα μέρος του CaO που χαρακτηρίζεται ως ελεύθερο,
δηλαδή δεν περιέχεται στις ασβεστοπυριτικές ή ασβεσταργιλικές ενώσεις
του τσιμέντου. Το ελεύθερο αυτό CaO αντιδρά με το νερό και σχηματίζεται
υδροξείδιο του Ca(OH)2. To Ca(OH)2 σχηματίζεται επίσης και από τις
ενυδατώσεις των C3S (Αλίτης) και C2S (Βελίτης).
Το υδροξείδιο του αβεστίου Ca(OH)2, (μαζί με άλλα υδροξείδια που
υπάρχουν στο σκυρόδεμα), δημιουργεί ένα προστατευτικό, έντονα
«αλκαλικό περιβάλλον» (pH≈12,5) και προστατεύει τους χάλυβες
οπλισμού σκυροδέματος από τη διάβρωση. Σ’ αυτό το περιβάλλον ένα
λεπτό φιλμ οξειδίων και υπεροξειδίων προστατεύει το χάλυβα από τη
διάβρωση.

Ενανθράκωση

Το Ca(OH)2 όμως δεν είναι αδιάλυτο στο νερό, και όταν διαλυθεί και αντιδράσει με
το CO2 της ατμόσφαιρας σχηματίζεται ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3):

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O
“αλκαλικό “ουδέτερο
περιβάλλον» περιβάλλον»
pH ≈ 12,5
Όσο το Ca(OH)2 μετατρέπεται σε CaCO3 το
pH μειώνεται σταδιακά από: 12,5 ... σε 11,0
και μετά σε pH=9,0, οπότε ξεκινάει η
διάβρωση των χαλύβων.
Επομένως, η μείωση του pH του
σκυροδέματος, εάν το μέτωπο αυτό φθάσει
στην επιφάνεια του σιδηροπλισμού,
διευκολύνει
την
διάβρωσή
του
σιδηροπλισμού.

Το CaCO3 έχει μεγαλύτερο μοριακό όγκο
από το Ca(OH)2 και επομένως, αυξανομένου
της ποσότητας του CaCO3 ασκούνται
εσωτερικά πιέσεις στο σκυρόδεμα με
αποτέλεσμα τη ρηγμάτωση του

Ο ρόλος της υγρασίας είναι σύνθετος:
 Σε ξηρό περιβάλλον ο πορτλαντίτης παραμένει αδιάλυτος και
δεν αντιδρά με το CO2
 Όσο η υγρασία αυξάνεται ο πορτλαντίτης διαλύεται και
αντιδρά προς CaCO3.
 Όταν η υγρασία λάβει τιμές R.H. >80%, οι πόροι γεμίζουν με
νερό. Καθώς όμως το CO2 έχει πολύ μικρή διαλυτότητα στο
νερό, η ανθρακοποίηση σταματά.
 Η πλέον ευνοϊκή τιμή της σχετικής υγρασίας για
ανθρακοποίηση είναι 60%

Ενανθράκωση

 Όσο μεγαλύτερο το πάχος επικάλυψης (π.χ. 35-40mm) τόσο περισσότερα
χρόνια θα χρειαστούν για τη προσβολή των χαλύβων.
 Όσο λιγότερο νερό έχει το σκυρόδεμα, με χαμηλότερο λόγο Ν/Τ π.χ. 0,50-0,55,
τόσο πιο δύσκολα διεισδύουν οι διαβρωτικοί παράγοντες
Επομένως, για βέλτιστη ανθεκτικότητα του σκυροδέματος:
 Χαμηλός λόγος : Ν/Τ ≤ 0,50 – 0,55, και άρα
 Μεγάλη κατηγορία αντοχής : C25/30 ή C30/37 (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ 206)
 Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου ≥ 300–330 Kg/m3
 Καλή συμπύκνωση κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης (εργασιμότητα)
 Καλή συντήρηση
 Μεγάλη επικάλυψη οπλισμού ≥ 35 – 40 mm (βλ. ΕΛΟΤ ΕΝ 206)

Διάβρωση από χλωριόντα θαλασσινού νερού

Η κυριότερη κατηγορία έκθεσης για την Ελλάδα όσον αφορά τη διάβρωση από
χλωριόντα θαλασσινού νερού είναι η XS1 (1,0 - 1,5Km από την παραλία)
 Διάχυση χλωριόντων διαμέσου του σκυροδέματος τα οποία διαβρώνουν τον χάλυβα
 Προστατευτικά μέτρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ):
 Μέγιστος λόγος Ν/Τ = 0,50
 Χρήση τσιμέντων: τύπου II ή IV*
 Ελάχιστη κατηγορία αντοχής ≥ C25/30 (για τσιμέντα CEM I: min αντοχή C30/37)
 Επικάλυψη οπλισμού ≥ 40-50mm
 Καλή συμπύκνωση + συντήρηση

Μέτρα αντιμετώπισης φθοράς σκυροδέματος

 Χρήση υπερρευστοποιητών (4ης γενιάς), οποίοι θα προστεθούν στο
σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο Νερό/Τσιμέντο (Ν/Τ) = 0,50-0,55 και θα
διατηρήσουν την εργασιμότητα του υψηλή, π.χ. S4 ≈ 18-20cm
 Σχεδιασμό με χρήση σκυροδεμάτων κατηγοριών αντοχής ≥C25/30 ή C30/37
 Καλή συμπύκνωση, η οποία θα επιτευχθεί λόγω του υψηλού εργασίμου (S4)
παρόλο τον χαμηλό λόγο Ν/Τ -> μικρότερο πορώδες
 Καλή συντήρηση, με μεμβράνες συντήρησης

 Χρήση υψηλής τιμής επικάλυψης οπλισμού ≥ 35-40mm
 Χρήση ασβεστο-επιχρισμάτων (5mm πάχος επιχρίσματος μπορεί να
προσδώσει επιπλέον ανθεκτικότητα αντίστοιχη 20 ετών

Βιβλιογραφία
 Α. Μοροπούλου, Γ. Μπατής «Δομικά Υλικά» Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος «Δομικά Υλικά»
9ου εξαμ. Χ-Μ, 2012, σελ. 155
 Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δομικών Υλικών & Στοιχείων – Έκθεση, 21-23 Μαΐου 2008,
Αθήνα – Ξενοδοχείο Divani Caravel, Επιμέλεια Έκδοσης: για την Επιστ. Επιτροπή Α.
Μοροπούλου, για την Τεχν. Επιτρ. Κ. Λαμπρόπουλος, Τόμοι Α, Β, Γ
 Στ. Τσίμας, Σωτ. Τσιβιλής «Επιστήμη και τεχνολογία τσιμέντου», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
ΕΜΠ, 2010, σελ 320
 Κ. Γ. Τσακαλάκης «Τεχνολογία παραγωγής τσιμέντου και σκυροδέματος» Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις ΕΜΠ, 2010, σελ 287
 Αιμ. Γ. Κορωναίος, Γ. Ι. Πουλάκος «Τεχνικά υλικά – Τόμος 1» Εκπαιδευτικό σύγγραμμα Εργ.
Τεχνικών Υλικών ΕΜΠ, 2006
 Α. Λεγάκης «Τεχνολογία Δομικών Υλικών», Εκδ. Ευγενίδιο Ίδρυμα, 1997, σελ 422
 Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika®
 CEMBUREAU, The European Cement Association, “Best available techniques for the cement
industry”, Brussels, December 1999
 A. M. Neville, J. J. Brooks “Concrete Technology – 2nd Edition”, Pearson Education Ltd, UK, 2010

Χρηματοδότηση
Το παρόν υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους.

