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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το θέµα της ανακύκλωσης των δοµικών υλικών και ιδιαίτερα των δοµικών απορριµάτων που
προέρχονται από τις παλιές κατασκευές και αποτελούνται κυρίως από σκυρόδεµα και υλικά
τοιχοποιίας, είναι σηµαντικό για πολλούς λόγους στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Σε
προηγούµενη εργασία µας(πρακτικά 13ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέµατος), παρουσιάστηκαν
αποτελέσµατα από προσδιορισµούς µηχανικών χαρακτηριστικών ανακυκλωµένου σκυροδέµατος
µε αδρανή που προέρχονται από παλιό σκυρόδεµα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
αποτελέσµατα ανακυκλωµένου σκυροδέµατος που αφορούν δοκιµασίες ανθεκτικότητας
(υδατοαπορρόφησης, υδατοδιαπερατότητας ) καθώς και αντοχής σε ολίσθηση. Τα αποτελέσµατα
πιστοποιούν ότι το ανακυκλωµένο σκυρόδεµα είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή
διαφόρων προϊόντων σκυροδέµατος όπως κυβόλιθοι δαπέδων, τσιµεντόλιθοι τοιχοποιίας .
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σχέση µεταξύ ∆όµησης και Περιβάλλοντος σηµαίνει ότι οποιαδήποτε ενέργεια αφορά την
κατασκευή έχει άµεση επίδραση στο περιβάλλον και έχει τέσσερις συνιστώσες:
• λήψη µεγάλων ποσοτήτων πρώτων υλών ( αδρανή για την παραγωγή τσιµέντου,
σκυροδέµατος, κεραµικών…) µε αποτέλεσµα τη δραστική µείωση των αποθεµάτων του
ορυκτού φυσικού πλούτου που διαρκώς υποβαθµίζεται
• κατανάλωση υψηλών ποσοτήτων ενέργειας για την παραγωγή, µεταφορά, χρήση των
πρώτων υλών κ.ο. και των τελικών προϊόντων τους
• εκποµπές µεγάλων ποσοτήτων αερίων όπως CO2,SO2,… κατά την παραγωγή τους
• δηµιουργία τεράστιων όγκων δοµικών απορριµµάτων από τις παλιές κατασκευές που
είναι εκτός λειτουργίας ή κατεδαφίζονται λόγω νέων απαιτήσεων αλλά και από υλικά
κατεδάφισης που προέρχονται από φυσικές καταστροφές( σεισµοί, θύελλες, κ.τ.λ.).
Η ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση των δοµικών υλικών ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
τάσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης που αποτελούν µέρος της σύγχρονης απαίτησης για βιώσιµη
ανάπτυξη, τη διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και την αποτελεσµατική διαχείριση των
απορριµµάτων(Οικονόµου & Σελεβός 1999).
Η ετήσια «παραγωγή» των ορυκτών απορριµµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται ότι
υπερβαίνει τους 300 εκατοµµύρια τόνους αλλά ήδη σε πολλές χώρες η αξιοποίησή τους µε
επαναχρησιµοποίηση υπερβαίνει και το 80% (Τσώχος & Οικονόµου 2002). ∆υστυχώς στην
Ελλάδα το σύνολο σχεδόν των δοµικών απορριµµάτων, που υπολογίσθηκαν πάνω από 2

εκατοµµύρια τόνοι το χρόνο, οδηγείται προς τυχαία απόθεση µε τα γνωστά αρνητικά
αποτελέσµατα.
Η σύσταση των δοµικών απορριµµάτων είναι ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο. Σχετική έρευνα
από οµάδα φοιτητών του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ σε 8 κτίρια προς κατεδάφιση
της Θεσσαλονίκης (Οικονόµου 2002), έδειξε σε γενικές γραµµές την ακόλουθη βασική σύσταση
των δοµικών απορριµµάτων :σκυρόδεµα 40%, κεραµικά υλικά 25%, ξύλο 15%, πλαστικά υλικά
5%, µεταλλικά υλικά 5%, διάφορα 10%.Εάν δεν υπολογισθούν τα είδη υγιεινής, τα ξύλινα
στοιχεία, τα κουφώµατα κλπ τότε η σύσταση των δοµικών απορριµµάτων είναι περίπου η
ακόλουθη: σκυρόδεµα 55% , τοιχοποιία 40% , διάφορα 5% .Τα σχετικά αποτελέσµατα συµφωνούν
µε βιβλιογραφικά δεδοµένα ( Mueller& Winkler 1998) και οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο κύριος
όγκος των δοµικών απορριµµάτων από κτίρια προς κατεδάφιση αποτελείται από σκυρόδεµα,
κεραµικά υλικά και κονιάµατα.
Παρά τη διεθνή εµπειρία ( RILEM 1992, Dhir και Συνεργάτες 1998, BRITE/EURAM 3 19982000, BRITE/EURAM 3 1999-2000 & Basuyan 2000 ) και την εφικτή τεχνολογία παραγωγής
Aδρανών από Aνακυκλώµενο Σκυρόδεµα (ΑΑΣ),στη χώρα µας δεν υπάρχει ολοκληρωµένο
πλαίσιο διαχείρισης των δοµικών απορριµµάτων ώστε η επαναχρησιµοποίησή τους να έχει χαµηλό
κόστος αλλά και τα περιβαλλοντικά οφέλη να είναι πολλαπλάσια. Το θέµα αυτό µάλιστα είναι
εξαιρετικά επίκαιρο µε την κατασκευή των Ολυµπιακών έργων σε σύγκριση µε τα «πράσινα»
Ολυµπιακά έργα στο Sydney, όπου xρησιµοποιήθηκαν πάνω από 300.000 τόνοι ανακυκλωµένου
σκυροδέµατος( Dumitru και Συνεργάτες 2000).
Στην προοπτική της παρασκευής ανακυκλωµένου σκυροδέµατος, (δηλαδή σκυροδέµατος µε τη
χρήση αδρανών από ανακυκλωµένο σκυρόδεµα), συµπληρώνουµε µε την παρούσα εργασία τα
αποτελέσµατα σχετικής έρευνας, της οποίας το πρώτο µέρος παρουσιάστηκε στο 13ο Ελληνικό
Συνέδριο Σκυροδέµατος.
2.ΥΛΙΚΑ
Για την παραγωγή ΑΑΣ ως πρώτη ύλη για τη σύνθεση του νέου σκυροδέµατος χρησιµοποιήθηκαν
επιλεγµένα δοκίµια σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, ηλικίας 2 ετών. Ικανός όγκος δοκιµίων
υποβλήθηκε σε θραύση σε λατοµείο του Ν.Θεσσαλονίκης και συλλέχθηκε το κλάσµα 4-16mm. Το
κλάσµα της άµµου δεν χρησιµοποιήθηκε λόγω της υψηλής υδατοαπορροφητικότητας (>9%) και
του υψηλού ποσοστού φθοράς κατά τον προσδιορισµό της υγείας (>18%), (RILEM 1992,
Ravindrarajah και Συνεργάτες,1997).
Για την παραγωγή σκυροδέµατος C16/20 µε µέγιστο κόκκο 16 mm εκτός των ΑΑΣ
χρησιµοποιήθηκαν επίσης: άµµος Αξιού ποταµού, άµµος λατοµείου ∆ρυµού και γαρµπίλι
λατοµείου ∆ρυµού. Στον πίνακα 1 δίνονται τα χαρακτηριστικά των αδρανών που
χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη µας ( τα ΑΑΣ είναι δυνατόν να ανήκουν στην κατηγορία TYPE II
(RILEM 1992) και καλύπτουν τις προτεινόµενες Ελληνικές προδιαγραφές για ΑΑΣ ( Οικονόµου
2003).
Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά αδρανών
Αδρανή
χαλαρή
πυκνότητα SSD
πυκνότητα kg/l
kg/l
άµµος ποταµού
1.68
2.67
άµµος
λατοµείου
1.65
2.65
άµµος ΑΑΣ
1.44
2.30
γαρµπίλι
λατοµείου
1.50
2.61
γαρµπίλι ΑΑΣ
1.32
2.37

υδατοαπ.
24h %
1.0

υγεία %

1.9
8.1-9.4

19

0.9
4.8

7

φθορά κατά
LA %

23
35

Το τσιµέντο που χρησιµοποιήθηκε ήταν τύπου ΙΙ 32, 5Ν του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ
Θεσσαλονίκης ενώ χρησιµοποιήθηκε επίσης και ρευστοποιητής- µειωτής νερού του εµπορίου.
3.ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Οι συνθέσεις σκυροδέµατος είχαν περιεκτικότητα σε τσιµέντο 350 kg/m3 ενώ ο λόγος Ν/Τ
κυµάνθηκε µεταξύ 0,55-0,60. Η εργασιµότητα του νωπού σκυροδέµατος προσδιορίστηκε µε τη
δοκιµή κάθισης. Τα δοκίµια για τον προσδιορισµό της θλιπτικής αντοχής καθώς και για τον
προσδιορισµό της ανθεκτικότητας συµπυκνώθηκαν σε δονητική τράπεζα και συντηρήθηκαν σε
συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος, οι δε έλεγχοι έγιναν σε δοκίµια ηλικίας 28 ηµερών.Τα δοκίµια για τον
προσδιορισµό της θλιπτικής αντοχής ήταν κυβικά 15x15x15 cm ενώ για τους υπόλοιπους
προσδιορισµούς ήταν:
• για τον προσδιορισµό της υδατοαπορροφητικότητας(24h), κυβικά δοκίµια 10x10x10cm
• για τον προσδιορισµό της υδατοδιαπερατότητας (72h), πρισµατικά δοκίµια 20x20x12cm
• για τον προσδιορισµό της αντίστασης σε ολίσθηση, πρισµατικά δοκίµια 20x20x12cm και
για τη δοκιµή χρησιµοποιήθηκε η διάταξη του Βρετανικού εκκρεµούς (British pendulum)
σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία(ASTM E 303).Oι συνθέσεις και τα αποτελέσµατα
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. Συνθέσεις σκυροδέµατος και αποτελέσµατα δοκιµών
Α1
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ-∆ΟΚΙΜΕΣ
Αο
Άµµος ποταµού, %
20
20
Άµµος λατοµείου,%
20
20
γαρµπίλι λατοµείου, %
60
30
γαρµπίλι ΑΑΣ, %
30
Πρόσµικτο, % στο τσιµέντο

Α2
20
20
30
30
0.5

Α3
20
20

Α4
20
20

Α5
20
20

60

60
0.5

60
1

λόγος Ν/Τ
εργασιµότητα (κάθιση), cm

0.55
9

0.58
3

0.56
8

0.60
1

0.59
6

0.60
10

αντοχή σε θλίψη (28d), MPa

26.7

21.2

24.6

20.4

22.3

23.1

υδατοαπορροφητικότητα( 24h), %
υδατοδιαπερατότητα( 72h), mm

2.6
33

4.8
39

4.3
37

5.2
42

5.0
39

4.7
38

αντίσταση σε ολίσθηση (ΒΝΡ)

92

84

86

81

80

83

4.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Όπως έχει διαπιστωθεί (RILEM 1992) αλλά και από τα αποτελέσµατα του πρώτου µέρους της
έρευνας (Οικονόµου & Σελεβός 1999),η προσθήκη ρευστοποιητή-µειωτή νερού είχε θετική
επίδραση στην αύξηση της εργασιµότητας, η οποία µε την παρουσία ΑΑΣ µειώθηκε. Επίσης η
θλιπτική αντοχή των 28 ηµερών κάλυψε την απαίτηση για σκυρόδεµα C16/20.

Σχετικά µε τις δοκιµές ανθεκτικότητας και αντίστασης σε ολίσθηση παρατηρήθηκαν γενικά
µικρές µόνο αποκλίσεις από τις αντίστοιχες τιµές του σκυροδέµατος αναφοράς (Αο) ακόµα και σε
πλήρη αντικατάσταση του χονδρόκοκου αδρανούς µε χονδρόκοκκο ΑΑΣ. Αυτές οι αποκλίσεις
µειώθηκαν µε την προσθήκη ρευστοποιητή-µειωτή νερού, η παρουσία του οποίου κρίθηκε
απαραίτητη.
5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
∆υστυχώς, παρά το γεγονός ότι τεράστιοι όγκοι παλιού σκυροδέµατος ή παλιάς τοιχοποιίας
οδηγούνται σε ανεξέλεγκτη απόθεσή τους και ενώ έχουν σχετική τεχνική ισοτιµία µε τα φυσικά
αδρανή η τεχνολογία της επαναχρησιµοποίησής τους βρίσκεται σε µηδενικό επίπεδο στην Ελλάδα.
Το θέµα µάλιστα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτή τη χρονική περίοδο λόγω της συγκυρίας της
κατασκευής των µεγάλων τεχνικών έργων στη χώρα όπου σε πολλούς τοµείς ήταν δυνατό να
χρησιµοποιηθούν αδρανή από δοµικά απορρίµµατα
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά (µηχανικά, ανθεκτικότητας, αντίστασης σε ολίσθηση)
πιστεύεται ότι η παραγωγή κυβολίθων ή πλακών πεζοδροµίου µε αδρανή από ανακυκλωµένο
σκυρόδεµα είναι εφικτή και παράλληλα επιβεβληµένη. Επίσης είναι δυνατή η παραγωγή
τσιµεντόλιθων τοιχοποιίας όπου θα είναι δυνατή και η συµµετοχή αδρανών από ανακυκλωµένη
παλιά τοιχοποιία, θέµα το οποίο θα µας απασχολήσει στο µέλλον.
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