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ΠΕΡΙΛΗtΗ

Το εΜτοξευόμενο σΜυρόδεμα, που περιέχει βραχε(ες ασυνεχείς χα
τυχα(α προσανατολισμένες Μαι ομοιόμορφα διασπαρμένες

λύβδινες (νες,
στη μάζα του,

ε(ναι

ένα νέο υλιΜό,

που μπορεί

να δώσει συμφέρουσα

λύση σε πολλά προβλήματ α σταθεροποιήσεων, ενισχύσεων Μαι επισΜευών,
αρμοδιότητος

πολιτικού μηχανικού.

ινών άρση της φαSvρότητας και

Η μέσω των ενσω μα τωμ έν ων μεταλλιΜών

η αύξηση της εφελκυστικής αντοχής σε

σύγκριση με τ~άοπλο σκυρόδεμα καθώς και η ταχύτητα εφαρμογής , σε
σύγκριση με το δια πλεγμάτων οπλισμένο σκυρόδεμα,
σμένο σκυρόδεμα σημαντιΜό προβάδισμα έναντι

δίνουν στο ινοπλι

των μέχρι

σήμερα συμβα

τικών λύσεων. Ιδιαίτερα το πλεονέκτημα της σημαντικι'jς μειώσεως του
χρόνου εφαρμογής έχει
των σηράγγων,

βεβλημένη,

μεγάλησrμασία στην ασφάλεια των ορυχε(ων και

όπου η άμεση εφαρμογή των μέτρων προστασ(ας ε(ναι

ώστε να αποφεύγεται

Στην εργασ(α δ(νονται. λεπτομέρειες που αφορούν την παραγωγή,

ελέγχους και

επι

η υπερβολική χαλάρωση της βραχομα~ας.
τους

τη μελέτη του εκτοξευόμ ενου Ίνοπλισμένου σκυροδέματος.

Εκτός τούτων δCνονται και πειραματικά αποτελέσματα σε δοκίμια μικρι'jς
μεγάλης κλίμακος.

και

ΕΠΑΓCΙ"Η

Η εργασία αυτή ασφαλώς δεν μπορεί να έχει αξιώσεις πρωτοτυπίας.
Μπορεί όμως να χαρακτηρ ιστε( απλά χρήσιμη ως "ρίπτουσα" φως σε μια
μοντέρνα τεχνολογία που κερδ!ζει συνεχώς έδαφος στις μέρες μας και
έχει να κάνει
μ ενο:

με ένα ιδιαίτερο ελκυστι κό όσο κ αι

προκλητικό αντικεC

Τα υπόγεια τεχνικά έργα.
Στις μέρ ες μας το

πιο σημαντικό ρόλο όχι
όπως σήραγγες,

ορυχε(α,

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
έγ κοιλα κλπ. αλλά και

σεως πρανών επ ισκ ευών και

επενδύσεων φούρνων,

(Ε.Σ.)

πα(ζει

όλο και

μόνο στην ΜατασΜευή επενδύσεων υπογείων έργων,

SILOS

στα έργα σταθεροποιή

ενισχύσεων κατασκευών,

ειδικών δαπέδων,

κλπ.

Η αλματώδης δ ι άδοση του Ε.Σ. οφείλεται σε μια σειρά βελτιώσεων
που αφορούν τόσο το ξηρής ανάμει
ξης, όσο και το υγρής ανάμειξης Ε .Σ . Μερικές από αυτές τι.ς τελειο
ποιήσεις αναφέρονται τόσο στις νέες μεθόδους και βελτιώσεις του εξο
πλισμού που χρησιμοποιείται όσο και στην αλματώδη πρόοδο της τεχνο
λογίας των υλικών. Συγκεκρι μ ένα η χρησιμοποίηση των χαλυβδίνων ινών
τόσο σε ξηρής όσο και υγρής ανάμειξης Ε.Σ. έχει αποδειχτεί απόλυτα
επιτυχής. Επίσης η χρησιμοποίηση της ενεργού πυριτικής κονί ας (SILICA
FUME) ως πρόσθετου βελτιωτικού με πληθωρικές πουζολαvικές ιδιότητες
βελτίώvεισημαντικά την αντοχ ή και την ερyασ ιμότητα απ'τη μια μεριά
και από την άλλη αίρει ένα μεγάλο αριθμό αδυναμιών του Ε.Σ .
που έγιναν τα τελευταία χρόνια και

ΙΗΟΙlλΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ DCYPOΔEMA

Είναι γνωστές οι δύο βασικές αδυναμίες του αόπλου σκυροδέματος,
δηλαδή η μιΜρή εφελκυστική αντοχή και η φαθυρή συμπεριφορά, που αί
ρονται μη
τη χρ ησιμοποίηση των οπλισμών. Μέχρι τη δεκαετία του 70
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χρησ ιμοποιούvταv για το σκοπό αυtό μόvο πλέγματα οπλισμώv τουλάχι
στοv στοv Τομέα τωv επεvδύσεωv τωv υπογείωv έργωv. Από αυτή τη δεκα
ετία όμως αρχίζει να χρησιμοποιείται στα παραπάνω έργα το
σμένο Ε.Σ.

ινοπλι

στην αρχή χωρίς αξιώσεις ανταγωνισμού του συμβατι κά οπλι

σμέvου, αλλά διαρκώς βελτιώvοvτας τη 9έση του.
Το Ινοπλισμένο Εκτοξευόμεvο Σκυρόδεμα,

είναι ένα κον(αμμα ή

σκυρόδεμα που περιέχει στη μάζα του ασυvεχείς χαλύβδιvες ή π:,αστικές

ίvες που εκτοξεύοvται μ ε μ εγάλη ταχύτητα με τη βοήθεια πεπιεσμέvου
αέρα. Οι ίvες ομοιόμορφα διασπαρμέvες και τυχαία προσαvατολισμέvες
στη μάζα της επενδύσεως βελτιώνοuv σημαvτικά την εφελκυστική αντοχή

του σύv9ετου υλικού και προσδίvουv σ'αυτό πλαστικότητα και ικαvότη
τα απορροφήσεως εvεργείας και κρούσεωv . Με κατάλληλο μάλιστα σχεδια
σμό μπορεί vα αποτρέφει τη ρηγμάτωση που αποτελεί την Αχίλλεια πτέρ
να του άοπλου σκυροδέματος.
Τύποι

ινών υπάρχουν πολλοί και οι

ρεάζουv τηv απόδοσή τους είvαι:

βασικές παράμετροι

που επη

Ο λόγος τωv διαστάσεών τους, η εφελ

κυστική αvτοχή και η γεωμετρία τωv άκρωv τους.
Η αστοχία στο ιvοπλισμέvο σκυρόδεμα λαμβάvει χώρα όταv μία ρωγμή διευ~
ρύvεται σταδιακά και οι ίvες εξολκεύοvται χωρίς vα 9ραύοvται (εξού

και η απαίτηση υφηλής αvτοχής για τις ίvες) .
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΛΥΣΕΩΝ οnΑΙΣΕΟΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑΤΛ ΚΑΙ ΙΝΕΣ

Ασφαλώς τα κριτήρια της συγκρίσεως 9α είvαι ποιοτικά και οικο
vομικά. Κα ι όσοv αφορά τα ποιοτικά κριτήρια παρατηρούμε τα εξής:

1)

Οι επεvδύσεις με ιvοπλισμέvο Ε.Σ. αποδείχτηκε όrι δεν υcmε

ρούv ούτε κατά τηv αντοχή, ούτε κατά την π λαστικότητα από τις συμβα
τικές λύσεις επενδύσεωv. Ακόμη και ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό 0,5%
περιεκτικότητας

ινώv κατ'όγκο έχει

αποτελέσματα συγκρίσημα με τηv

όπλιση διπλού πλέγματος.
2) Η αντοχή σε διάτμηση είvαι μεγαλύτερη στο ινοπλισμένο σκυρό
δεμα παρά στο συμβατικά οπλισμένο .
Στο σχ.

1

δίνοvται

παραμορφώσεων,
είναι

(1).

τα συγκριτικά αποτελέσματα μετρήσεων φορτίσεων
Στο σχ .

2

παρουσιάζονται

οι

τύποι

αστοχίας π ου

δυνατόν vα παρατηρηθούν στις επενδύσεις υπόγειωv έργωv κατά

τηv εκδήλωση του φαινομέvου FALLING BLOCK, ενώ για το ίδιο φαινό
μενο στο σχ . 3 φαίνεται η υπεροχή τ η ς οπλίσεως τωv ινών.
Όσον αφορά τη σύγκριση με οικονομικά κριτήρια και

την ταχύτητα

κατασκευής των έργων είναι γνωστές στους κατασκευαστές οι δυσχέρειες
εφαρμογής της συμβατικής λύσεως για τους παρακάτω λόγους:
1) Η στερέωση ~ωv πλεγμάτωv στην επιφάvεια του βράχου αποτε

λεί εργασία δύσκολη, χροvοβόρα και επικίνδυvη γιατί λόγω της διαρ
κείας της μπορεί

2)

να συμβεί μεγάλη χαλάρωση της βραχόμαζας.

Ειδικά σε ανώμαλες επιφάνειες το πλέγμα στερεώνεται

εξοχές του βράχου με επιπτώσεις μεγάλων κενών πίσω από αυτό,
Αυτό εκτός των άλλωv εγκλείει

σε πρr
σχ.

3.

σοβαρούς κινδύνους οξειδώσεως.

3) Στ η ν περίπτωση επίσης τωv ανω μάλων επιφανειών δ ι αστρώσεως
όταν δεν μείνουv πίσω τα κενά τότε η λύση προκύπτει δαπαv ηρ ότερη από
το ινοπλισμένο εξ αιτίας της μεγαλύτερης ποσότητας Ε.Σ . που απαιτεί
ται,

σχ.

4)

4.
Οι ράβδοι του πλέγματος προκαλούν αvαπήδηση

αδραvών του Ε.Σ.

των χονδροκόκκων

προκαλώvτας μ είωση της ποιότητας του σ κυροδέματος

και δημιουργώντας οδούς στραγγίσεως του νερού. Εξ άλλου η κρούση των
αδρανώv μεγάλης διαμέτρου αποδυναμώvει τηv καλή πρόσφυση του πλέγμα
τος στο σκυρόδεμα.
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Σε ανώμαλες βραχώδεις επιφάνειες δε ν είναι σπάνιο να χρησιμοποι η
θεί 40% περισσότερο Ε.Σ. στη συμβατική λύση. Αν σταθμιστε ί μόνο το
κόστος των υλικών το ινοπλισμένο Ε . Σ. κοστίζει π ερ ι σσότερο, αλλά αν
η σύγκριση γίνει επί της τελικής διαστρωμένης επενδύσεως τότ ε είνα ι
φθηνότερο (2). Εκτιμήθηκε ότι η κατασκευή μιας ε πενδύσεως πάχους

100

ΜΜ.

από Ε . Σ.

τη λύση του

με μονό πλέγμα κοστίζ ε ι

ινοπλισμένου Ε.Σ.

του

δύο φορές π ερισσότ ε ρο απ ό

ίδιο υ πάχους.

Στην περίπτωση μάλιστα τ η ς χρησιμοποιήσεως της ενεργού πυριτι
κής κονίας
του Ε . Σ.

(SILICA FUME)

πλην της βελτιώσεως των μηχανικών ι δ ιοτήτω ν

(αντίσταση σε απόπλυση,

δυνατότητα επιτ ε ύξεως μεγάλου πά

χους επ ενδύσεως με μία διάστρωση, μεγαλύτερη συνάφ ε ια μ ε το βράχο
και όταν ακόμα υπάρχει υγρασία, μειωμένη αναπήδηση, μεγαλύτ ε ρη στε
γανότητα κλπ.)

με ιώ νε ι

τελικά και

το κόστος κατασκευής.

ΔΟΚΙΗΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Για τον υπολογισμό των επενδύσεων των υπογείων έργων ισχύουν,
ως γνωστόν, ανάλογα με την κατάσταση του γύρω βράχου, οι θεωρ(ες
της αφ ιδώσεως (ARCH THEORY) και του FALLING BLOCK. Με την πρώ τ η συν
δέονται οι δοκιμές αμφίπακτης κυκλικής πλάκας καθώ ς και τη ς αμφίπα
κτης και κατά μία δ ι ε ύθυνση καμπτομένης πλάκας, σχ. 5. Μ ε τη δεύτ ε 
ρη θεωρία συνδέεται η υποκατάστατη δοκός του σχ. 6. Αποτ ε λ έ σματα
δοκιμών των τριών αυτών περιπτώσεων δοκιμίων δίνονται στα σ χ . 7, 8,
και

9.

ΣΥΚ1ΕΡΑΣΜΑΤΑ

Χάρη στις βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τρό
πο παραγωγ ής και στα υλ ικά του ινοπλισμ έ νου Ε . Σ., αυτό τ ε ίνει να
υποσκ ελίσει το δια πλεγμάτων ωπλισμένο Ε.Σ. στην κατασκ ευή επεν
δύσεων υπογ ε ίων έ ργω ν . Η υπεροχή του συν(σταται στην ταχύτητα της
επεμβάσεως, αλλά και στην τελική μεfωση του κόστους της. Επίσης
επεκτε(νεται
και

και

στις μηχανικ έ ς

η πλαστιμότητα.

κληρώ νετα ι

και

ιδι ότητες ό πω ς η αντοχή σ ε τέ μνουσα

Η όλη αξιολόγηση της νέας αυτή ς τεχνολο γία ς ο λο 

ε πιβε βαιών ε ται

μ ε το ν έλε γχο στο ε ργαστήριο κα ταλλή

λων δοκιμίω ν μ ε γάλη ς κλ(μακας.
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Συγκριτικό διάyραμμα συμπεριφοράς
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επενδύσεων από απλό, οπλι
σμένο και

ινοπλισμένο σκυρόδεμα.

Σχ. 3.

Αποτελέσματα ερyαστηριακών δοκιμών της συμπεριφοράς

των δύο τύπων οπλίσεως έναντι του φαινομένου

FALLING-BLOCK.
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Σχ . 5.

Εργαστηριακές δοκιμές μεγάλης κλίμακας,
που συνδέονται με τη
θεωρία αφιδwσεως.

Σχ . 6.

Εργαστηριακή δοκιμή μεγάλης κλίμακας, που
συνδέεται με το

φαινόμενο

FALLING-BLOCK .
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