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Περίληψη
Σ rο εκ τοξευό μ ενο σκυρόδεμα η επίδραση των προσμίκτων (ρευστοποιητών και επιταχυντών) είναι πολύ
περ ι σσότερο κρίσιμη σε σχέση με τους άλλους τύπους σκυροδέματος. Ο συνδυασμός των προσμ ί κτων
επιδρά

•
•

όχι

μόνο

υδατοπερατότη τα

στις αντοχές και στην αναπήδηση, αλλά και στον Ελαστικό

Συντελεστή ,

και

την

στη

μακροχρόνια

ανθεκτικότητα.

Επιπλέον

επηρεάζει

υγ ι εινή

στην
του

περ ι βάλλοντος εργασίας και των εργαζομένων , και μέσα από την κυκλοφορία των υπογείων υδάτων

μπορεί να επιβαρύνει με βλαπτικά στοιχεία τον υδρ9φόρο ορίζοντα και το περιβάλλον. Η τεχνολογία των
Μη-Αλκαλικών επιταχυντών και της Πυριτικής Παιπάλης αποτελεί σημαντική συμβολή στις συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις για βελτίωση της ποιότητας του εκτοξευόμενου αλλά και της ποιότητας εργασίας
και περ ι βάλλοντος.

1.

Ελβετική Τεχνολογία: Η πnγή της τεχνογνωσίας SΙΚΑ

•
•
Φωτογραφία

•
•

•

Lόtsberg, ΕλΒιτία.

1908-1913

Η Ελβετία ήταν ανέκαθεν πρωτοπόρος χώρα στην ανάπτυξη του εκτοξευόμενου

σκυροδέματος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μακρόχρονη εμπε ι ρία της από την
κατασκε υή σηράγγων στις Άλπεις. Το πρώτο μηχάνημα εκτοξευόμενου σκυροδέματος
κατασκευάστηκε από τον Car1 Ethan Alely το 191 Ο ( βλέπε Φωτο γραφία 2), και
αποκαλούταν «Τσιμεντοπίστολο»I. Η βασική ιδέα πίσω από την εφεύρεση ήταν η
ανά·πτυξη ενός μηχανήματος για να παράγει μεγάλα γλυπτά ζώων για το μ ουσε ίο φυσικής
ιστορίας του Σικάγου .
Η επόμενη καινοτομία σ' α υτήν την τεχνολογία ήταν η εισαγωγή rων επιταχυντών

ε κτοξευόμενου σκυροδέμ ατος , που επέτρεψε την απαλλαγή από τη σκληρή εργασία της
ξύλινης υποστήριξης. Έτσι ξεκίνησε η Νέα Αυστριακή Μtθοδος (ΝΑ ΤΜ - New Austrian
Tunneling Method), με τη βασική ιδέα της χρήσης του εκτοξευόμενου σκυροδέ μ ατος και
των αγκυρίων ως προσωρινή· υποστήριξη, αντί των ξύλινων στηριγμάτων.
Αρχικά

•

1. Σάραvγα

χρησιμοποιούταν

κυρίως

η

Ξηρή

Μtθοδος

εκτόξευσης,

όπου

η

προσθήκη του νερού μείγμα του σκυροδέματος γίνεται στο ακροφύσιο . Η ανάπτυξη της
τεχνολογίας των επιταχυντών κα ι των αντλιών εκτόξευσης με δυνατότητες υψηλών
ρυθμών εκτόξευσης

(output). οδήγησε σταδιακά στην εγκατάλειψη της Ξηρής Μεθόδου

και στην υιοθέτηση της Υγρής Μεθόδου, όπου η αντλία εκτοξεύει το έτο ι μο με ίγμα
σκυροδέματος και στο ακροφύσιο προστίθεται μόνο ο επιταχυντής . Σήμερα, η Ξηρή
Μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για επισκευές και όχι για κατασκευή σηράγγων. Μ ία

από τι ς λίγες ίσως εξαιρέσεις είναι η Αυστρίd, όπου σε πάνω από 90% των υπό
κατασκευή σηράγγων χρησιμοποιείται η Ξηρή Μέθοδος. Ακόμ η και εκεί όμως, οι
εργολάβοι στρέφονται σταδιακά προς την Υγρή Μέθοδο .
Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι ακόμη και σε μία σήραγγα που χρησιμοποιεί
Υγρή Μέθοδο Εκτόξευσης, μπορεί τοπικά να χρησιμοποιηθεί Ξηρό Εκτοξευόμενο ως
μέτρο έκτακτης ανάγκης σε περιοχές με πολύ αυξημένη ροή νερού. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, το Υγρό Εκτοξευόμενο μπορεί να παρουσιάζει τοπι κές αστοχίες που
μπορούν να καλυφθούν με Ξηρό Εκτοξευόμενο .

Φωτογραφία 2. «Cement-Gunit. Η πρώm· unχανά ικτοξιyόuενοu σκυροδέματος, 191 Ο

Οι Ελβετοί όμως δεν αρκέστηκαν σε αυτές τις εξελίξεις αλλά προχώρησαν
περαιτέρω την ΝΑ ΤΜ , θέτοντας υψηλότερες προδιαγραφές και χρησιμοποιώντας το
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα όχι ως προσωρινή υποστήριξη, αλλά ως κύριο και
μόνιμο φορέα παραλαβής των τάσεων. Αυτό έγινε εφικτό με την ανάτm.ιξη της
τεχνολογίας των επιταχυντών και των προσμίκτων, που επέτρεψε την ικανοποίηση των
υψηλών αυτών προδιαγραφών. Έτσι, στις Ελβετικές σήραγγες η τελική επένδυση
αποτελείται από άοπλο σκυρόδεμα, καθώς αναλαμβάνει απλώς ρόλο φινιρίσματος και
προστασίας της στεγανωτικής μεμβράνης.

Μία περαιτέρω εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας είναι η Μέθοδος του Μονού
Κελύφους (Single Shell Method). Κατά τη μέθοδο αυτή, η επένδυση της σήραγγας
γίνεται μόνο με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, χωρίς επένδυση έγχυτου σκυροδέματος. Για
τη ν εξομάλυνση της επιφάνειας χρησιμοποιείται μία λεπτή στρώση εκτοξευόμενου
κονιάματος.
Ως απαραίτητο
στοιχείο
για
την εξασφάλιση
της μακροχρόνιας
ανθεκτικότητας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, χρησιμοποιείται στις περισσότερες
περιπτώσεις προσθήκη πυριτικής παιπάλης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω .

. Αναφέροντας βέβαια τις ελβετικές συνθήκες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ό τι τα
εδάφη εκσκαφής των περισσότερων σηράγγων της Ελβετίας είναι πιο ανθεκτικά
και συμπαγή από αυτά της Ελλάδας. Η εκσκαφή σε χαλάζίακa πετρώματα ή συμπαγείς
ασβεστόλιθους

είναι

αρκετά

συχνή,

χωρίς

να

λείπουν

βέβαια

και

οι

περιπτώσεις

αποσαθ ρωμένων πετρωμάτων .
Μία άλλη
οικολογία.

παράμετρος εξέλιξης,

Στους

περισσότερους

αφορά το εργασιακό
επιταχυντές

περιβάλλον και την

εκτοξευόμενου

σκυροδέματος

περιλαμβάνονται χημικές ενώσεις οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των
ε ργαζομένων στην σήραγγα και, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον τ ης περιο χής
εκσκαφής. Η παραπάνω διαπίστωση έδωσε
ώθηση για την ανάπτυξη των Μη
Αλκαλικών επιταχυντών (Alkali-Free accelerators). Η δράση αυτών των επιταχυντών
αναλύεται επίσης παρακάτω .
Οι απαιτητικές προδιαγραφές του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην Βόρεια
Ευρώπη
επιβάλουν την συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας των πpοσμίκτων
σκυροδέματος, τεχνολογία που η SΙΚΑ επιθυμεί να μοιραστεί με τον Έλληνα Μηχανικό .
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Επίδραση των Συστατιι<ών του Εκτοξευόμενου
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Κατά τη διάρκεια των προδιαγραφών και του σχεδιασμού του εκτοξευό μενο υ,
συ μ βαίνει συχνά να μην λαμβάνονται επαρκώς υπόψη παράγοντες όπως η επίδραση κ αι

η συμβατότητα των διαφόρων τύπων αδρανών , τσιμέντου και ρευστοποιητή .

•

Όσον αφορά το τσι μέντο-, έχει αποδειχθεί και από την ελληνική εμπειρ ία ότι

συγκ ρίνοντας τους συνηθέστερους τύπους τσιμέντων 11/35 και 1/45. τα καλύτερα και
ταυτόχρονα οικοvομικότιρα αποτελέσματα στο εκτοξευόμενο επιτυγχάνονται με το
τσιμέντο τύπου 1145. Η μ ικρότερη περιεκτικότητα σε ποζολάνες αλλά και η λεπτότητα
άλεσης του 1/45 βοηθούν όχι μόνο τις πρώιμές και τις τελικές αντοχές, αλλά διευκολύνουν
και

•

την

δράση

των

περισσότερων

ρευστοποιητών

και

επιταχυντών.

Έτσι ,

στις

περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται μικρότερη ποσότητα τσιμέντου για τις ίδιες αντοχές,
αλλά και μικρότερες ποσότητες ρευστοποιητών και επιταχυντών . Βέβαια , δεν έχουμε
επαρκή συγκριτικά στοιχεία για τη δράση .. του τσιμέντου 11/45. που έχει αρχίσει να
χρησιμοποιείται σε ορισμένα μεγάλα έργα.
Παρόλα αυτά, ακόμη και αν επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο τύπο τσιμέντου , θα
πρέπει να περιμένουμε διαφορές ανάλογα με την πηγή του. Το Διάγραμμα

•
•

1 δίνει
συγκρι τικά αποτελέσματα αντοχών από εργοταξιακές δοκιμές στην Ελβετία , για
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ίδιο τύπο τσιμέντου 1152,5 αλλά από διαφορετικές πηγές .
Ένας

άλλος

σημαντικός

παράγοντας,

είναι

η

επιλογή

του

σωστού

ρευστοποιητή. Η εργασιμότητα και η αντλησιμότητα του σκυροδέματος είναι εξίσου
καίρια όσο και η δραστικότητα του επιταχυντή. Ένα σκυρόδεμα χαμηλής κάθισης δε
θα αντλείται εύκολα. γεγονός που συνεπάγεται μειωμένο βαθμό πληρότητας των
εμβόλων της αντλίας εκτόξευσης, και συνεπώς μείωση του πραγματικού ρυθμού
εκτόξευσης και αύξηση της κατανάλωσης του επιταχυντή . Ανάλογα, ένα πολύ ρευστό
σκυρόδεμα θα έχει πολύ μεγάλη αναπήδηση (με τη μορφή κυρίως καταπτώσεων) . Ο
εργολάβος θα πρέπει . να υπολογίσει επίσης τον απαιτούμενο χρόνο διατήρησης της
κάθισης, ώστε οι δοκιμές σύνθεσης και η αξιολόγηση των προσμίκτων να γίνουν με

δεδομένα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις πραγμαrικές συνθήκες εργασίας .

•
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•
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Εταιρεία Τσιμέντου
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Χρόνος (ημέρες)

•

1

Διάγραμμα

•

1.
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Επίδραση της προέλευσης του τσιμέντου σης αντοχές του εκτοξευόμενου

3

-----

Θα

πρέπει

συμβατότητα-

επιταχυντfr

επίσης

μεταξύ

και

του

των

να

ελεγχθεt

ρευστοποιητή,

τσιμέντων

που

η

του

θα

χρησιμοποιηθούν στο έργο. 8ναι δυνατόν ένας
συγκεκριμένος ρευστοποιητής · να επηρεάζει τη
δραστι κότητα
του
επιταχυντή όσον αφορά τη
ταχύ τητα πήξης ή/και τις αντοχές. Η επίδραση
μπορεί να
φτάνει
από μικρή μείωση
της
δραστικότητας
του
επιταχυντή,
έως- πλήρη
αποκόλληση
του
σκυροδέματος
από
το
υπόστρωμα.
Επίσης
είναι
δυνατόν
με
ένα
συγκεκριμένσu τύπου τσιμέντο (π. χ. 1/45) τα δύο

πρόσμικτα να είναι συμβατά. ενώ με διαφοpετικού
τύπου τσιμέντο (π.χ. 11/35) να μην είναι συμβατά. Ο
έλεγχος της συμβατότητας μπορεί να γίνει με δοκιμή

Vicat

και πενετρόμετρου στο εργαστήριο, αλλά θα

πρέπει να επιβεβαιωθεί και σε πραγματικές συνθήκες
παραγωγής.
Γι α τους παραπάνω λόγους, είναι σημαvπκό.
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ο εργο"λάβος να προμηθεύεται τον επιταχυντή· κάι
τον

ρευστοποιητή

από

την

ίδια

εταιρεία~

Σε

αντίθετη περίπτωση, όταν παρουΟ'lαστεί πρόβλημα
στο εκτοξευόμενο δεν θα ξέρει σε ποια εταιρεία να
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Φώτοyραφία 3. Σήρgγγα Δρίσκου •
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naρgqιςιυαστήοιο

απευθυνθεί. ..

3.

Κατηγορίες Επιταχυντών και Ιδιότητές τους

Ανεξαρτήτως από τις απαιτήσεις ανάπτυξης αντοχών, ο πρωταρχικός ρόλος του
επιταχυντή είναι να κρατήσει το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα πάνω στα τοιχώματα, και

κυρίως στην οροφή. Ο ρυθμός εκτόξευσης είναι συνήθως 15-25 m 3/h και το ζητούμενο
πάχος στρώσης κυμαίνεται από 15 έως 30 cm. Σε περιπτώσεις υπεp-εκσκαφών το πάχος
στρώσης μπορεί να φτάνει και πάνω από 50 cm.
Για να αντιληφθούμε τι σημαίνουν τα παραπάνω, ας αναλογιστούμε ότι μία

σrpώση σκυροδέματος πάχους 10cm με επιφάνεια 1ιπ2 στην οροφή της σήραγγας,
εκτοξεύεται από την αντλία σε 15·25 δευτερόλεπτα και αντιπροσωπεύει 220-240 Kg
σκυροδέματος, που πρέπει να μείνουν κολλημtvα στην οροφή/

Λαμβάνοντας υπόψη

τις ανωτέρω παρατηρήσεις,

μπορούν να κατανοηθούν

καλύτερα οι· ιδιότητες των επιταχυντών. Συνοτrτικά, οι βασικές κατηγορίε ς επιταχυντών
είναι οι παρακάτω.

1.

Πυριτικοί (silicate) υγροί επιταχυντές (τύπου Sigunit L). Σε αυτή τη κατηγορία
ο
γνωστός
υδρύαλος
(waterglass). Οι πυρι τικοί επιταχυντές
χρησιμοποιούνται κυρίως σε Ιταλία . Ινδία, Ελλάδα, Γαλλία, Σκανδιναβ ία και μερ ι κώς
στην Αμερική. Έχουν χαμηλή τιμή, αλλά απαιτούν υψηλή δοσολογία και προκαλούν
σημαντική απομε ίωση αντοχών. Είναι κατάλληλοι για εκτοξευό μενο χαμηλών
ανήκεr·

απα ιτήσεων με χαμηλούς ρυθμούς εκτόξευσης ( μέχρι 15m3/h) και μ ι κρά πάχη
στρώσης ( μέχρι 15 cm) . Για μεγαλύτερες απαιτήσεις, απαιτούν μ εγάλη δοσολογ ία
που συνεπάγεται ακόμη ·μεγαλύτερη απομείωση αντοχών. Σε αρκετές ελληνικές
εργολαβfες έχουν μετρηθεί καταναλώσεις 45-65 Kg επιταχυντή ανά m3
εκτοξευόμενου. Έχουν υψηλή αλκαλικότητα με pH•12.
11. Αργιλικοί (aluminate) υγροί επιταχυντές (τύπου Sigunit L22). Χρη σιμοποιούνται
κυρίως σε Ισπανία. Ελλάδα •. Τουρκία, Βραζιλία, Κολομβία και μερ ι κώς στην
Γερμανία και στην Ελβετία. Έχουν πολύ υψηλή αλκαλικότητα με ρΗ == 13 . Λόγω της
υψηλής τους αλκαλικότητας είναι απαγορευμένοι στην Ιταλία και στη Γαλλία για
λόγους προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. .Θεωρούνται οι πιο

~-"'

.

•

ι σχ υ ροί επιταχυντές και είναι κατάλληλοι · για ε1<.. :οξευόμενο σκυ ρόδεμα υψηλών
απαιτήσεων με υ ψηλούς ρυθμούς εκτόξευσης και μεγάλα πάχη στρώσης. Η
απομείωση αντοχών είναι μικρότερη από των πυριτικών επιταχυντών.

111.

Μη-Αλκαλικοί

(AF)

επιταχυντές σε σκόνη (τύπου

Sigunit 49AF).

Αποτελούν τη

πρώτη γενιά Μη-Αλκαλικών επιταχυντών. Έχουν αρκετά μειωμένη δραστικότητα σε

σχέση

•

του ς αργιλικούς επιταχυντές,

και συνεπώς απαιτούν μ εγαλύτε ρ η
μορφή τους σε σκόνη είναι

δύσχρηστη για σήραyγες με υγρό εκτοξευόμενο. Είναι πλέον κατάλληλοι για
επισκευές σκυροδέματος με ξηρό εκτοξευόμενο
ΙV.

•

με

δοσολογία γ ια το ίδιο αποτέλεσμα. Επιπλέον, η

Μη-Αλκαλικοί υγροί επιταχυντές (τύπου

(gunite).
Sigunit L50RF, L52AF & L53AF).

Εφαρμόζονται κυρίως σε Αυστραλία, Αυστρία, Γερμανία , Ελβετία . Μ . Βρετανία,
Σλοβενία και Σιγκαπούρη . Είναι περισσότερο δραστικοί από το υς πυριτικούς
επιταχυντές και λιγότερο δραστικοί από τους αργιλικούς. Έχουν μηδαμινή

τοξικότητα και τη μικρότερη απομείωση αντοχών σε σχέση με όλες τις άλλες
κατηγορίες επιταχυντών. Το ρΗ τους κυμαίνεται από 3 έως 8. Η ταχε ία τους
εξάπλωση οφείλεται στις αυξανόμενη σημασία των αρμόδιων φορέων σε θέματα
υγείας εργαζομ ένων και προστασίας του περιβάλλοντος.

V. Τσιμεντοειδείς επιταχυντές σε σκόνη. Χρησιμοποιούνται κυ ρίως στην Ιαπωνία.

•

Η

τεχνολογία

του

εκτοξευόμενου

σκυροδέματος

στην

Ι απωνία

έχει

αρκετές

ι διαιτερό τητες και δεν μπορεί να παραλληλιστεί. με την τεχνολογία άλλων χωρών .

Στα πλαίσια μελέτης το υ Πανεπιστημίόυ του lnnsbruck (Αυστρία) εξετάστηκε η
επίδραση των αλκαλικών (sίlicate &

•
•

•

Τσιμέντο Υψηλής Αντοχής: 400 Kg/m3

•

Ρυθμός Εκτόξευσης (output): == 20 m3/h

•

Απαιτούμενο Πάχος Στρώσης:

•

επιταχυντών στις αντοχές και το

30 cm

Καταγραφή Αποτελεσμάτων: Έως

1 χρόνο μετά τη σκυροδέτηση ( τα

αποτελέσματα που αναφέρονται στον πίνακα. εινr.-ι zα .τελικά)

Επιταχυντής

Δοσολογία

Απομείωση

Απομείωση Μέτρου

Αντοχής Θλίψης

Ελαστικότητας Ε

τσιμέντου)

(%)

(%)

Πυριηκός

16

53-72

43-74

Αργιλι κόc

5

19-23

3-24

κ.β.

(%

•

aluminate)

μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος. Οι δοκιμές .αυτές έγιναν σε σή ραγγες με
πραγματικές συνθήκες σκυροδέτησης και τα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 1.
Τα βασικά δεδομένα της σύνθεσης και της διαδικασίας εκτόξευσης είναι τα παρακάτω .

Πίνακας

1.

Επίδοασn των Αλκαλικών Επιταχυντών σης αντοχές και το Μέτρο Ελαστικότητας το υ

εκτοξιυόuινοu σκυροδέματος

•

Στον πίνακα

φαίν εται

ότι

ο

πυριτικός επιταχυντής

(μ ε

βάση

προκειμένο υ να καλύψει τις απαιτήσεις για υψηλό πάχος στρώσης

τον uδρύαλο) ,

(30 cm ) σε μέτρ ιο

ρυθμό εκτόξευσης (20 m3/h). απαιτεί υψηλή δοσολογ ία. Αυτή η παρα τήρηση έχει
επιβεβαιωθεί και σε πολλά ελληνικά εργοτάξια.

•
•

Η συγκριτική απόοοση των Μη·Αλκαλικών επιταχυντών όσον αφορά την
απομείωση των αντοχών, φαίνεται χαρακτηριστικά στο Διάγραμμα 2. Τα στο ιχεία αυτά
αφορο ύν 35 προκαταρκτικές εργοταξιακές δοκιμές στην Ελβετία για την αξιολόγηση των
Μη-Αλκαλικών επιταχυν τών . Οι δο κιμές έγιναν σε συνθήκες κανονικής παραγωγής και
εκτόξευση ς σκυροδέματος, όπου λαμβάνονταν δοκίμιο από κάθε βαρέλα πριν την

εκτόξευση και πανέλα από το ίδι ο σκuρόδεμα μετά την εκτόξευση.

5

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις περ ισσότερες περιπτώσε ις, με τη χρήση Μα
Αλκσλικού επιτσχυvτά. α απομείωση των αντοχών ήταν μικρότερα από 10%1 · ' •
Πέρα όμως από την απομείωση των αντοχών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η
χρήση επιταχυντών με υψηλή αλκαλικότητα συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο

αντιδράσεων με τα αδρανή . (Alka/i-Agreggate Reactions).
απο φεύγεται με τη χρήση των Μη -Αλκαλικών επιταχυντών.

Μη-Αλκαλικοί Επιταχυντές

•,..

~
1

~Ι

Η

επίδραση

αυτή

..

Ι

~

1

2

3

4

s

•

1

ι

ι

10 11 12 13 14 1s ιι 11 ιι 11 20 21 22 23 2• 25 2ι 21 21 2ι 30 31 3z 33 34 35

Αντοχή Σκυροδέματος Μάρτυρα (κύβοι)

28

ημ.

Αντοχή Εκτοξευ9μενου Σκυροδέματο.ς (πυρήνες)

Διάγραμμα

4.

2.

•
28

ημ.

.Α

Απομιίωση αντοχών uι Μη-Αλκαλικό ιττιταχvντά

Ανθεκτικότητα

(Durability)

Εκτοξευόμενου Σκυροδίuατος

Οι προδιαγραφές των σημανηκών έργων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην
Ελλάδα, όλο και συχνότερα απαιτούν διάρκεια ζωής (Serνice Life) 100 ετών. Για το
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η διασφάλιση της ανθεκηκότητας στη διάβρωση είναι
δυσκολότερrr σε σχέση με το έγχυτο σκυρόδεμα. Η διαφορά αυτή οφε ίλεται στην
καθεαυτή - διαδικασία
εκτόξευσης
του
σκυροδέματος,
η
οπο ία
συνεπάγεται
ανομοιόμορφη κατανομή του στο υπόστρωμα, αυξημivο πορώδες και αδρή
επιφάνεια~ ποu διευκολύνουν την δ ιείσδυση και τη δράση των δ ιαβρωτικών
παραγόντων. Και βέβαια, το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι το τμήμα της επένδυσης που
βρ ίσκεται σε άμεση επαφή με το υπόστρωμα και συνεπώς με τα υπόγεια ύδατα και όλα
τα διαβρωτικά άλατα που τυχόν μεταφέρουν.
Επιπλέον οι δυσκολ ίες στην εφαρμογή οδηγούν συχνά τους εργαζό μενους στην

παραβίαση των σωστών κανόνων σκυροδέτησης. Για παράδειγμα , στη διαδι κασία
εκσκαφής και υποστήρ ι ξης συμβαίνουν συχνά καθυστερήσεις, που συνεπάγονται
μεγάλους χρόνους αναμονής του σκυροδέματος και συνεπώς αυξημένο κ ίνδυνο πήξης
του στη βαρέλα. Έτσι, δεν είναι σπάνια γ ια παράδειγμα η προσθήκη νερού στη βαρέλα

για να αντιμετωπιστεί ο άμεσος κίνδυνος, γεγονός που συνεπάγεται σημαντι κή πτώση της
ποιότητας του σκυροδέματος.
·
Είναι γνωστό ότι η αντοχή του εκτοξευόμενου σκυpοδiματος στο χρόνο και
στη διάβρωση (durabίlity) δεν εξασφαλίζεται τόσο από τις μηχανικές αντοχές, όσο

--G'

•

από την αδιαπερα. ;τητα και το μειωμένο πορώδες. Η αδιαπερατότητα ε ίναι .J υ τή που

θα εξασφαλίσει το μειωμένο ρυθμό διε ίσδυσης των διαβρωτι κών συστατι κών ( υ γ ρών και
αέρ ιων), κ αι κατά συνέπεια το μειωμ ένο ρυθμό διάβρωσης.

•
•

•
•

Ε ιδικά σε κατασκευές με τη Μέθοδο του Μονού Κελύφους, η εξασφάλιση της
υψ ηλής ποιότητας στο εκτοξευόμενο είναι κα ίριας σημασίας. Στις περιπτώσει ς αυτές, οι
υψηλές αντοχές εξασφαλίζονται ·με τη σωστή σύνθεση και με τη χρήση Μη-Αλκαλικών
επι ταχυντών . Η αδ ιαπερατότητα εξασφαλίζεται αφενός με τη μείωση του λόγου
Νερό/Τσιμέντο (που απαιτεί χ ρήση καλής ποιότητας ρευστοποιητών), αλλά πολύ
περ ι σσότερο εξασφαλίζεται με τη χρήση προσμίκτων πυριτικής παιπάλης.
Η πυριτική παιπάλη (sili ca fu me ή microsilica) είναι λεπτόκοκκ ο ενεργό διοξείδιο
του πυριτίου, με κόκκους 50-100 φορές μικρότερους από τους κόκκους του τσιμέντου και
ταυτόχρ ονα μεγάλη ειδική επιφάνεια (περίπου 100 φορές μεγαλύτερη από την ~mάμενη

τέφρα) . Κατά τη διαδικασία της ενυδάτωσης, η πυριτική παιπάλη σχηματίζει πσζολανικές
ενώσεις εξαιρετικής λεπτότητας που εξασφαλίζουν δραστική μείωση του πορώδους
του σκυροδέματος και σημαντική μείωση της διαπερατότητας (βλέπε Διάγραμμα 3).
Όσον αφορά την ανάπτυξη των αντοχών, είναι γνωστό ότι σι ποζολάνες καθυστερούν την
ανάπτυξη των πρώιμων αντοχών, επαυξάνουν όμως τις τελικές αντοχές. Έτσι, η
σημαντική αύξηση των αντοχών με τα πρόσθετα πυριτικής παιπάλης είναι εμφανής
μετά τις 90 ημέρες και συνεχίζεται ως και 2 χρόνια μετά τη σκυροδέτηση ( βλέπε
Διάγραμμα

4).

Μία τυπική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής. dε σήραγγα στην Ελβετία αφορά την
οδική σήραγγα της Vereina, μήκους 19 Km που δόθηκε πρόσφατα στη κυκλοφορ ία. Η
σήραγγα αυτή κατασκευάστηκε με · τη Μέθοδο του Μονού Κελύφους, δηλαδή χωρίς
επένδυση σκυροδέματος, και το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έπρεπε να πληροί τις αυστηρές
προϋποθέσεις του Πίνακα 2.

ών

Κατ

35MPa
>3 MPa
>10 MPa

•

>15 MPa
Διαπερατότητα
Θειϊκών κατά

•

•
•

παρουσία

DIN 1048
<0,50
Βώ ε

Πίνακας

Η

•

Νερού με

<0,025%
<25mm

2.

Σάραννα Vereίna

ι κανοποίηση

-

Προδ ι αγραφές εκτοξεuόuενοu σκuροδέuατος

των προϋποθέσεων αυτών έγινε εφικτή χρησιμοπο ι ώντας τη

τεχνολογία της πυριτικής παιπάλης, όπως φαίνεται στα Διαγράμματα

3 & 4.

Τα πρόσθετα πυριτι κής παιπάλης μπορεί να αποτελούνται ε ίτε από ιι.:α θ εαυ τή

πυριτική παιπάλη διαφόρων κοκκομετριών όπως τα πρόσθετα τύπου Sika Fume ή από
μείγμα τροποποιημένης πυριτική ς παιπάλης με ειδικά πολυμερή και ρευστοπο ι η τή όπως
τα πρόσθετα τύπου Sikacrete. Τα πρόσθετα αυτά διατίθενται είτε σε στερεά είτε σε υγρή
μορφ ή . Δεδομένου ότι η δραστικότητα του μείγματος απαιτεί τη μέγιστη διασπορά
των κόκκων της παιπάλης, η υγρή μορφή παρέχει μεγαλύτερη δρασηκότητα. η δε
στερεά μορφή παρέχει μεγαλύτερη οικονομία .
Ό σον αφορά την επίδραση κατά τη διαδικασία της εκτόξευσης,

τα πρόσθετα

τύπου Sika Fume και Sikacrete· αυξάνουν σημαντικά την αντλησιμότητα του
μείγματος, διευκολύνουν τη συγκ.ολλησιμότητα ακόμη και με αυξημiνη παρουσία
νερού, μειώνουν την αναπήδηση και βελτιώνουν την επιφάνιια του σκυροδίματος.

Πέραν των ανωτέρω, είναι γεγονός ότι η κύρια και σημαντικότερα δράση των
προσμίκτων πυριτικής παιπάλας που προωθεί την ανθεκτικότητα στο yρόνο , είναι
ο εξαιρετική αδιαπερατότητα που προσφέρουν στο σκυρόδεμα.

Θα πρέπει να επι σημανθεί ότι η χρήση αυτών των προσθέτων αυτών προσθέτει
ένα κ όστος στο εκτοξευόμενο, ανάλογο ή και μεγαλύτερο από το κό στος του επιταχυντή,
γεγονός που θα πρέπει να λη φθεί υπόψη από τους μελετητές. Αξι ολογώντας όμως τις
θετικές επι δράσεις των προσθέτων πυριτικής παιπάλης σε σχέση και με το κόστος τους,
η ελβετική κοινωνία των υπογείων έργων έχει καθιερώσει πλέον ως κανόνα τη
χρήση τους στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Τεχνολονiα Πυριτικής Παιπάλnς
Υδατοττιρατότητα κατά DΙ Ν 1048
(rrrn) 25

20
15

10

5

Μιίγμα
Μάρτuρας

Μι

10'1.

Slka Fume

Μι

10%

S!Qcrete
Διάγραμμα

3.

Υδα τοπε:ρατότnτα κατά DιΝ

1048

μι πρόσθιτα πuοιηκής παιπάλος

. ..

.

Τεχνολογία Πυριτικής Π αιπάλης
Ανάπτυξη Αντοχών

100

85

80
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4. Ανάπτυξη

Ημίρις

αντοχών μι πρόσθιτα πυριηκής παιπάλnς

10°/. Sikacrete

•

5. Τοξικότητα και Οικολογία Εκτοξευ~μενου Σκυροδέματος
Αναφέρθηκε παραπάνω η πολύ θετική επίδραση των Μη-Αλκαλικών επιταχυντών
στις αντοχές του σκυροδέματος. Ένα σημαντικό στοιχείο εις βάρος των επιταχυντών
αυτών . είναι το θέμα του αυξημένου κόστους. Σε σχέση με τους αργιλικούς επιταχυντές,
οι Μη-Αλκαλικοί επιταχυντές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κυκλοφορία απαιτούν

•

μ εγαλύτερες καταναλώσεις γισ fo ίδιο αποτέλεσμα, και παράλληλα έχουν αυξημένη
κόστος ανά κιλό προϊόντος. Ενδεικτικά. αναφέρεται ότι το κόστος του Μη-Αλκαλικού
επιταχυντή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος μπορεί να είναι περίπου 3-4 φορές
μεγαλύτερο σε σχέση με έναν αργιλικό επιταχwτή.

•

Επιπλέον , οι Μη-Αλκαλικοί επιταχυντές έχουν περισσότερες απαιτήσεις από
τη σύνθεση, καθώς για να αποδίδουν σωστά πρέπει ο λόγος Νερό/Τσιμέντο νσ
διατηρείται μικρότερος από 0,45 γεγονός που σπαιτεί καλής ποιότητας (και ίσως
ακριβότερο) ρευστοποιητή. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα επιπλέον κόστος που είναι
δύσκολο να επωμισθεί ο Εργολάβος, εάν δεv το πληρώνεται σπό τον Κύριο του έργου.
Για να γίνει όμως αντιληπτό τι κέρδος υπάρχει με τη χρήση των Μη-Αλκαλικών
επιταχυντών, εκτός σπό αυξημένες αντοχές και μακρόχρονη ανθεκτικότητα, θα πρέπει να
λάβει υπό ψη τα παρακάτω .

•

Οι Αλκαλικοί Επιταχυντές, πυριτικοί και αργιλικοί, περιέχουν ως δραστικό
συστατικό ορισμένα αλκαλικά (βασικά) οξείδια του Νατρίου (Na 20) ή του Καλίου (Κ 2 0) . Η
υψηλή αλκαλικότητα των συστατικών αυτών τα. καθιστά επιβλαβή για την υγεία

όσων έρχονται σε μακροχρόνια επαφή με αυτa. Ακόμη και οι πυριτικοί επιταχυντές
που έχουν χαμηλότερη αλκαλικότητα από · τους αργιλικούς, λόγω
καταναλώσεων που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβείς.

•

rων

υψηλών

Ένα στοιχείο που θα παρατηρήσει κανείς ακόμη . και σε εργοτάξια με υψηλές
προδιαγραφές ασφάλειας, είναι ότι οι χειριστές του ακροφύmου της αντλίας σπάνια
φορούν προστατευτικά γυαλιά, καθώς η σκόνη και ο ιδρώτας που επικάθονται στα
γυαλιά εμποδίζουν τον έλεγχο και τις κινήσεις ακριβείας που απαιτούνται από τον
χειριστή . Τα σταγονίδια του επιταχυντή βρίσκονται σε συνεχή αιώρηση στο μέτωπο της
σήραγγας κατά τη διαδικασία εκτόξευσης, ακόμη και σε μία καλά αεριζόμενη σήραγγα ,

•

καθώς ο εξαερισμός ακριβώς μπροστά στο μέτωπο είναι mo περιορισμένος. Ακόμη, οι
μάσκες που φορούν οι εργάτες (όταν τις φορούν ...) σπάνια πληρούν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές προστασίας.
Πέρα όμως από rον παράγοντα της υγιεινής του χώρου εργασίας, οι μελέτες στην
Ελβετία και σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης επισήμαναν την πιθανότητα της
επιβάρυνσης

του

υδροφόρου

ορίζοντα

σε

περιοχές

με

υψηλή

κυκλοφορία

υπογείων υδάτων. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να προκληθεί από rη σταδ ιακ ή έκπλυση

•

και μεταφο ράς των αλκαλικών συστατικών του σκυροδέματος.
Οι

παραπάνω

παρατηρήσεις.

οδήγησαν

στην

σπαγόρευση

rων

αργιλικών

επιταχυντών στην Ιταλία και στη Γαλλία , και στην σταδιακή επέκταση της χρήσης των Μη
Αλκαλικών επιταχυντών σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω .
Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις πολύ χαμηλής ποιότητας

•
•

υποστρώ ματος εκσκαφής με πολύ υψηλές απαιτήσεις σπ& ro · εκτοξευόμενο . όπω ς για
παράδειγμα σε πολύ θρυμματισμένο ασβεστόλιθο με υψηλή παρουσία νερού. η χρ ήση
rων αργιλικών επιταχυντών μπορεί να είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Όμως, αυτές ο ι
περιπτώσεις είναι συνήθως εξαιρέσεις.

Εντέλει, οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη αvθεκτικ6τητα του εκτοξευόμενου, για
βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και η αυξανόμενη οικολογική
ευαισθησία, φαίνεται ότι οδηγούν την τεχνολογία προς την κατεύθυνση των Μη
Αλκαλικών επιταχυντών. Αυτό το γεγονός έχει δώσει ώθηση σε εταιρείες όπως η
SΙΚΑ να επενδύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των Μη-Αλκαλικών
επιταχυντών, έχοντας ήδη σε παραγωγή και χρήση αξιόλογους Μη-Αλκαλικούς
επιταχυντές όπως οι

Sigunit L52AF και Sigunit L53AF.

-q

•

Συμπεράσματα με το Βλέμμα στο Μέλλον

6.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 20 χρόνων προσφέρει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας

κατασκευής. Θέλοντας να συνοψίσουμε τις επερχόμενες εξελίξεις στη τεχνολογία του

εκτοξευόμενου σκυροδέματος, .αναφέρονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατευθύνσεις
έρευνας.

•

ενσωμάτωση σε ΤΒΜ εξοπλισμού εκτόξευσης Υγρής & Ξηρής Μεθόδου , με
ημιαυτόματους βραχίονες εκτόξευσης

•

Βραχίονες αντλιών εκτόξευσης με ενσωματωμένη κλειστή καμπίνα χειριστή.
Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από το χειριστή μέσα από τη καμπίνα, η οποία
τροφοδοτείται με φιλτραρισμένο αέρα

•

Μη-επανδρωμένες αυτοματοποιημένες αντλίες εκτόξευσης, με ενσωματωμένο
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου διατομήt; (ρrofilometer)

•

Αυτο-Συμπυκνούμενο Σκυρόδεμα

• -

(Self Compacted Concrete)

..

.t

για την τελική

επένδυση, χωρίς χρήση δόνησης
Προκειμένου

ο

Έλληνας

Μηχανικός

να

αξιοποιήσει

τις

δυνατότητες

που

ανοίγονται, θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του σης παρακάτω διαπιστώσει ς

•

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μπορεi vα αποτελέσει μόνιμη υποστήριξη
της σήραγγας. Η απαιτούμενη · βελτίωση της ποιότητας μπορεί να
εξασφαλιστεί με πρόσμικτα τελευταίας τεχνολογίας, όπως πολυμερείς
ρευστοποιητές, Μη-Αλκαλικοί επιταχυντές, πρόσθετα πυριτικ ής παιπάλης.

•

Η βελτίωση της ποιότητας του εκτοξευόμενου
λεπτότερες στρώσεις σκυροδέματος.

•

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των χειριστών των αντλιών εκτόξευσης,
είναι μία σημαντική έΜειψη της ελληνικής κατασκευής. Ο απαίδευτος
χειριστής μπορεί να μετατρέψει το καλύτερο εκτοξευόμενο σε μια άχρηστη
μάζα.

•

Η μακρόχρονη ανθεκτικότητα στο χρόνο είναι πλέον βασική απαίτηση

σημαίνει δυνατότητα για

όλων των μεγάλων έργων. Η τεχνολογία της πυριτικής παιπάλης προσφέρει
σημαντικά εχέγγυα προς αυτή την κατεύθυνση.

•

Η υγιεινή στο χώρο εργασίας επιβάλλει το σταδιακό αποκλεισμό τοξικών
προσμίκτων.

•

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση
Μη-Αλκαλικών επιταχυντών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση αυτών των
επιταχυντών

δεν

προωθήθηκε

μόνο

από

τις

εταιρείες

παραγωγής

προσμίκτων, αλλά απαιτήθηκε από τις τοπικές αρχές και κοινων ίες που
ενδιαφέρθηκαν να βελτιώσουν -ή τουλάχιστο να μην χειροτερέψουν άλλο
την ποιότητα ζωής τους!
Για όλες αυτές τις εξελίξεις, αυτό που χρειάζεται καταρχήν είναι η βούληση να
υπερβεί ο καθένας τα όρια που επιβάλουν οι παρωπίδες του . Σε αυτή του τη προσπάθεια

ο Έλληνας Μηχανικός θα βρει αρωγούς τις αξιόπιστες εταιρείες, όπως η S Ι ΚΑ .
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΩΝ

ΕΓΝΑ ΤΙΑ ΟΔΟΣ

Ι Επιλογή από έργα στην Ελλάδα

Πεοιοχ·ή

Έργο

•

SIKA

Ανάδοyος Κοινοπραξία

1

Σήραγγα Δρίσκού ·

ΕΛΛ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ

Θ Ε ΜΕΛΙΟΔΟΜΗ -

- ΕΥΚΛΕ Ι ΔΗΣ

ΕΓΝΑ ΤΙΑ ΟΔΟ Σ

Παpαμuθιά-Κοuσταλλοπnνn

Κ.Ι . ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΑSΤΑLΟΙ

ΠΑΘ Ε

Οδικές

Κακιάς

ΑΚΤΩΡ - ΤΕ Β

ΝΑΤΟ.

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
ΕΛΛ
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ

Σήραγγες

Σκάλα

•

CARS

Νέο

Στρατηγείο

Λάp~::τσα
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