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Σύνοψη

Η παρούσα έκθεση δίνει μία συ νολική εικόνα των βελτιώσεων που παρουσιάζει η τεχνολογία του

•

εκτοξευόμενου σκυροδέματος και που έχουν επέλθει ταχύτατα τα τελευταία δέκα χρόνια, επιτρέποντας
στον κατασκευαστικό κλάδο να θεωρήσει το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ως « μόνιμη » δομική υποστήριξη .
Κατά συνέπε ια, η εφαρμογή του ως σύστημα υπ~στήριξης έχει αυξηθεί σημαντικά παγκοσμίως. Οι

εφαρμογές έχουν επικεντρωθεί στην επ ίτευξη ομοιογενούς εκτοξευόμενου σκυροδέματος, υψηλής
ποιότητας και φιλικού προς το περιβάλλον, υιοθετώντας τη μέθοδο της υγρής ανάμιξης, με χρήση
ρομποτικών τεχνικών εκτόξευσης, με εξελίξε ι ς στη μελέτη σύνθεσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος

•

και ιδιαίτερα με υγρούς επιταχυντές, φιλικούς προς το χειριστή και το περιβάλλον .
Όπως τονίζεται στην έκθεση , ο κατασκευαστικός κλάδος πρέπει τώρα να στραφεί προς μία π ιο
ολιστ ική προσέγγιση ως προς τη δη μιουργία ανθεκτικών κατασκευών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ,

χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα συστήματα εφαρμογής που περιγράφονται. Δεδομένου ότι προκειται
για μία κατασκευαστική μέθοδο, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται πλήρως από τον ανθρώπινο

•

παράγοντα, η έκθεση παρέχει μ ία συνολική εικόνα ση μαντικών στοιχείων, όπως είναι η εμπε ιρία του
εργολάβου και του μελετητή και τα επιτόπια συστήματα ελέγχου. Επiση~ οορουσιάζεται η ανάγκη για
σύγχρονες, επικα ιροποι ημένες προδιαγραφές που απεικονίζουν τη σύγχρονη τεχνολογία , καθώς και η

ανάγκη του κατασκευαστικού κλάδου για τη σχετική κατάρτιση χειριστών και αναγνωρισμένων
σχεδίων πιστοποίησης.

•
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Εισαγωγή

Η αντοχή της επένδυσης σηράγγων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η επένδυση να παραμ ένε ι ασφαλής
και λε ιτουργική κατά τον προβλεπόμενο από τη μελέτη χρόνο εξυπηρέτησης, χωρίς να απαιτείται ένα
υψηλό επίπεδο δαπανών συντήρησης. Προκειμένου να επιτευχθεί αντοχή, ο μελετητής πρέπει να

•
•
•

αξιολογήσει το περιβάλλον στο οποίο θα εκτίθεται η κατασκευή τόσο κατά τη δ ιάρκεια της κατασκευ ής
όσο και της λειτουργίας, καθώς η φθορά της δομής προκαλείται συνήθως από απρόβλεπτες
περιβαλλοντικές αλλαγές.

Έχοντας αυτά κατά νου, ο όρος αντοχή μπορε ί να αναφέρεται σε κατασκευές που έχουν σχεδ ιαστεί
ώστε να αντέχουν σε φορτία κατά την κατασκευαστική περίοδο , πριν την τοποθέτηση μίας δεύτερης
επένδυση ς . Παρόλα αυτά, στην περίπτωση της χρήσης εκτοξε υόμενου σκυροδέματος για μόνιμες
επενδύσε ι ς μονού κελύφους, η αντοχή του σκυροδέματος θα πρέπει συνήθως να αντιστοιχεί σε
προβλεπόμενο από τη μελέτη χρόνο εξυπηρέτησης, της τάξη ς των 100 ετών και άνω . Η τελευταία αυτή
περίπτωση είνα ι το αντικείμενο της παρούσας παρουσίασης και έκθεσης .

Όπως φα ίνετα ι από το Σχέδιο 1, η αντοχή μίας κατασκευής από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα καθορ ίζετα ι
από πολλές πιθανές παραμέτρου ς. Για τις κατασκευές από εκτοξευμένο σκυρόδεμα, δεν επαρκε ί μόνο
η σωστή μελέτη σύνθεσης και η επικάλυψη του οπλι σμού , όπως ισχύει για το παραδοσιακά
τοποθετούμενο σκυρόδεμα . Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το υλι κό τοποθετείτα ι με εκτόξευση κα ι
συνεπώς η ποιότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ανθρώπινο παράγοντα και την απόδοση του
εξοπλισμού εκτόξευσης. Τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την αντοχή σημε ιώνονται στο Σχέδιο
και αναπτύσσονται συνοπτικά στην παρούσα έκθεση .

Σχέδιο
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1: Παράγοντες που

1

καθορίζουν την αντοχή της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα

Κατασκευάσιμες μελέτες

Αναφορικά προς τις υπάρχουσες δομές σηράγγων από σκυρόδεμα, τα κύρια προβλήματα που

σχετίζονται με την αντοχή δεν συνδέονται άμεσα με το σκυρόδεμα αυτό καθαυτό, αλλά συχνότερα με
τη διάβρωση στοιχείων οπλισμού από χάλυβα, για τα οποία δεν είχε ληφθε ί επαρκής προστασία κατά
της εισόδου νερού και κατά της υγρασίας. Στην περίπτωση σηράγγων που έχουν κατασκευαστε ί από
μόνιμο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα , ανακύπτουν άλλα ζητήματα αντοχών, κυρίως όσον αφορά στην
παροχή των απαιτούμενων ιδιοτήτων των υλικών, όπως της συμπύκνωσης, κα ι ως προς το ζήτημα της
άγνωστης σταθερότητας που συνδέεται με την απαραίτητη ποσότητα των προσμ ίκτων που
χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες μεθόδους τοποθέτησης εκτοξευόμενου σκυροδέματος υγρής
ανάμιξης.

Όπως προκύπτει από το Σχέδιο 2, για την εξέταση των απαιτήσεων της αντοχής, απαιτείται μ ία
ολιστική προσέγγιση της μελέτης και κατασκευής ανθεκτικών επενδύσεων σηράγγων από
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η μέθοδος επένδυσης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ανθρώπινη ικανότητα κατά τη διάρκε ι α της κατασκευής και συνεπώς αυτό θα πρέπει να
αντανακλάται από τη μελέτη , εξετάζοντας την «κατασκευασιμότητα» σηράγγων από εκτοξε υόμενο
σκυρόδεμα .

Με μελέτες βάσει «κατασκευασιμότητας» διασφαλίζεται ότι βασικά στοιχεία ασφάλειας κα ι αντοχής

είτε τίθενται εκτός μελέτης είτε απλοποιούνται για τη διευκόλυνση της κατασκευής στο εργοτάξιο .

•

Παράδειγμ α θα μπορούσε να αποτελέσει η κατασκευή μίας σήραγγας μεγάλης διαμέτρου από
3, οι επιλογές που έχει στη
διάθεσή του ο μελετητής μπορεί να είναι η κατασκευή με τη μέθοδο sίdewall drift ή ενδεχομένως η
χρήση της μεθόδου pilot enlargement. Η τελευταία αποτελεί απλούστερη μορφή κατασκευής και δεν
παρουσιάζει χαμηλή συμπύκνωση και εν συνεχε ία πιθανά προβλήματα διάβρωσης σε σύνθετους
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε μαλακό έδαφος. Όπως σημειώνεται στο Σχέδιο

κατασκευαστικούς αρμούς, όπως έχει παρατηρηθεί με τη

•

Παρακολούθηση, αναθεώρηση και
εφαρμογή κατά την κατασκευή

Έλεγχος ανεξάρτητης μελέτης

Ανθρώπινοι

•

παράγοντες

•

•

sidewall drift method .

Αναθεώρηση μελέτης κατά την

QNQC

κατασκευή

Αξιολόγηση κινδύνων

QNQC

Ικανότητα

Αξιολόγηση κινδύνων

Εποπτεία

Ικανότητα

Κατάρτιση

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ κεπικοινωviα
Διαδοχές κατασκευής

Δομικοί

παράγοντες

•

•

•
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ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Μελέτη σύνθεσης

Μόνιμος οπλισμός εδάφους

Τ ύπος επιταχυντή

Λεπτομέρειες στους αρμούς και

Μέθοδοι εφαρμογής

ανάμεσα στις στρώσεις

Επιλογή και απόδοση εξοπλ ισμού

Φυσική και χημική έκθεση

Μέθοδο ι συντήρησης

Προβλεπόμενος από τη μελέτη
χρόνος εξυπηρέτησης και σκοπός
της σήραγγας

Βελτίωση εδάφους

Παράμετροι μελέτης και χρονικές

επιδράσεις
Οπλισμός ή ίνες

•

Μέθοδοι στεγανοποίησης
Γεωμετρία προφίλ
Ιδιότητες υλικών

•

Σχέδιο

•

Οι ομάδες μελέτης θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπ'όψιν τους περιορ ισμούς των μεθόδων
κατασκευής και να γνωρίζουν την πιθανή απόδοση των υλικών, καθώς και να έχουν έντονη επί τόπου
παρουσία , έτσι ώmε να διασφαλίζεται η κατασκευή των κύριων χαρακτηρ ιmικών ασφαλείας και

2:

Παράγοντες μελέτη ς κα ι κατασκευής που ενδέχεται να επηρεάσουν την αντοχή των

επενδύσεων σηράγγων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

αντοχής όπως προβλέπονται από τη μελέτη .

•
•

@

ΑnΛΟΙ ΑΡΜΟΙ
ΧΑΜΗΛΟΥ

κιΝΔΥΝΟΥ

Pilot enla rgement method

ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΜΟΙ

~

ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙ ΝΔΥΝΟΥ

Single sidewall drift method

Σχέδιο

3:

Τα

sidewall drifts

Double sidewall drift method

έχουν σύνθετους αρμούς με υπέρμετρο οπλ ισμό από χάλυβα που μπορεί να

προκαλέσει αργότερα ανησυχίες ως προς την αντοχή , εάν δεν εκτοξεύεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες

4

Προδιαγραφές και οδηγίες

Δυστυχώς, στη βιομηχανία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, οι προδιαγοοφές και έγγραφα με οδηγίες

τείνουν συχνά να « Κόβονται και να επανακολλώνται » από σύμβcίσή aϊ σύμβαση επί σειρά ετών,

χωρίς να πραγματοποιείτα ι ενδελεχής έρευνα ως προς τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του

εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Η πρόσφατη αύξηση της χρήσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος
υγρής ανάμιξης, έχε ι δώσει το έναυσμα για την επανεξέταση των «παλιών» προδιαγραφών και τώρα
καταρτίζοντα ι νέα έγγραφα τα οποία αντανακλούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία του
εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
Ο ι σύγχρονες αυτές προδιαγραφές εκτοξευόμενου σκυροδέματος ορίζουν τώρα για πρώτη φορά το

μόνιμο, ανθεκτικό εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ως κατασκευαστικό υλικό . Εξετάζουν τα ζητήματα επίτευξης
σύγχρονης μελέτης σύνθεσης ελεγχόμενης ποιότητας, παροχής οδηγιών για την προώθηση και τον
έλεγχο της αντοχής και την αποτελεσματική εκτέλεση της μεθόδου εκτόξευσης . Η νέα Ευρωπαϊκή
Προδιαγραφή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

(1996)

της

EFNARC,

για παράδειγμα, παρέχει γενικά

συστήματα για την επίτευξη μόνιμου εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Η προδιαγραφή αυτή έχει
αποτελέσει τη βάση για συγκεκριμένες προδιαγραφές για νέα έργα σε παγκόσμια κλίμακα και για τη
νέα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος.

Η νέα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος της EFNARC αποτελεί επιπλέον το
πρώτο έγγραφο που εξετάζει ζητήματα όπως την εθνική κατάρτιση χειρ ιστών εφαρμογής εκτοξευόμενου
σκυροδέματος και τη διαπίστευση . Η Προδιαγραφή εκθέτει επίσης συστήματα τα οποία θα λάβουν
υπ'όψ ιν οι εργολάβοι και μελετητές πριν την έναρξη
της κατασκευής και τις δομές που θα
κατασκευάσουν από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ώστε να προσαρμόζουν αναλόγως το σύστημα
εκτοξευόμενου σκυροδέματος με τη μελέτη σύνθεσης.

Κατασκευαστική ικανότητα
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•

Η ομάδα κατασκευής θα πρέπει να γνωρίζει τα στοιχεία της μελέτης, τα οποία αποτελούν παράγοντες
πρωταρχικής σημασίας για τον καθορι σμό της ασφάλειας και αντοχής της σήραγγας. Για τη
διασφάλιση της ποιότητας της επένδυσης από σκυρόδεμα, τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου θα πρέπει
να είνα ι κατάλληλα για έλεγχο παραγωγής. Η διατήρηση της επικοινωνίας ανάμεσα στις ομάδες

μελέτης και κατασκευής, από το στάδιο που προηγείται της μελέτης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ,
είναι υψίστης σπουδαιότητας για την προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών.

•

Οι χειρ ιστές εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα πρέπε ι να έχουν προηγούμενη εμπειρία
εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος και γνώση της μεθόδου εκτόξευσης που θα υιοθετείται για το
συγκεκριμένο έργο. Συνιστάται η ικανότητα ενός χειριστή να διαπιστώνεται είτε εφ'όσον είναι κάτοχος
πιστοποιητικού από προηγούμενη εργασία είτε με επίδειξη της ικανότητάς του σε μία περιοχή εκτός
του έργου.

•

•
•

Οι ισχύουσες διατάξεις απαιτούν επιπλέον από τους ανθρώπους που εκτελούν τις εργασίες
εκτόξευσης, να διαθέτουν τεχνική γνώση του σκυροδέματος και ιδίως του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος. Οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν οδηγήσει στην καλύτερη κατάρτιση του εν λόγω
προσωπικού, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας. Ο αριθμός των
εξειδικευμένων εργολάβων που χρησιμοποιούν εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει αυξηθεί κατά τα
τελευταία χρόνια, κάτ ι το οποίο έχει βελτιώσει την ποιότητα εφαρμογής σε παγκόσμιο επ ίπεδο .
Για την κάλυψη του διεθνούς ζητήματος της κατάρτισης όσον αφορά στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα , μία
καινοτόμος υπηρεσία η οποία παρέχεται από το Διεθνές Κέντρο Γεωτεχνικής και Υπόγειας Κατασκευής
(lnternational Centre for Geotechnical and Underground Construction - CUC), που εδρεύει στην
Ελβετ ία , λειτουργεί τμήματα εκμάθησης της σύγχρονης τεχνολογίας εκτοξευόμενου σκυροδέματος,
ώστε να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του κλάδου. Υπάρχουν ειδι κά τμήματα για μελετητές και
εργολάβους, με εξειδικευμένη διεθνή κατάρτιση χειριστών για την έναρξη εφαρμογής ρομποτικής
εκτόξευσης το 2002 για παράδειγμα.
Μελέτη σύνθεσης εκτοξευόμενου σκυροδέματος
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Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την αντοχή μίας κατασκευής από σκυρόδεμα, είνα ι η επίτευξη

•

χαμηλής δ ιαπερατότητας, που ελαπώνει την είσοδο πιθανώς επιβλαβών ουσιών, εμποδίζοντας έτσ ι
χημικές αντιδράσεις όπως εκείνες που αφορούν στο τσιμέντο και συνεπώς αποτρέποντας χημικές
αλλαγές. Η χαμηλή διαπερατότητα στι ς εφαρμογές του εκτοξευόμενου σκυροδέματος επιτυγχάνεται με
τα ακόλουθα μέσα:

•

•

'Ενα καλά δ ιαβαθμισμένο υλικό , κατάλληλο για το σύστημα έφα..ρμογής του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος από άποψη άντλησης, εργασιμότητας, ελάπωσης απώλειας αναπήδησης και καλής

συμπύκνωσης (παρόμοιο με την κοκκομετρ ι κή δ ιαβάθμιση της

•

Επαρκής περ ι εκτικότητα τσιμέντου, συνήθως από
δε θα πρέπει να είνα ι μικρότερη από

•

•

350 kg.

Χα μηλή, προκαθορισμένη αναλογία νερού/τσιμέντου, μικρότερη από
με

•

EFNRAC που δίδεται στο Σχέδιο 4).
400 έως 500 kg. Η περιεκτικότητα του τσιμέντου

χρήση

μέσων

ελάπωσης

νερού

/

0,45,

η οποία επιτυγχάνεται

«υπερπλαστικοποιητών».

Οι

σύγχρονοι

«υπερπλαστ ικοποιητές» έχουν τη δυνατότητα παροχής αναλογιών τσιμέντου/νερού μεταξύ

0,4, διατηρώντας παράλληλα
•

κάθιση

0,35 και

20 cm.

Χρήση πουζολανικών υλικών, όπως silica fume και PFA. Το silica fume έχε ι δράση παιπάλης,
καθώς θεωρείται ότι κατανέμει τα προϊόντα ενυδάτωσης στο δ ιαθέσιμο χώρο κατά τρόπο

5

περισσότερο ομοιογενή. Έτσι επιτυγχάνεται σκυρόδεμα χαμηλής διαπερατότητας, με αυξημένη

αντοχή σε θειικά άλατα και βελτιωμένη
αντοχή ψύξης/απόψυξης.

ιsο

100

• Έλεγχος μικρών ρηγματώσεων της τάξης των

90

0.2 mm μέσω οπλισμού από ίνες αντί
πλέγματος,

•

επιτρέποντας
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στις μετά τη σκλήρυνση φυσικές ιδιότητες του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, όπως χαμηλές
αντοχές και πυκνότητες και αυξημένη διαπερατότητα.
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αναπηδήσεως

Sieve

Permeability classes taken from :
Concrete Society Technical Repon
Νο . 31 . (1988)

δ ιαπερατότητας κα ι αποτελέσματα αυτών σε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με

χρήση μη αλκαλι κών κα ι τροποπο ι ημένων επιτcχυντών νιτρικού άλατος

6

•
•

Η Τεχνι κή Έκθεση Υπ'αρ . 31 της Concrete Society (UK): Δοκιμές διαπερατότητας σκυροδέματος
εργοταξίου (1988), περιγράφει μία σειρά δοκιμών διαπερατότητας για ελέγχους στο εργοτάξιο .
Περ ιλαμ βάνονται τρεις κατηγορίες σκυροδέματος που διαθέτουν υψηλή, μέση και χαμηλή
διαπερατότητα , βάσει αποτελεσμάτων από τις τεχνικές ελέγχου . Οι δοκιμές δ ι απερατότητας και τα
πεδία εκτοξευόμενου σκυροδέματος απεικονίζονται στο Σχέδ ιο 5, καθώς και τα πεδ ία των
αποτελεσμάτων των δοκιμών σε δείγματα σηράγγων στο Η . Β . από μόνιμο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,

παρουσ ι άζοντας το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ως ανθεκτικό υλικό επένδυσης, καθώς αποτελεί εν γένε ι
κατηγορία σκυροδέματος «Χαμηλής Διαπερατότητας» (Dimmock 1998).

•

7

Νέα <<μη αλκαλικά» πρόσμικτα επιτάχυνσης

Τελευτα ία , οι ανησυχίες που αφορούν στην ασφάλεια και την οικολογία έχουν κυριαρχήσει στη ν

•

αγορά επιταχυντών εκτοξευόμενου σκυροδέματος κα ι έχει ξεκινήσει μία τάση διστακτικότητας ως προς
τη χρήση προϊόντων επιθετικών προς το περιβάλλον. Παράλληλα αυξάνονται οι απαιτήσεις ως προς
την αντοχή και την ανθεκτικότητα των κατασκευών από σκυρόδεμα . Υποψίες ότι δυνατοί αλκαλικοί
επ ιταχυντές (αργιλικοί) ευθύνονται γ ια την απώλε ια αντοχής και την πρόκληση επιπτώσεων
απόπλυσης, έχουν αναγκάσει τη βιομηχανία μας να προχωρήσει στην παροχή απαντήσεων και στην
ε ξεύρεση προϊόντων με καλύτερες αποδόσεις.
..

>

Λόγω της σύνθετης χημείας τους, οι μη αλκαλικοί επιταχυντές είναι εύλογα πολύ πιο ακριβοί από το υς

•

παραδοσιακούς επιταχυντές. Παρ'όλα αυτά, οι τιμές των επιταχυντών δεν επηρεάζουν σημαντικά τη
συ νολ ική δαπάνη του τοποθετημένου εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Πολύ πιο σημαντι κές είνα ι οι
συνέπε ι ες που απορρέουν από την οικονομ ία στο χρόνο και τις απώλειες αναπηδήσεως, τη βελτίωση

της ποιότητας και της αντοχής και το ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
Η αυξημένη ζήτηση για επιταχυντές εκτοξευόμενου σκυροδέματος, που ορίζονται ως μη αλκαλικοί,

•

εμπεριέχει πάντοτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω ζητήματα:

•

Με ίωση του κινδύνου αντίδρασης αλκαλικών αδρανών, με αφαίρεση της περιεκτικότητας σε
αλκαλικές ουσίες, που προέρχεται από τη χρήση κοινών καυστικών αργιλικών επιταχυντών .

•

Βελτίωση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας μέσω της μειωμένης επιθετικότητας του επιταχυντή,
ώστε να

•

αποφεύγονται εγκαύματα ,

απώλεια όρασης και

αναπνευστικά προβλήματα. Το

χαρακτηριστικό ρΗ των μη αλκαλικών επιταχυντών κυμαίνεται μεταξύ
δέρματος είναι 5,5).

•

2,5

και

4

(το ρΗ του

Προστασία του περιβάλλοντος με μείωση της ποσότητας επιθετικών στραγγιδίων στα υπόγεια
νερά , τόσο από το τοποθετημένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα όσο και από το υλικό της απώλε ιας
αναπηδήσεως που απορρίπτεται σε χωματερές .

•
•

•

•

Με ίωση της διαφοράς μεταξύ του βασικού μίγματος και της τελικής αντοχής του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος, σε σύγκριση με τους αργιλικούς και υδρύαλους επιταχυντές παλαιότερου τύπου ,
που συνήθως κυμαινόταν μεταξύ

15 και 50%.

Το βάρος που δίδεται από τις διάφορες αγορές ως προς τα ανωτέρω σημεία διαφέρει. Όταν το
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιείτα ι για την πρώτη στρώση επένδυσης (σε μελέτες που
θεωρούνται προσωρινές και όχι σχεδιασμένες να φέρουν φορτία), τα σημεία 2 και 3 είναι τα π ιο
σημαντικά . Όταν το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιε ίται για μόνιμες κατασκευές, τα σημε ία 1 και

4 γίνονται εξίσου

σημαντικά .

Οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω είχαν ως συνέπεια τη χρήση πάνω από

40,000 τόνων μη

αλκαλικού επιταχυντή παγκοσμίως, από το 1995. Η Εταιρεία ΜΒΤ θεωρεί αυτόν τον τύπο επ ιταχυντή
ως τον πλέον σύγχρονο και έχει κατά συνέπεια προχωρήσε ι στην παραγωγή του σε 18 χώρες.
Όσον αφορά στην αντοχή σε θειικά άλατα , η

SINTEF

(Νορβηγία) έχε ι προχωρήσε ι στην εκτέλεση

δοκιμών, τα αποτελέσματα των οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα

1,

όπου η αναγραφή «Υψηλή »

καταδει κνύει εξαιρετική αντίσταση στα θειικά άλατα . Βάσε ι των αποτελεσμάτων αυτών προκύπτουν τα
παρακάτω σχόλια:

•

Οι μη αλκαλικοί επιταχυντές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη εκτοξευόμενου
σκυροδέματος ανθεκτικού σε θειικά άλατα σε δοσολογίες έως

10%.

•

Οι μη αλκαλικοί επιταχυντές έχουν καλύτερη απόδοση από του ς τροποπο ι ημένου ς επ ιταχυντές
νιτρικού άλατος με τα τσιμέντα OPC.

•

Η χρήση 6% microsilίca παρέχει αντίσταση στα θειικά άλατα με το OPC ανάλογη με το ανθεκτικό
στα θε ι ικά άλατα τσιμέντο (SR). Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι προτιμότερη η χρήση του
OPC αντί του τσιμέντου SR στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα , λόγω της ταχύτερης πήξης του κα ι
ενωρίτερης ανάπτυξης αντοχών.

•

Όσο χαμηλότερη είναι η αναλογία νερού

- τσιμέντου, τόσο υψηλότερη είναι η αντοχή σε θειικά
άλατα . Συνιστάται η αναλογία νερού - τσιμέντου να ε ίναι μικρότερη του 0,45, και κατά προτίμηση
με χρήση των νέων υπερπλαστικοποιητών να επιτυγχάνεται αναλογία νερού - τσιμέντου μικρότερη
του

0,4.

Πίνακας

1: Αντοχή

εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε θει ι κά άλατα

(SINTEF, 1999)

Τύπος τσιμέντου

OPC

OPC

OPC

OPC

SR

Αδρανή : αντιδραστι κότητα

αντιδραστικό

αντιδραστικό

μη α ντιδραστικό

μη αντιδραστικό

ελαφρώς

alkaιi-si ιica

αντιδ ραστικό

Microsilica
Αναλογία νιρού-τσιμέντου

0%

6%

0%

6%

0% κα ι 6%

0,45

0,47

0,52

0,48

0,45 έως 0,48

Επιταχυντής και Δοσολογία

'

(

.. ,

~

Τροποποιημένο νιτρικό άλας

5%

μέτρια

υψηλή

καμία

υψηλή

υψηλή

Τροποποιημένο νιτρικό άλας

10%

καμία

υψηλή

καμία

υψηλή

υψηλή

Μη αλκαλικό

5%

υψηλή

υψηλή

καμ ία

υψηλή

υψηλή

Μη αλκαλικό

10%

μέτρια

υψηλή

καμ ία

υψηλή

υψηλή

Καμία (απουσία αντίστασης) :

διαστολή μεγαλύτερη από Ο, 1%

Μέτρια αντίσταση :

διαστολή μεταξύ

Υψηλή αντίσταση :

διαστολή μικρότερη από

8

0,05% και Ο, 1%
0,05%

Απαιτήσεις εφαρμογής

8

•

Παρατηρείται αρκετά συχνά το φαινόμενο, τα οφέλη μίας καλά σχεδιασμένης μελέτης σύνθεσης γ ι α την
επ ίτευξη των απαιτήσεων αντοχής της δομής να αναιρούνται από ανεπαρκείς μεθόδους εφαρμογής.
Προκειμένου να επιτευχθεί ανθεκτικό εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των
απαιτήσεων της μελέτης από τις ιδιότητες του υλικού , η μέθοδος εφαρμογής θα πρέπει να συνάδε ι με

τα ακόλουθα κριτήρια ώστε να επιτυγχάνεται ένα σκυρόδεμα υψηλής απόδοσης με ελάχιστη απόκλ ιση
στην ποιότητα:

•

•

Θα πρέπει να παράγεται καλά αναμεμιγμένο
και

ομοιογενές

σκυρόδεμα

στο

ακροφύσιο

(ινών περιλαμβανομένων) και θα πρέπει να
μην

παρουσιάζει

μπλοκαρίσματα

παλμικά

φαινόμενα

και

effects

and

(pulsation

blockages), μέσω αντλιών υγρής ανάμ ιξης.

•

•

Η μετρημένη απώλεια αναπηδήσεως των
αδρανών θα πρέπει να είναι μικρότερη του
10%, εφοδιάζοντας την επένδυση της
σήραγγας
με
ένα
υλικό
κατάλληλα ·
διαβαθμισμένο.
ελάπωση

Αυτό

συνεπάγεται

φαινομένων αποκόλλησης,

την
σκιών

π ίσω από το χαλύβδινο οπλισμό, ρηγμάτωσης

•

λόγω

συρρίκνωσης,

και

ανεπαρκούς

Σχέδιο

6:

Χρήση ρομποτικής εκτόξε υσης για

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υψηλής ποιότητας

μικροδομής.

•

Η μετρημένη απώλεια αναπηδήσεως των ινών θα πρέπει να είναι μικρότερη του

20% έτσι

ώστε να

παρέχεται αποτελεσματικός έλεγχος των ρωγμών και δομική απόδοση, προσδίδοντας έτσι
καλύτερη αντοχή στην επένδυση της σήραγγας.

•

•

Οι

αυτόματοι

δοσομετρητές επιταχυντών που λειτουργούν συγχρονικά

σκυροδέματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

με την εκροή του

κατά τρόπον ώστε να επιτρέπουν ακριβείς και

σταθερούς ρυθμούς δοσολογίας.

•

Χαμηλά επίπεδα σκόνης που επιτρέπουν την ύπαρξη καλύτερης ορατότητας για τους χειρ ι στές
εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερο έλεγχο της εκτόξευση ς.

•

•

χρησιμοποιούντα ι αυτοκινούμενα μέσα ρομποτικής εκτόξευσης όπου είναι δυνατό , επιτρέποντας

την εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας, κατά τρόπον ασφαλέστερο κα ι
οικονομ ικότερο, όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο 6.

•

•

Στόχος του συστήματος θα πρέπει να είνα ι η μείωση του κινδύνου , ανθρώπινες επιρροές να
επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Για παράδειγμα θα πρέπει να

Μία έτο ιμη ποσότητα εκτοξευόμενου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς εφαρμογή,
ως ενδεχόμενη υποστήριξη κατά τη διάρκεια εκσκαφών στη σήραγγα. Αυτό μπορεί να διευκολυνθε ί
από τον έλεγχο της ενυδάτωσης του τσιμέντου με χρήση σταθεροποιητικών προσμίκτων .

•

Σε περίπτωση σαθρού εδάφους και τρεχούμενων υπόγειων υδάτων, το σύστημα θα πρέπει να
είναι προσαρμόσιμο, ώστε να παρέχει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με χαρακτηριστι κά άμεσης πήξης
(αστραπιαία πήξη

•

Η

μέθοδος

- flash setting).

εφαρμογής

του

εκτοξευόμενου

σκυροδέματος

θα

πρέπει

να

επιτρέπε ι

την

αποτελεσματική συντήρηση του σκυροδέματος, η οποία δε θα επηρεάζει αρνητικά τη συνοχή

•

μεταξύ δ ιαδοχικών στρώσεων, όπως με ενσωμάτωση προσμίκτων βελτίωσης σκυροδέματος .

Βάσει των ανωτέρω απα ιτήσεων, μόνη συνιστώμενη μέθοδος για την κατασκευή ανθεκτικών
7). Η μέθοδος
υγρής ανάμιξης είναι επί του παρόντος η μόνη βιώσιμη για την επίτευξη ποιότητας, κυρίως όσον
επενδύσεων είνα ι η μέθοδος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος υγρής ανάμ ι ξης (Σχέδιο

•

αφορά στον έλεγχο της αναλογίας νερού

τσιμέντου , που είναι ζωτικής σημασ ίας γ ια την

-

ανθεκτικότητα και την μακροπρόθεσμη αντοχή του σκυροδέματος. Επιπλέον, η μέθοδος υγρής
ανάμ ιξης έχει παρουσιάσει σημαντικά οικονομικά οφέλη έναντι της ξηρής μεθόδου.

Υγρή ανάμιξη

-

Αδρανή, τσιμέντο, νερό, σταθεροποιητής και
υπερπλαστικοποιητής (&ίνες)

Έλεγχος δοσολογίας επιταχυντή και
όγκου αέ ρα στην αντλία.

Dense stream conve.,vance
επιταχυ ντής

LJ

Πεπιεσuένο αέοα

Δοσομετρ ική αντλία επιταχυντού

--..

Επιταχυντής

ολοκληρωμένου κυκλώματος

Εκροή: 6.έwς 2sm3/hr
Απώλεια αναπηδήσεως: Αδρανή:

5 έως 10%
1Ο έως 30%

Ίνες χάλυβα :

Σχέδιο

7:

Μέθοδος εκτοξευόμενου σκυροδέματος υγρής ανάμιξης

Πολλοί από τους παράγοντες που προκαλούν υψηλές τιμές απώλειας αναπηδήσεως, χαμηλή

συμπύκνωση , απώλεια δομικής απόδοσης και ως εκ τούτου αυξάνουν τις δαπάνες του έργου ,
αποδίδονται στην απόδοση των χειριστών εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ιδίως στη ν
απόδοση των χειροκίνητων συστημάτων ακροφυσίου που χρησιμοποιούν τη μέθοδο ξηρής ανάμιξης.

Η χρήση των σύγχρονων προσμίκτων που εφαρμόζονται στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υγρής ανάμιξη ς
έχει περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα αυτά, επιτρέποντας στο τοποθετημένο σκυ ρόδεμα να

παρουσιάζει αρχικά πλαστική συμπεριφορά. Για μερικά λεmά μετά την εφαρμογή του , το νέο
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μπορεί να απορροφηθεί και να συμπυκνωθεί πιο εύκολα από ότι κάπο ια

υλικά γρήγορης ή αστραπιαίας πήξης.

Η προσέγγιση αυτή μειώνει σημαντικά την απώλεια

αναπηδήσεως και επιτρέπει την ευκολότερη επίτευξη επικάλυψης - ενθυλάκωσης του χάλυβα.

..
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Robojet booms
keeps parallel to
sprayed concrete
surface during
spraying

•

Automatic noz..zle
oscillator for smooth
finιs h

•
•
Σχέδιο

8: ρομποτικός χειριστής εκτόξευσης MEYCO -

σωστή γωνία και απόσταση γ ια μείωση απωλε ιών

αναπηδήσεως και βελτίωση ποιότητας

•
Τα προβλήματα που σχετ ίζονται με τη γωνία του ακροφυσίου , την απόσταση του ακροφυσίου και την

•

επ ίτευξη της σωστής συμπύκνωσης με τον απα ιτού μ ενο όγκο αέρα και την απαιτούμενη πίεση , έχουν

διευκολυνθεί με τη χρήση ρομποτικών χειριστών εκτόξευσης

(robotic spraying manipulators), κυρίως σε
σήραγγες μεγάλης διαμέτρου . Όπως απεικονίζετα ι στο Σχέδιο 8, ό pομπϋτιi<ός χειριστής εκτόξευσης
MEYCO (robojet spraying manipulator) ρυθμίζεται από το χειριστή εφαρμογής εκτοξευόμενου
σκυροδέματος μέσω ενός τηλεχειριζόμενου μοχλού, έτσι ώστε το ακροφύσιο να εκτοξεύει από τη
σωστή απόσταση και γωνία ανά πάσα στιγμή . Η μέθοδος αυτή, σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο

•

όγκο αέρα και τη ν απα ιτού μενη πίεση, εξασφαλίζει χαμηλό ποσοστό απωλε ιών αναπηδήσεως και

καλά συμπυκνωμ ένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Το καλό τελείωμα της επιφάνειας μπορε ί να επιτευχθεί
επιλέγοντας την επιλογή της αυτόματης παλμικής κίνησης του ακροφύσιου.

9

•
•

Συντή ρηση εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Η συντήρηση είναι μ ία από τι ς πιο βασ1κές εργασtες για την επίτευξη καλής αντοχής στο εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα. Η αναγκαιότητα αυτή οφε ίλεται στη σχετικά μεγάλη περιεκτικότητα του μίγματος σε νερό
κα ι τσιμέντο και συνεπώς στην αυξημένη πιθανότητα συρρίκνωσης και ρηγμάτωση ς του
τοποθετημένου σκυροδέματος. Άλλοι λόγο ι είναι ο κίνδυνος γρήγορου στεγνώματος, λόγω του
χαρακτηρι στι κά υψηλού εξαερισμού των ση ράγγων, και η ταχε ία ενυδάτωση του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος που έχει υποστεί επιτάχυνση πήξεως κα ι η εφαρμογή σε λεπτές στρώσεις. Το
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα θα πρέπει πάντα κατά συνέπεια να συντηρείται κατάλληλα, με χρήση ενός
αποτελεσματικού μέσου συντήρησης. Υπάρχουν παρ'όλα αυτά κάποιοι περιορ ισμοί όσον αφορά στη
χρήση των μέσων συντήρησης:

•

•

Δεν πρέπε ι να περιέχουν διαλύτη (χρήση σε κλειστούς χώρους)

Δεν πρέπει να έχουν αρνητική επίδραση στη συνοχή μεταξύ των στρώσεων

•
•

Πρέπει να εφαρμόζονται αμέσως μετά την τοποθέτηση του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Το τοποθετημένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα , ως επί το πλείστον, ανά τον κόσμο , δεν παρουσιάζει
συνοχή και δη μιουργούνται πολλές ρηγματώσεις, λόγω του ότι δεν εφαρμόζεται σύστημα συντήρησης.
Η αύξηση της χρήσης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος ως μόνιμου υλικού τελικής επένδυσης,
δημιούργησε σημαντικές απαιτήσεις για μακροπρόθεσμη αντοχή και απόδοση. Οι απαιτήσεις αυτές

2. 5 τ--------.-------------,

αφορούν στην καλή συνοχή, την υψηλή τελική
πυκνότητα

και

αντοχή

σε

θλίψη,

ώστε

να

διασφαλίζονται η αντοχή σε ψύξη/απόψυξη και η
χημική αντοχή, η στεγανοποίηση και ένα υψηλό

nϊ'

2
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επίπεδο ασφαλείας.
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φ

~

Κατά

τη

συντήρηση

του

εκτοξευόμενου

c;;
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σκυροδέματος με ένα εξωτερικό μέσο συντήρησης,

.Ξ

πρέπει

~ 0.5

να

δίδετα ι

μεγάλη

προσοχή

στον

-ι::ι

c:

καθαρισμό του υποστρώματος πριν την εφαρμογή
ο

επόμενης στρώσης . Ο καθαρισμός πρέπει να
εκτελείται με πεπιεσμένο αέρα και πολύ νερό.

External

Σχέδιο
Ένα

άλλο πρόβλημα

όσον αφορά στα

μέσα

συντήρησης, είναι η δυνατότητα εφαρμογής τους

9:

Βελτιωτικών

Θετική

cuήng

επίδραση

Σκυροδέματος

από

για

τη

την

χρήση
επίτευξη

αυξημένης συνοχής

σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της εκτόξευσης. Για τη διασφάλιση της σωστής
συντήρησης του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, τα μέσα συντήρησης πρέπει να εφαρμόζονται εντός 15
έως 20 λεπτών μετά την εκτqξευση . Λόγω της χρήσης επιταχυντών πήξης, η ενυδάτωση του
σκυροδέματος λαμβάνει χώρα εντός μικρού χρονικού διαστήματος μετά την εκτόξευση (5 έως 15
λεπτά). Η ενυδάτωση κα ι η θερμοκρασία είναι πολύ δραστικές κατά τα πρώτα λεπτά κα ι τις πρώτες
ώρες που ακολουθούν την εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και η προστασία του
εκτοξευόμενου σκυροδέματος είναι πολύ ση μαντική κατά το κρίσιμο αυτό στάδιο .

Η εφαρμογή των μέσων συντήρησης απα ιτεί δύο χρονοβόρες λειτουργ ίες: Εφαρμογή του μέσου
συντήρησης και καθαρισμό/αφαίρεση του μέσου συντήρησης από την επιφάνεια του εκτοξευόμενου
σκυροδέματος μεταξύ των στρώσεων, εάν πρόκειτα ι για δομή πολλαπλών στρώσεων.
Έχουν αναπτυχθεί νέα συστήματα, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη συντήρηση του
εκτοξευόμενου

σκυροδέματος

υγρής

ανάμ ιξης,

που

αναφέρονται

ως

πρόσμικτα

Βελτίωσης

Σκυροδέματος. Βελτίωση σκυροδέματος (εσωτερι κή συντήρηση) σημα ίνει ότι ένα ειδικό πρόσμικτο
προστίθεται στο σκυρόδεμα κατά τη σύνθεση, ως κανονι κό πρόσμικτο. Το πρόσμικτο αυτό
αναπτύσσει ένα εσωτερ ι κό φράγμα στο σκυρόδεμα, το οποίο διασφαλίζει ασφαλέστερη ενυδάτωση
από ότι η εφαρμογή συμβατικών μέσων συντήρησης. Τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν την
τεχνολογία είναι τα εξής:

•

Η χρονοβόρα εφαρμογή κα ι , σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων εκτοξευόμενου σκυροδέματος,
η αφαίρεση των μέσων συντήρησης, δεν είναι πλέον απαραίτητες

•
•

Η συντήρηση είνα ι εγγυημένη από την έναρξη της ενυδάτωσης
Δεν παρουσιάζεται αρνητική επίδραση στη συνοχή μεταξύ των στρώσεων, επιτρέποντας στις
δομές να δρουν μονολιθ ι κά, χωρίς τον κίνδυνο αποκόλλησης.

•

Δρα σε όλο το πάχος της επένδυσης από σκυρόδεμα και όχ ι μόνο στη ν εκτιθέμενη επιφάνεια.

1 2.

·-

•
Στο

Σχέδιο

9 απεικονίζονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα δοκιμών συνοχής σε δείγματα

εκτοξευόμενου σκυροδέματος τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί , στα οποία έχει εφαρμο01εί μέσω

ψεκασμού μ ία μεμβράνη συντήρησης και τέλος ένα δε ίγμα εκτοξευόμενου σκυροδέματος που περιέχε ι

•

πρόσμικτο βελτίωσης σκυροδέματος. Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που έχει συντηρηθεί εξωτερικά
παρουσι άζει τη χειρότερη απόδοση, καθώς η μεμβράνη είχε αρνητική επίδραση στη συνοχή των
στρώσεων. Η αποτελεσματικότητα του Βελτιωτικού του Σκυροδέματος διαφαίνεται μέσω της γήρανσης,
όπως αποδε ι κνύεται από την αύξηση μεταξύ των 1Ο και

28 ημερών.

Συνεπεία της βέλτιστης αυτής επίδρασης της συντήρησης, βελτίωση παρουσιάζεται επίσης σε όλα τα

•

υ πόλοιπα χαρακτηριστικά του εκτοξευόμενου σκυροδέματος: πυκνότητα, τελικές αντοχές, QYT.9Xil σε
ψύξη/απόψυξη και χημική αντοχή , στεγανοποίηση , με ίωση ρηγματώσεων και συρρίκνωσης. Βελτιώνε ι
επιπλέον την αντλησιμότητα και εργασιμότητα του εκτοξευόμενου σκυροδέματος, ακόμα και με αδρανή
κακής δ ιαβάθμισης. Επίσης, βελτιώνει
σκυροδέμ ατος οπλισμένου με ίνες χάλυβα .

•

10

ιδιαίτερα την αντλησιμότητα

μιγμάτων εκτοξευόμενου

Οπλισμός από ίνες χάλυβα και Πολυμερή Υψηλής Απόδοσης (ΗΡΡ)
Η είσοδος νερού συνδέεται εμπειρικά με τμ ήματα της
επένδυσης

από

εκτοξευόμενο

σκυρόδεμα

που

περιέχουν οπλισμό από χάλυβα μεγάλης διαμέτρου ,
όπως
δικτυωτό
σκελετό,
ράβδους
σύνδεσης
δικτυωτού

•

σκελετού

κα ι

υπέρμετρες επι καλύψεις

οπλισμού από χάλυβα , όπως σημειώνετα ι στο Σχέδ ιο

1Ο .

Ως εκ τούτου , θα πρέπει να δίδεται έμφαση στην

ελαχιστοποίηση της ποσότητας του οπλισμού μέσω :
Βελτιστοποίησης του κατακόρυφου προφίλ της
σήραγγας

•

ώστε

να

μειωθούν

στιγμ ιαίες

επιδράσεις

•

Αύξησης

του

πάχους

της

επένδυσης

της

σήραγγας, ώστε να διατηρηθεί η γραμμή πιέσεων
στο μεσα ίο τρίτο του τμήματος από σκυρόδεμα

Σχέδιο

•

10:

Είσοδος

νερού

σε

εκτοξευόμενο σκυρόδεμα που περιέχει

•

Όπου είναι δομικώς δυνατό, χρήσης της πιο

ευνοϊκής λύσης οπλισμού από ίνες.

οπλισμό από χάλυβα

Οι ίνες από χάλυβα έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς
σε έργα σηράγγων από μόνιμο · εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, για τη μείωση του πλάτους των ρωγμών, οι

•
•
•

οποίες φτάνουν τα 0,2 mm, και 01ην παραγωγή υδατοστεγανών, ανθεκτικών επενδύσεων σηράγγων.
Το πλεονέκτημα που παρουσιάζουν, έναντι του συμβατικού οπλισμού κατά των ρωγμών, είναι ότι οι
ίνες κατανέμονται κατά τρόπο τυχαίο και ασυνεχή σε όλη τη δομή τη ς επένδυσης της σήραγγας,
επιτυγχάνοντας ομοιόμορφο οπλισμό ο οποίος ανακατανέμει ομο ιόμορφα τα φορτία εφελκυσμού ,
αναπτύσσοντας μεγα~ύτερη ποσότητα ομοιογενώς κατανεμημένων μικρορωγμών περιορισμένου
βάθους. Οι ίνες από χάλυβα μεταμορφώνουν επίσης τcrσκυρόδεμα και από εύθραυστο το μετατρέπουν
σε εύπλαστο υλικό, προσδίδοντας στην επένδυση αυξημένη φέρουσα ικανότητα φορτίων, γεφυρώνουν
την αρχική ρηγμάτωση μέσω της αποτελεσματικής ανακατανομής του φορτίου, αυξάνοντας έτσι την
ασφάλεια της δομής κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Πρόσφατα, έχει εισαχθεί η χρήση ινών ΗΡΡ (βλ.
Σχέδιο 11), καθώς διαθέτουν το επιπλέον πλεονέκτημα της ανθεκτικότητας σε διάβρωση,
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα απόδοση παρόμοια με εκείνη των ινών από χάλυβα .

Με όλα τα μίγματα που περιέχουν ίνες, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στο συνδυασμό τη ς αντοχής
των ινών με την αντοχή εφελκυσμού του σκυροδέματος, καθώς ένα σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με ίνες
κανονικής αντοχής εφελκυσμού, μπορεί να δημιουργήσει εύθ ραυστο υλικό. Καθώς προστ ίθενται οι ίνες
κατά τη διαδικασία της σύνθεσης, εγκαταλείπεται από τον κύκλο κατασκευή ς η χρονοβόρα λε ιτουργ ία
της εγκατάστασης συγκολλημένου πλέγματος.
Εάν ο συ μ βατικός οπλισμός απαιτείται για δομικούς σκοπούς, η μελέτη του οπλισμού θα πρέπε ι να

λαμβάνει υπ'όψιν τη μέθοδο εγκατάστασης και να τον κατανέμει ομοιόμορφα. Η διάταξη του οπλισμού
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρ ιστής εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος να μπορεί να
προχωρεί στην πλήρη επικάλυψη - ενθυλάκωση των ράβδων και η διαδοχή της κατάσκευ ής να
επιτρέπει τη διαδοχική εγκατάσταση του οπλισμού . Σε καμία περ ίπτωση δε θα πρέπε ι το εκτοξευ όμενο
σκυρόδεμα να εφαρμόζεται μέσα από κλουβιά οπλισμού ή πολλαπλά επικαλυμμένα πλέγματα . Θα
πρέπει να δίδεται προσοχή και στην αποφυγή αστραπιαίας πήξης λόγω υψηλής δοσολογ ίας
προσμ ίκτων επιτάχυνσης, καθώς αυτό αναστέλλει την πλαστική συμπεριφορά στο φρέσκο σκυρόδεμ α
κα ι εμποδίζε ι τη μετακίνηση του οπλισμού αμέσως μετά την εκτόξευση.

Σχέδιο

11

Ίνες Προπυλενίου Υψηλής Απόδοση ς

(ΗΡΡ) για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

. ,

11

Επίτευξη στεγανοποίησης

-

.. .

ψεκαζόμενες μεμβράνες

Με την έλευση των επενδύσεων από μόνιμο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, προέκυψε επίσης από τη
βιομ ηχανία , μία απαίτηση για την παροχή υδατοστεγανούς εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό στις σήραγγες στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό και στις σήραγγες των
αυ τοκινητοδρόμων, οι οποίες εκτίθεντα ι σε συνθήκες ψύξης κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς
επίσης και στις ηλεκτροδοτούμενες σιδηροδρομικές σήραγγες. Έχε ι αποδειχθε ί ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις, το μόνιμο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή δ ιαπερατότητα
(χαρακτηριστικά

1

χ

10·14m/s),

παρ'όλα αυτά η είσοδος νερού εξακολουθεί να παρατηρείται σε

κατασκευαστικούς αρμούς, σε σημεία όπου υπάρχει σφηνωμένος χάλυβας κα ι ήλωση σε βράχο.

Παραδοσιακά χρησιμοποιούνται πολυμερή φύλλα μεμβράνης, όπου το σύστημα έχει αποδειχθεί
ευαίσθητο στην ποιότητα θερμικά σφραγισμένων αρμών και στη γεωμετρ ία των σηράγγων, κυρ ίως σε
διασταυρώσεις. Επίσης, όποu έχουν εγκατασταθεί φύλλα μεμβράνης πάνω από επένδυση
εκτοξευόμενου σκυροδέματος, μπορούν να παρατηρηθούν τα ακόλουθα δυσμενή φαινόμενα :

•

Καθώς τα φύλλα μεμβράνης είναι στερεωμένα σε ένα σημείο, οι εκτοξευόμενες εσωτερικές
επενδύσεις μπορεί να μην έχουν στενή επαφή μέσω της μεμβράνης με το υπόστρωμα. Αυτό

μπορεί να οδηγήσει στην ασύμμετρη φόρτιση της επένδυσης της σήραγγας.

•
•

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στα φύλλα μ εμβράνης,
χρησιμοποιείτα ι μία στρώση συγκολλημένου πλέγματος. Καθώς τα φύλλα μεμβράνης είναι

•

στερεωμένα σε ένα σημείο , το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μεταξύ του πλέγματος και των φύλλων
μεμβράνης είναι συχνά κατώτερης ποιότητας, και μπορε ί να οδηγήσει σε ανησυχίες όσον αφορά
στην αντοχή .

•

Η αντοχή των δεσμών μεταξύ της εσωτερικής επένδυσης από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και των
φύλλων μεμβράνης είναι ανεπαρκής και οδηγεί σε πιθανή αποδέσμευση , κυρίως στη στέψη του

προφίλ της σήραγγας. Πρόκειται για επ ιβλαβή επίδραση όταν κατασκευάζονται μονολιθ ι κές
δομές.

•

•

Καθώς η συνοχή της δ ι επαφής σκυροδέματος - φύλλων μεμβράνης είναι μικρή, τα υπόγεια νερά
μπορεί να κυλήσουν κατά οπο ιονδήποτε ανεξέλεγκτο τρόπο. Σε περίπτωση διάρρηξης της
μεμβράνης, τα υπόγεια νερά θα διαρρεύσουν αναπόφευκτα στην εσωτερική επιφάνεια της
σήραγγας σε οποιοδήποτε κατασκευαστικό αρμό της επένδυσης ή ρωγμή, κατά ένα σημαντικό

μήκος της επένδυσης της σήραγγας.

•

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η ΜΒΤ έχει δημιουργήσει μία ψεκαζόμενη πολυμερή
μεμβράνη με βάση το νερό, το προϊόν

Masterseal®340F.

Η ψεκαζόμενη αυτή μεμβράνη αναπτύσσει εξαιρετική συνοχή
διπλής όψεως

•

(0,8 έως 1,3 MPa), κάτι το οποίο επιτρέπει τη

χρήση της σε σύνθετες κατασκευές, αποτρέποντας έτσι

αποτελεσματικά
αυλακιών

τη

δη μ ιουργία

υπόγειων

νερών

των

στη

όποιων

διεπαφή

πιθανών

μεμβράνης

σκυροδέματος. Το Masterseal® 340F διαθέτει επίσης
ελαστικότητα από 80 έως 140%, σε μία μεγάλη κλίμακα
θερμοκρασιών, κάτι το οποίο του επιτρέπει να γεφυρώνει τις

•

ρηγματώσεις που

τυχόν δημ ιου ργούνται

στη

δομή του

σκυροδέματος. Καθώς έχει ως βάση το νερό κα ι δεν περ ι έχε ι
επικίνδυνα

συστατικά,

η χρήση

και

εφαρμογή

του

σε

κλε ιστούς χώρους είναι ασφαλής. Το προϊόν μπορεί να
εφαρμοστεί με ψεκασμό με χρήση μίας ελικοε ιδούς αντλίας

•

•

•
•

και απαιτεί δύο χειριστές για εφαρμογή έως 50 m2/hr, ιδίως
στις πιο σύνθετες γεωμετρίες σηράγγων, όπου η χρήση
φύλλων

μεμβράνη ς

παρουσι άζε ι

πάντα

περιορισμούς, όπως φα ίνετα ι από το Σχέδ ιο

κάποιους

12.

Σχέδιο 12: Με χρήση απλής ελικοειδούς
αντλίαs, δύο ανθρωποι μπορούν να
εφαρμοσουν έως 50 m2ανά ώρα.

Όπως απεικονίζετα ι στο Σχέδ ιο 13, σε εφαρμ ογές επενδύσεων μονού κελύφους, το Masterseal® 340F
εφαρμόζεται μετά την πρώτη στρώση του μόνιμου εκτοξευόμενου σκυροδέματος οπλισμένου με ίνες,
όπου η επιφάνεια του τοποθετημένου σκυροδέματος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδη,
ώστε να επιτρέπει μ ία οικονομ ική εφαρμογή της μεμβράνη ς, πάχους 5 έως 8 mm (καλύπτοντας επίσης
όλες τις ίνες) . Μία δεύτερη στρώση μόνιμου εκτοξευόμενου σκυροδέματος οπλισμένου με ίνες χάλυβα,

μπορεί να εφαρμοστεί στη συ νέχε ια στο εσωτερικό. Καθώς η δύναμη συνοχής μεταξύ του Masterseal<P
340F κα ι των δύο στρώσεων του μόν ιμου εκτοξευόμενου σκυροδέματος ε ίνα ι περίπου 1Mpa, η δομή
μπορεί να δράσει μονολιθικά, με την ψεκαζόμενη μεμβράνη να παρουσιάζει αντοχή έως 15bar. Καθώς

η εφαρμογή αυτή δε λαμβάνει υπ'όψιν την αποστράγγιση νερού, η δεύτερη στρώση εκτοξευόμενου
σκυροδέματος πρέπει να έχει μελετηθεί έτσι ώστε να αντέχει σε τυχόν υδροστατ ι κά φορτία κατά τη
δ ιάρκε ι α εξυπηρέτησης της κατασκευής.

ψεκα ζό μενη με μβράνη

Masterseal 340

2η στρώση μόνιμου εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Σχέδιο

13:

12
Τα

Σύνθετη υδατοστεγανής δομή με χρήση της ψεκαζόμενης μεμβράνης

Masterseal 340F

Παροχή πυρασφάλειας

τελευταία

χρόνια,

η

βιομηχανία

κατασκευής σηράγγων έχει συγκλονιστεί από
την ταχεία καταστροφή, και σε κάποιες
περιπτώσεις την απώλεια ζωών, που έχουν

προκαλέσει κάπο ιες πολύ μεγάλες πυρκαγιές,
όπως αυτή στη Σήραγγα της Μάγχης (Σχέδιο

14), στο Monc Blanc και προσφάτως σε
σήραγγες στην Αυστρία.
Ενώ

αναπτύσσονται

περαιτέρω

συστήματα

διασφάλιση

των

για

την

ρυθμίσεων

ασφαλε ίας των επιβατών και των χειριστών
των σηράγγων σε περίπτωση
πυρκαγιάς

σε

σήραγγα,

οι

εκδήλωσης

αιτήσεις των
Σ~έδιο

14: καταστοο<Dέc από πυοκανιά στn Σnοαννα τnc Μάννnc

χρηστών για δομικές επενδύσεις σηράγγων

που παραμένουν ανθεκτικές σε πυρκαγιά,
ολοένα και αυξάνονται. Η Εταιρεία Master Builders Technologies, καθώς κα ι άλλες εταιρείες, έχει
εξετάσει το ζήτημα παροχής αποτελεσματικής προστασίας σε επενδύσεις σηράγγων, ώστε να

1G

•
αποφεύγονται εκτεταμένες καταστροφές και να μειωθε ί σημαντικά ο κίνδυνος υποχώρησης της
επένδυσης κα ι του εδάφους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς .

•

Η φιλοσοφ ία του MEYCO® Fix Fireshield 1350 βασ ίζετα ι στην παροχή μ ίας παθητικής στρώσης
πυρασφάλειας σε οποιαδήποτε υπόγεια δομή , χρησιμοποιώντας μ ία ταχεία διαδικασία εφαρμογής
μέσω ψεκασμού , όπως απεικονίζετα ι στο Σχέδιο 15. Επιπλέον, η προστατευτική στρώση θα πρέπει να
είνα ι όσο το δυνατόν πιο λεπτή, ώστε να μειώνονται τυχόν επιπτώσεις στην απαιτούμενη δομική ζώνη.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, το υποδόριο σκυρόδεμα της δομής θα παραμε ίνε ι προστατευμένο από

•

θερμο κρασίες έως

1350°C.

Οι επισκευές εκτελούνται απλά , με τοπική αφαίρεση της κατεστραμ μένης

προστατευτικής στρώσης και επαναψεκασμό αυτής .

Βράχος

•

Δομική επένδυση σήραγγας
(τοποθετημένη με εκτόξευση ή με
παραδοσιακό τρόπο)

•
•
Σχέδιο

•
•

•
•

15: Εφαρμογή

μέσω ψεκασμού παθητικής στρώσης πυρασφάλειας στη δομική επένδυση

της σήραγγας από εκτοξευόμενο ή παραδοσιακά τοποθετημένο σκυρόδεμα .

Η απόδοση τέτοιων παθητικών συστημάτων πυρασφάλειας διαπιστώνεται τώρα από το ΤΟΝ Test
Centre for Fire Research, Delft, Netherlands (Κέντρο Δοκιμών Ερευνών Πυρκαγιάς) . Για την
προσομοίωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε βυτίο καυσίμων εντός σήραγγας, η Ολλανδική καμπύλη
πυρκαγιάς του RWS καθορίζεται τώρα για τη δοκιμή συστημάτων πυρασφάλειας σε υπόγειες δομές.
Πέρα από τη διατήρηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 1200°C για δύο ώρες και μία μέγιστη
θερμοκρασία 1350°C, η δοκιμή υποβάλλε ι επίσης το σύστημα σε άμεσο θερμικό σοκ. Βλέπε στο
Σχέδιο 16 την καμπύλη χρόνου-θερμοκρασίας της θερμοκρασίας της καμίνου και την αντίστοιχη
καμπύλη της θερμοκρασίας στη διεπαφή της πυρασφάλειας και του δείγματος δομικού σκυροδέματος .

ΤΝΟ

Centre for F l re Reaearc h

Oelft • The Netherlands
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16:
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Καμπύλες χρόνου-θερμοκρασίας για το

Fireshield 1350, Κέντρο Δοκιμών ΤΝ Ο , Netherlands

Όπως προκύπτε ι από το Σχέδιο 16, η δοκιμή του MEYCO® Fix Fireshield 1350 στο Κέντρο ΤΟ Ν έχει
παρουσιάσει εξαιρετικά αποτελέσματα, σε πάχος στρώσης μεταξύ 40 και 50 mm, αναπτύσσοντας
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στη διεπαφή , κάτω των 225°C σε πάχος 50 mm, και κάτω των 400°C σε
πάχος 400 mm. Δεν παρατηρήθηκε αποφλοίωση σε κανένα από τα δοκιμαστικά πανέλα , όπως
απε ικονίζεται στο Σχέδιο 17. Το Κέντρο ΤΟΝ θεωρεί ότι 225°C είναι το πιο απαιτητικό κριτήριο έως
σήμερα.

. '.-

Σχέδιο

..

17: Δεν παρατηρείται

αποφλοίωση της πυρασφάλειας ή του δομικού σκυροδέματος στα

δοκιμαστικά πανέλα.
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1.

Συμπεράσματα
Για την επίτευξη ανθεκτικών επενδύσεων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα , η ανάπτυξη της

μελέτης σύνθεσης δεν είναι παρά το ένα σκέλος που πρέπε ι να εκτελεσ9εί. Η παραγωγή
ανθεκτικού εκτοξευόμενου σκυροδέματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη

•

ικανότητα κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης και στον κατάλληλο γ ια το σκοπό αυτό εξοπλισμό.

2.

Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος του μελετητή. Η ουσία, στην περίπτωση αυτή , είναι η

κατανόηση της διαδι κασίας εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος και όχι ο αυστηρός
και λεπτομερής καθορισμός των ιδιοτήτων του υλικού. Το κλειδί για τη ν επίτευξη
ανθεκτικότητας είναι «κατασκευάσιμες» μελέτες που διατηρούν τις λεπτομέρειες στο

•

απλούστερο δυνατό επίπεδο.

3.

•

Η εφαρμογή του εκτοξευόμενου σκυροδέμα:rος υγρής ανάμιξης με χρήση σύγχρονων
προσμίκτων και εξοπλισμού, υψηλής απόδοσης και φιλικών προς το περιβάλλον, παρέχει στη
βιομηχανία κατασκευής σηράγγων ένα οικονομικό εργαλε ίο για την κατασκευή μόνιμων,
ανθεκτικών επενδύσεων μονού κελύφους. Η διαδικασία κατασκευής έχει αυτοματοποιηθε ί σε
μεγάλο βαθμό, περιορίζοντας συνεπώς το ποσοστό της ανθρώπινης επιρροής που έχει, κατά
το παρελθόν, αποτρέψει τους πελάτες από το να θεωρούν το εκτοξευόμενο σκυ ρόδεμα ως
μόνιμη στήριξη.

4.

•

Οι σύγχρονες προδιαγραφές του εκτοξευόμενου σκυροδέματος εξετάζουν τώρα τα ζη τήματα

επίτευξης μίας σύγχρονης μελέτης σύνθεσης ελεγχόμενης πο ιότητας, παρέχοντας οδηγίες για
την προώθηση της ανθεκτικότητας κα ι την αποτελεσματική εκτέλεση των μεθόδων εφαρμογής.
Για παράδειγμα, η νέα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος (1996) της
EFNARC, παρέχει γενικά συστήματα για την επίτευξη μόνιμου εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

•
•

5.

Λόγω της αυξημένης χρήσης ανθεκτικών επενδύσεων από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, έχουν
εμφανιστεί πρόσφατα στην αγορά νέες τεχνολογίες για την προώθηση και διατήρηση της
χρήσης τους. Τα συστήματα αυτά ενισχύουν τη στεγανοποίηση και παρέχουν υψ ηλής
απόδοσης αντοχή σε πυρκαγιά.

6.

Περα ιτέρω εφαρμογές ανθεκτικού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε σήραγγες και άλλες
κατασκευές πολιτικού μηχανικού έχουν σημειώσει αύξηση , με μ ία αλλαγή να παρατηρείται

στην αγορά στα μέσα της δεκαετίας του

'90.

Η τάση αυτή πρόκειται να ενισχυθε ί ακόμα

περισσότερο, καθώς ομάδες μελέτης και κατασκευής έρχονται σε επαφή με τη σύγχρονη
τεχνολογία εκτοξευόμενου σκυροδέματος και με το ανθεκτικό σκυρόδεμα που μπορεί να
παραχθεί.

( Παραπομπές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν

•

σχετικής αιτήσεως) .

•
•
..
•,

