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2. ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Σκοπός Άσκησης
Η μέθοδος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό αντοχών σε
θλίψη και προαιρετικά σε κάμψη, πρισματικών δοκιμίων
διαστάσεων 40mm x 40 mm x 160mm. Αυτά τα δοκίμια
κατασκευάζονται από μία ποσότητα πλαστικού κονιάματος,
που περιέχει κατά μάζα 1 μέρος τσιμέντου και 3 μέρη
πρότυπη άμμο και έχει λόγο νερού προς τσιμέντο 0,50.
Προδιαγραφές
Οι δοκιμές τσιμέντου σε κάμψη και θλίψη γίνονται με βάση
τον ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1.
Τύποι Τσιμέντων
Oι διάφοροι τύποι Ευρωπαϊκών τσιμέντων που μπορούν να
παραχθούν είναι το κοινό τσιμέντο Portland, τα τσιμέντα με
ποζολάνη, ιπτάμενη τέφρα (πυριτική ή ασβεστιτική),
τσιμέντα με σκωρία υψικαμίνου, τσιμέντα με πυριτική
παιπάλη, με ασβεστόλιθο κλπ. Το πρότυπο ΕΝ 197-1
προδιαγράφει σε γενική μορφή τους εξής πέντε τύπους
τσιμέντου, που αναφέρονται στον Πίνακα 1.

ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
CEM I
CEM IΙ
CEM IΙΙ
CEM IV
CEM V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κοινό τσιμέντο Portland
Σύνθετο τσιμέντο Portland
Σκωριοτσιμέντο
Ποζολανικό τσιμέντο
Σύνθετο τσιμέντο
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Εξοπλισμός
Τα καλούπια, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
δοκιμίων φαίνονται στην Εικόνα 4. Το καλούπι πρέπει να είναι
κατασκευασμένο από χάλυβα, τα τοιχώματα του οποίου
πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 10mm. Η επιφάνεια της κάθε
εσωτερικής πλευράς πρέπει να έχει σκληρότητα τουλάχιστον
HV200 κατά Vickers (ISO 409-1 και ISO 6507-1). Συνίσταται
σαν ελάχιστη τιμή σκληρότητας η HV 400 κατά Vickers. Το
καλούπι υποδιαιρείται σε τρία οριζόντια τμήματα, έτσι ώστε
να μπορούν να κατασκευάζονται ταυτοχρόνως τρία
πρισματικά δοκίμια διατομής 40mm x 40mm και μήκους
160mm.

Εικ. 4: Μεταλλότυπος για Πρισματικά Δοκίμια Κονιάματος
Το κονίαμα παρασκευάζεται με μηχανική ανάμιξη (Εικόνα 5)
και συμπυκνώνεται με κρούσεις μέσα στα καλούπια με τη
χρήση πρότυπης συσκευής.
Τα δοκίμια μέσα στα καλούπια διατηρούνται σε υγρό
περιβάλλον για μία ημέρα και μετά το ξεκαλούπωμα
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διατηρούνται μέσα στο νερό έως τη στιγμή ελέγχου των
αντοχών τους. Στην απαιτούμενη ηλικία, τα δοκίμια
απομακρύνονται από την υγρή αποθήκευση τους,
υποβάλλονται σε κάμψη 3 σημείων και για το κάθε μισό
πρίσμα ελέγχεται η αντοχή του σε κεντρική θλίψη.
Πριν προχωρήσουμε στον τρόπο με τον οποίο
παρασκευάζεται το κονίαμα αυτό και πως τοποθετείται μέσα
στα καλούπια, ας δούμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό τον οποίο
πρέπει να διαθέτει το εργαστήριο, προκειμένου να διεξαχθούν
οι δοκιμές αυτές:
 Το εργαστήριο στο οποίο παρασκευάζονται τα δοκίμια
αυτά, θα πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία (20±2)°C
και σχετική υγρασία όχι λιγότερη από 50%. Ο υγρός
θάλαμος, όπου φυλάσσονται τα δοκίμια θα πρέπει να
βρίσκεται σε θερμοκρασία (20±1)°C και σχετική
υγρασία όχι λιγότερη από 90%. Η ίδια θερμοκρασία
επίσης ισχύει και για το νερό των δεξαμενών, μέσα στο
οποίο είναι βυθισμένα τα δοκίμια.
 Απαραίτητα είναι τα κόσκινα της δοκιμής τα οποία
είναι μεταλλικού πλέγματος και συμφωνούν με τις
απαιτήσεις
του
κανονισμού
ISO
2591-1 και ISO 3310-Ι, των οποίων οι διαστάσεις
ορίζονται από τον ISO 565.
 Ο αναμικτήρας (Εικόνα 5) αποτελείται από ένα δοχείο
ανάμιξης από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας
περίπου 5 λίτρων. Το δοχείο ανάμιξης φέρει την
κατάλληλη διάταξη, με την οποία προσαρμόζεται
σταθερά στο πλαίσιο του αναμικτήρα κατά τη διάρκεια
της ανάμιξης και με την οποία ρυθμίζεται το ύψος του
δοχείου σε σχέση με το μίκτρο.
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Εικ. 5: Μηχανή αναμείξεως κονιαμάτων.
Το μίκτρο της μηχανής ανάμειξης είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα. Το μίκτρο περιστρέφεται γύρω από τον άξονά
του, και ταυτοχρόνως
αυτό αναγκάζεται σε μία
πλανητική κίνηση γύρω από τον άξονα του δοχείου από
ένα ηλεκτροκινητήρα με ελεγχόμενες ταχύτητες. Οι δύο
φορές περιστροφής πρέπει να είναι αντίθετες και ο λόγος
μεταξύ των δύο ταχυτήτων να μην είναι ακέραιος
αριθμός. Οι ταχύτητες αναγράφονται στον Πίνακα 3.
Ταχύτητες μίκτρου
Περιστροφή (min-1) Πλανητική κίνηση (min-1)
Χαμηλή ταχύτητα
140±5
62±5140±540
62±5
Υψηλή
285±
ταχύτητα
10
285±10
125±10
125±10

Πίν. 3: Ταχύτητες λειτουργίας του μίκτρου
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Ο υπολογισμός αντοχής των κονιαμάτων σε κάμψη γίνεται με
την μηχανή δοκιμής αντοχής, που φαίνεται στην Εικόνα 6. Η
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μηχανή δοκιμής αντοχής σε κάμψη πρέπει να έχει δυνατότητα
άσκησης φορτίων έως 10 Κ Ν , με ακρίβεια ± 1,0% του
καταγραφομένου φορτίου στην περιοχή των τελευταίων 4/5
της κλίμακας που χρησιμοποιείται, και με ρυθμό φόρτισης 50
± 10 N/s.
Η μηχανή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διάταξη κάμψης, η
οποία αποτελείται από δύο χαλύβδινα κυλινδρικά στηρίγματα

Εικ. 6 : Μηχανή δοκιμής σε κάμψη κονιαμάτων.
διαμέτρου (100.0±0.5) mm και από ένα τρίτο χαλύβδινο
κύλινδρο φόρτισης ίδιας διαμέτρου, τοποθετημένο στο κέντρο
ανάμεσα στα άλλα δύο στηρίγματα, ώστε να γίνεται κάμψη 3
σημείων. Το μήκος «α» αυτών των κυλίνδρων πρέπει να είναι
45mm έως 50mm.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Η μηχανή δοκιμής αντοχής σε θλίψη (Εικόνα 7) πρέπει να έχει
κατάλληλη δυνατότητα φόρτισης για τη δοκιμή και να έχει
ακρίβεια ±1.0% του καταγραφομένου φορτίου στην περιοχή
των τελευταίων 4/5 της κλίμακας, που χρησιμοποιείται και
δυνατότητα φόρτισης με ρυθμό 2400±200 (Ν /s).

6

Εικ. 7: Μηχανή δοκιμής σε θλίψη κονιαμάτων.
Επίσης, η μηχανή θλίψης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ένα
μηχανισμό ένδειξης φορτίου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να
κρατά την ένδειξη του φορτίου θραύσης του δοκιμίου και
μετά την αποφόρτιση της μηχανής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη
χρήση μηχανικού δείκτη μεγίστου σε μανόμετρο ή με τη χρήση
μνήμης σε ψηφιακή ένδειξη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΊΑΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
Οι αναλογίες μάζας πρέπει να είναι ένα μέρος τσιμέντου, τρία
μέρη πρότυπης άμμου και μισό μέρος νερό, έτσι ώστε ο λόγος
νερό /τσιμέντο =0.5. Κάθε παρτίδα τριών δοκιμίων πρέπει να
αποτελείται από (450±2) gr τσιμέντου, (1350±5) gr άμμου και
(225±l) gr νερού.
ΑΝΑΜΙΞΗ
Η ανάμιξη κάθε παρτίδας γίνεται χρησιμοποιώντας τον
αναμικτήρα της Εικόνας 5. Με τον αναμικτήρα σε θέση
λειτουργίας, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
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 Ρίχνεται το νερό στο δοχείο ανάμιξης και προστίθεται
το τσιμέντο.
 Τίθεται .αμέσως σε λειτουργία το μίκτρο σε χαμηλή
ταχύτητα και αφού περάσουν 30 sec, προστίθεται η
άμμος με σταθερό ρυθμό για τα επόμενα 30sec.και στη
συνέχεια αυξάνουμε την ταχύτητα στη θέση 2 και η
ανάμιξη συνεχίζεται για τα επόμενα 30 sec.
 Για το επόμενο ενάμιση λεπτό σταματούμε τον
αναμικτήρα και καθαρίζουμε τα τοιχώματα και το κάτω
μέρος του δοχείου από το κονίαμα εκείνο, το οποίο έχει
επικολληθεί, με τη χρήστη ενός ελαστικού ξέστρου.
 Τίθεται ξανά σε λειτουργία ο αναμικτήρας για το
επόμενο 1 λεπτό στην υψηλή ταχύτητα.
Ακολουθούν η διάστρωση των δοκιμίων, το ξεκαλούπωμα
καθώς και η συντήρηση τους στο νερό, έτσι ώστε να
φτάσουμε στις διάφορες εκείνες ηλικίες στις οποίες θα
πραγματοποιηθούν οι δοκιμές των αντοχών. Χαρακτηριστικές
ηλικίες είναι οι παρακάτω:
24 ώρες
48 ώρες
72 ώρες
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
Α ν τ ο χ ή σε Kά μ ψ η

1.5 x F f x L
R f = ----------------b3
όπου

Rf η αντοχή σε κάμψη σε N/mm2
b η πλευρά της τετράγωνης
επιφάνειας του πρίσματος σε mm
Ff το φορτίο που ασκείται στο μέσο
του πρίσματος κατά τη θραύση σε Ν.
L
η
απόσταση
μεταξύ
των
στηριγμάτων σε mm,
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Α ν τ ο χ ή σε θ λ ί ψ η
Fcc
R c = ------1600
όπου
Rc η αντοχή σε θλίψη σε Ν/mm2
Fc το μέγιστο φορτίο στο σημείο θραύσης σε Ν,
1600 = 40mm x 40mm, η επιφάνεια των πλακών σε
mm2.
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3. ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Σκοπός άσκησης
Η μέθοδος αυτή καθορίζει τον τρόπο προσδιορισμού της ποσότητας
του νερού για την παρασκευή τσιμεντοπολτού κανονικής
συνεκτικότητας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες
προσδιορισμού χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου του
τσιμέντου.
Προδιαγραφές
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται
στην Ελλάδα για την κατηγοριοποίηση των τσιμέντων από τον ΕΛΟΤ
(Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης), είναι γνωστά ως ΕΛΟΤ ΕΝ 1971 και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και τέθηκαν σε ισχύ με την Υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 917Β/17-07-01). Στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 εξετάζονται η
Σύνθεση, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά
τσιμέντα. Στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 εξετάζεται η Αξιολόγηση
Συμμόρφωσης των τσιμέντων.
Εξοπλισμός

Εικ. 8: Συσκευή VICAT
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Η συσκευή, VICAT (Εικόνα 8), αποτελείται από ένα πλαίσιο, που
φέρει δύο δακτυλίους, μέσα στους οποίους κινείται κατακόρυφα και
χωρίς τριβές χαλύβδινος κύλινδρος. Στο άνω μέρος του κυλίνδρου
προσαρμόζεται ένας δίσκος, που μπορεί να δέχεται πρόσθετα βάρη,
για τη διόρθωση του συνολικού βάρους του κυλίνδρου. Στο κάτω
άκρο του κυλίνδρου μπορούν να προσαρμόζονται το έμβολο
της κανονικής συνεκτικότητας και οι βελόνες VICAT. Στον
κύλινδρο είναι προσαρμοσμένος δείκτης, που κινείται μπροστά
από κατακόρυφη κλίμακα. Σ' αυτή γίνεται απ' ευθείας ανάγνωση σε
mm της αποστάσεως ανάμεσα στο κατώτερο άκρο του εμβόλου
συνεκτικότητας ή της βελόνας VICAT και της πλάκας, στηρίξεως του
κολουροκωνικού δακτυλίου.
Το Έμβολο Κανονικής συνεκτικότητας είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο, λείο μέταλλο, σε: μορφή τέλειου κυλίνδρου, που έχει
ενεργό μήκος 50±l mm και διάμετρο 10+0.05mm.
Η Καλουροκωνική μήτρα αποτελείται από ένα κολουροκωνικό
δακτύλιο και μία πλάκα στηρίξεως, πάνω στην οποία εδράζεται ο
δακτύλιος με τη μεγαλύτερη φάση του. Ο δακτύλιος πρέπει να είναι
κατασκευασμένος από σκληρό ελαστικό, με λεία την εσωτερική του
επιφάνεια και να έχει εσωτερικές διαμέτρους της επάνω βάσης
70±5mm, και της κάτω βάσης 80±5mm και ύφος 40± 0,2mm.
Η πλάκα στήριξης πρέπει να είναι από γυαλί με παράλληλες, λείες
επίπεδες έδρες, πάχους τουλάχιστον 2,5mm και να έχει τις άλλες
διαστάσεις τέτοιες, που να μπορεί να δέχεται με ευχέρεια τον
κολουροκωνικό δακτύλιο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΛΤΟΥ
 Ζυγίζονται 500gr τσιμέντου με προσέγγιση 1 gr.
 Ζυγίζεται μία ποσότητα νερού, π.χ. 125gr μέσα στο δοχείο
ανάμιξης
του αναμικτήρα ή μετριέται το νερό με ένα
ογκομετρικό κύλινδρο ή μία προχοΐδα και ρίχνεται μέσα στο
δοχείο ανάμιξης.
 Προστίθεται το τσιμέντο στο νερό με προσοχή για να
αποφευχθεί απώλεια νερού ή τσιμέντου,
 Ο χρόνος προσθήκης πρέπει να είναι όχι μικρότερος από 5 sec
και όχι μεγαλύτερος από l0sec. Σημειώνεται ο χρόνος, που
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τελειώνει η προσθήκη του τσιμέντου, σαν χρόνος μηδέν από
τον οποίο πρέπει να γίνονται οι επόμενες μετρήσεις χρόνου.
 Μπαίνει αμέσως σε λειτουργία ο αναμικτήρας με τη χαμηλή
ταχύτητα για 90sec. Ο αναμικτήρας μετά από 90sec σταματά
για 15sec, κατά τη διάρκεια των οποίων αφαιρείται με μία
κατάλληλη ξύστρα ο πολτός που είχε κολλήσει έξω από τη
ζώνη αναμίξεως και επαναφέρεται στο μίγμα.
 Μπαίνει πάλι σε χαμηλή ταχύτητα για άλλα 90sec. Ο συνολικός
χρόνος ανάμιξης πρέπει να είναι 3min.
ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΡΟΚΩΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Μεταφέρεται αμέσως ο τσιμεντοπολτός στη μήτρα της οποίας η
πλάκα στηρίξεως έχει ελαφρά λιπανθεί και γεμίζεται καλά χωρίς
κρούσεις και δόνηση. Το περίσσευμα αφαιρείται με μυστρί, που
μετακινείται πριονωτά πάνω στα χείλη της μήτρας, με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτυγχάνεται λεία επιφάνεια.
ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΌΤΉΤΑΣ
Ρυθμίζεται από πριν η συσκευή VICAT, ώστε ο δείκτης να είναι στο
μηδέν, όταν το έμβολο κανονικής συνεκτικότητας ακουμπά στην
πλάκα στήριξης της κολουροκωνικής μήτρας. Η γεμάτη με
τσιμεντοπολτό κολουροκωνική μήτρα τοποθετείται αμέσως στη
συσκευή VICAT κάτω από το έμβολο, έτσι, που ο άξονάς του να
περνάει από τα κέντρα των βάσεων της μήτρας..Το έμβολο αφήνεται
να κατέβει κατακόρυφα και ακινητοποιείται, όταν έλθει σε επαφή
με την επιφάνεια του τσιμεντοπολτού. Αφού περάσουν 5mm από
το χρόνο μηδέν, απελευθερώνεται γρήγορα το έμβολο και βυθίζεται
στον τσιμεντοπολτό, χωρίς αρχική ταχύτητα, μόνον με την επίδραση
του βάρους του κινητού μέρους της VlCAT(300 ± lgr). Μετά από
30sec διαβάζεται στην κλίμακα η απόσταση του κάτω άκρου του
εμβόλου από την πλάκα στήριξης και καταγράφεται μαζί με την
αντίστοιχη ποσότητα νερού στα 100 μέρη μάζας του τσιμέντου.
ΔΟΚΙΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΗΞΗΣ
1.Συσκευή Vicat για την αρχή πήξης.
Αφαιρείται το έμβολο και αντικαθιστάται από την βελόνα, η οποία
πρέπει να είναι χαλύβδινη και σε μορφή τέλειου κυλίνδρου που έχει
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ενεργό μήκος (50±1) mm και διάμετρο (1.13±0.05)mm. Η ολική μάζα
των κινητών μερών πρέπει να είναι (300±1)gr. Η κίνηση τους πρέπει
να είναι τελείως κατακόρυφη χωρίς σημαντική τριβή και ο άξονας
τους, πρέπει να συμπίπτει με τον άξονα της βελόνας.
2.Προσδιορισμός της αρχής πήξης.
Ρυθμίζεται η συσκευή Vicat με τη βελόνα προσαρμοσμένη πριν από
τη δοκιμή χαμηλώνοντας την, ώστε να ακουμπίσει στην πλάκα
στηρίξεως που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ρυθμίζεται ο
δείκτης να είναι στο μηδέν της κλίμακας. Ανυψώνεται η βελόνα στη
θέση αναμονής.Γεμίζεται ένα καλούπι VICAT με πολτό κανονικής
συνεκτικότητας και ισοπεδώνεται. Τοποθετείται το γεμισμένο
καλούπι με την πλάκα στήριξης του στον υγρό θάλαμο ή στον υγρό
κλειστό χώρο.Μετά από κατάλληλο χρόνο μεταφέρεται το καλούπι
στη συσκευή VICAT κάτω από την βελόνα αρχής πήξης.
Χαμηλώνεται η βελόνα σιγά-σιγά μέχρι να έρθει σε επαφή με τον
πολτό. Σταματά σε αυτή τη θέση για 1-2sec, για να αποφευχθεί
αρχική ταχύτητα ή επιτάχυνση των κινητών μερών. Μετά
απελευθερώνονται τα κινητά κινητά μέρη γρήγορα και αφήνεται η
βελόνα να διεισδύσει κατακόρυφα μέσα στον πολτό. Γίνεται
ανάγνωση της ένδειξης της κλίμακας όταν παύσει η διείσδυση ή σε
30sec μετά την απελευθέρωση της βελόνας, όποιο από τα δύο συμβεί
πρώτα. Καταγράφεται η ανάγνωση της κλίμακας που δείχνει την
απόσταση μεταξύ του άκρου της βελόνας και της πλάκας στηρίξεως
καθώς και ο χρόνος που πέρασε από τον χρόνο μηδέν.
Επαναλαμβάνεται η δοκιμή διείσδυσης στο ίδιο δοκίμιο σε
κατάλληλα τοποθετημένες θέσεις, που απέχουν τουλάχιστον 10mm
από το χειλός του καλουπιού ή μεταξύ των κα σε κατάλληλα χρονικά
διαστήματα, π.χ σε διάστημα 10min. Κατά το διάστημα μεταξύ των
μετρήσεων το δοκίμιο διατηρείται στον υγρό θάλαμο. Αμέσως μετά
από κάθε διείσδυση καθαρίζεται η βελόνα VICAT. Καταγράφεται ο
χρόνος που μετρήθηκε από το χρόνο μηδέν μέχρι τη στιγμή που η
απόσταση της βελόνας και της πλάκας στήριξης είναι (4±1)mm, ως
χρόνος αρχής πήξης του τσιμέντου με προσέγγιση 5 min.
3.Προσδιορισμός τέλους πήξης.
Αναποδογυρίζεται το γεμισμένο καλούπι που χρησιμοποιήθηκε
πάνω στην πλάκα στηρίξεως έτσι ώστε να γίνονται οι δοκιμές για το
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τέλος πήξης στην πλευρά του δοκιμίου που αρχικά ήταν σε επαφή με
την πλάκα στηρίξεως. Προσαρμόζεται η βελόνα με το δακτυλιοειδές
προσάρτημα για να διευκολύνεται η ακριβής παρατήρηση των
μικρών διεισδύσεων. Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των δοκιμών
διείσδυσης μπορούν να αυξηθούν στα 30min. Μεταξύ των δοκιμών
διείσδυσης το δοκίμιο διατηρείται σε θάλαμο ή σε κλειστό υγρό
χώρο. Καθαρίζεται η βελόνα VICAT μετά από κάθε διείσδυση.
Καταγράφεται με προσέγγιση 15min, ο χρόνος που μετρήθηκε από
τον χρόνο μηδέν μέχρι την στιγμή που η βελόνα βυθίζεται για πρώτη
φορά μόνο 0.5mm μέσα στο δοκίμιο, ως χρόνος τέλους πήξης του
τσιμέντου. Αυτός είναι ο χρόνος κατά τον οποίο για πρώτη φορά το
δακτυλιοειδές προσάρτημα δεν αφήνει σημάδι πάνω στο δοκίμιο
(Εικ. 9).

Εικ. 9: Συσκευή VICAT με το καλούπι αναποδογυρισμένο για
τον προσδιορισμό τέλους πήξης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΈΛΕΓΧΟΣ 2ης ημέρας
1η Ομάδα
ΚΑΜΨΗ
(dan)
ΘΛΙΨΗ
(kΝ)
ΘΛΙΨΗ
(kΝ)

2η Ομάδα

3η Ομάδα

Μ.Ο

Α
Β

14

ΕΛΕΓΧΟΣ 7ης ημέρας
1η Ομάδα
ΚΑΜΨΗ
(dan)
ΘΛΙΨΗ
(kΝ)
ΘΛΙΨΗ
(kΝ)

2η Ομάδα

3η Ομάδα

Μ.Ο

Α
Β

ΕΛΕΓΧΟΣ 28ης ημέρας
1η Ομάδα
ΚΑΜΨΗ
(dan)
ΘΛΙΨΗ
(kΝ)
ΘΛΙΨΗ
(kΝ)

2η Ομάδα

3η Ομάδα

Μ.Ο

Α
Β

*** Για την κάμψη έχουμε 3 δοκίμια 16*4*4 και για την θλίψη έχουμε
6 δοκίμια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 196-1
Το νέο πρότυπο τσιμέντων κατά ΕΝ 197-1 προδιαγράφει 6
κατηγορίες αντοχών, στις οποίες τα τσιμέντα κατατάσσονται
ανάλογα με την αντοχή σε θλίψη κονιάματος πρότυπης σύνθεσης και
τρόπου παρασκευής, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
(Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου - Μέρος 1 : Προσδιορισμός αντοχών).
Κάθε κατηγορία αντοχής ορίζεται από ένα κατώτερο και ένα
ανώτερο όριο αντοχής. Το κατώτερο όριο αντοχής σε θλίψη (28
ημερών) χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Κάθε μία από τις
παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες πρώιμης
αντοχής N και R Πίνακας 2.
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Μηχανικές και φυσικές απαιτήσεις οριζόμενες ως χαρακτηριστικές τιμές (ΕΝ 197-1)
Αντοχή σε θλίψη (MPa)
Πρώιμη αντοχή
Κατηγορία
αντοχής

Τυπική
αντοχή
28

Χρόνος
αρχής
πήξης (min)

Σταθερότητα όγκου (διαστολή)
(mm)

2
μέρες

7
μέρες

μέρες

32.5N

---

≥16

32.5- 52.5

≥75

≤10

32.5R

≥10

32.5 - 52.5

≥75

≤10

42.5N

≥10

42.5 - 62.5

≥60

≤10

42.5R

≥20

42.5 - 62.5

≥60

≤10

52.5N

≥20

≥52.5

≥45

≤10

52.5R

≥30

------

≥52.5

≥45

≤10

ΑΣΚΗΣΗ(για λύση)
Να καταταχθεί το τσιμέντο που χρησιμοποιήθηκε σε μια από τις
κατηγορίες αντοχών με βάση τον ανωτέρω πίνακα του ΕΝ 197-1,
αφού βρεθεί με βάση τους τύπους της προηγούμενης άσκησης για
την κάθε ημέρα θραύσης δοκιμίων η αντοχή τους σε κάμψη ( R ) και
η αντοχή σε θλίψη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1dan = 10N
Καμπτική τάση: R=1.5*Ff *L / b³ (Ff σε N και R σε N/mm2)
Διατομή (θλίψης) =4cm*4cm = 16cm2 ,
Μήκος Δοκιμίου=11 cm (από στήριξη σε στήριξη)
Εύρεση θλιπτικής τάσης σε N/mm2
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