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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Αδιαμφισβήτητα, ο τσιμέντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα υλικά της οικοδομικής 
βιομηχανίας. Για την αποτελεσματική χρήση του, είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση της 
αναστρέψιμης και μη αναστρέψιμης ρεολογικής συμπεριφοράς του πολτού του [1]. Κατά την 
ανάμειξη τσιμέντου με νερό λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις υδρόλυσης κατά την οποία αρχικά 
δημιοργείται ένα εναιώρημα, ενώ με την πρόοδο των αντιδράσεων, ο πολτός τσιμέντου γίνεται 
σταδιακά στερεός,  καθιστώντας μια καινούρια μη αναστρέψιμη δομή [2]. Συγχρόνως, το ιξώδες 
του μίγματος αρχικά μειώνεται με τον χρόνο, ενώ σε μεγάλους χρόνους αυξάνεται λόγω της 
δημιουργίας της νέας δομής [2]. Στην παρούσα εργασία εισάγουμε ένα συνεχές μοντέλο για την 
πρόβλεψη της ρεολογικής απόκρισης του πολτού του τσιμέντου. Προς τούτο, θα 
χρησιμοποιήσουμε τον φορμαλισμό Γενικευμένων αγκυλών της εκτός ισορροπίας θερμοδυναμικής 
[3] ώστε το καταστατικό μοντέλο να είναι, από κατασκευής του, συμβατό με τους νόμους της. Προς 
τούτο, υιοθετούμε δύο βαθμωτές δομικές μεταβλητές: μια αντιστρεπτή, 𝜆𝑟𝑒𝑣, που χαρακτηρίζει 
[4,5] τον βαθμό πληρότητας της αντιστρεπτής δομής (δηλαδή αυτής που είναι υπεύθυνη για την 
πρόβλεψη της τάσης διαρροής και που υπό την επίδραση του ροϊκού πεδίου καταστρέφεται), και 
μια αναντίστρεπτη, 𝜆𝑖𝑟𝑟, που χαρακτηρίζει τον βαθμό πληρότητας της αναντίστρεπτης δομής που 
προκύπτει ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων υδρόλυσης [2]. Επίσης, υιοθετούμε μια τανυστική 
δομική μεταβλητή, τον τανυστή διαμόρφωσης 𝐂, για τον χαρακτηρισμό της παραμόρφωσης της 
σύνθετης δομής [3-5], όπου κάθε ξεχωριστό τμήμα μοντελοποιείται ως ένας ελαστικός αλτήρας 
που μπορεί να προσκολληθεί, είτε αντιστρεπτά είτε αναντίστρεπτα, στο δημιουργηθέν δίκτυο. Οι 
προβλέψεις του νέου μοντέλου συγκρίνονται αρκετά καλά με διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα 
[2]. 
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