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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν ζθπξόδεκα σο ηειηθό πξντόλ ζεσξείηαη πιηθό πςίζηεο
αζθαιείαο δηόηη καδί κε ηνλ ράιπβα ζπλεξγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ
ζηαηηθή ιεηηνπξγία κηαο θαηαζθεπήο, εμαζθαιίδνληαο ηελ κε αζθάιεηα
κεηαθνξά ησλ ηδίσλ αιιά θαη ησλ παξαιακβαλνκέλσλ θνξηίσλ ζην
έδαθνο. Δλώ ν ράιπβαο είλαη έλα πξντόλ βηνκεραλνπνηεκέλν κε
ζηαζεξνπνηεκέλεο ηδηόηεηεο, άξα θαη πνηόηεηα, ην ζθπξόδεκα κέρξη λα
θηάζεη ζην έξγν καο, επεξεάδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο ηόζν ζηε
παξαγσγή, όζν ζηε κεηαθνξά, ηελ δηάζηξσζε, ηε ζπκπύθλσζε θαη ηέινο
ζηε ζπληήξεζή ηνπ. ηελ παξνύζα εηζήγεζε ζα εμεηάζνπκε θαηά πόζν
είλαη εθηθηό λα επηηεπρζεί έλα ζθπξόδεκα πςειήο επηηειεζηηθόηεηαο κε
ρακειό ιόγν λεξνύ πξνο ηζηκέλην αιιά ηαπηόρξνλα λα έρεη κεγάιε θάζηζε,
ηελ νπνία ζα δηαηεξεί αλαιινίσηε κέρξη θαη ηελ ρύηεπζή ηνπ ρσξίο
επηπιένλ πξνζζήθεο αθόκε θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αθόκε θαη κε
παξνπζία ππθλώλ νπιηζκώλ.
1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Μεγάιε είλαη ε αιπζίδα ησλ αλζξώπσλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηε θαηαζθεπή
ελόο έξγνπ, μεθηλώληαο από ηνλ θύξην ηνπ έξγνπ θαη πεξλόληαο δηαδνρηθά
ζηνλ κειεηεηή, ηνλ αλάδνρν, ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό, ηνλ κεραληθό
θαηαζθεπήο θαη θαηαιήγνληαο ζηνλ παξαγσγό εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο. Όινη
θαινύληαη όκσο, λα αληηκεησπίζνπλ κηά ζεηξά πξνβιεκάησλ ζηα έξγα από
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, εηδίθα όηαλ απηά γίλνληαη ζε κεγάια αζηηθά
θέληξα:
H Διιάδα είλαη κηα από ηηο ρώξεο πνπ αληηκεησπίδεη έληνλε
ζεηζκηθόηεηα, γεγνλόο πνπ νδεγεί ζε ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο κε
ππθλό νπιηζκό,
Τπάξρεη κεγάιε αλεπάξθεηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ,
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Κίλεζε θαη κπνηηιηάξηζκα είλαη θαζεκεξηλό θαηλόκελν ηδηαίηεξα
κέζα ζηηο Αζηηθέο πεξηνρέο,
Τςειέο ζεξκνθξαζίεο επηθξαηνύλ, ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνύο
κήλεο,
Έιιεηςε γλώζεσλ ζε ζέκαηα θαλνληζκώλ πνπ αθνξνύλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο
Γεγνλόο παξακέλεη όηη ε αγνξά απαηηεί από ηνπο κεραληθνύο ηελ
κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ, ηόζν ηδησηηθώλ όζν θαη δεκνζίσλ πνπ λα
αληέρνπλ ζηνλ ρξόλν. Απηό επίζεο ζεκαίλεη θαηαζθεπέο πνπ λα
ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ κε ην δπλαηόλ
κηθξόηεξν θόζηνο ζπληήξεζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ έξγσλ είλαη ην
αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ε Αηηηθή Οδόο θαη άιια
απηνρξεκαηνδνηνύκελα έξγα.
Ο όξνο αλζεθηηθόηεηα έρεη πιένλ κπεί ζην ιεμηιόγηό καο θαη ελλννύκε
ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα αληέρεη ζηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ δξνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Σν εξώηεκα πνπ
θπξηαξρεί έληνλα ζην κπαιό ηνπ θάζε εκπιεθόκελνπ ζηε θαηαζθεπή είλαη
ην εμήο: «ζέινπκε λα παξάγνπκε αλζεθηηθό ζθπξόδεκα ή ζέινπκε
αλζεθηηθέο θαηαζθεπέο?». Δίλαη θπζηθό βέβαηα λα έρνπκε αλζεθηηθέο
θαηαζθεπέο όηαλ θαη ην ζθπξόδεκα είλαη αλζεθηηθό. Άξα επηδεηνύκε έλαλ
αλζεθηηθό θαη δπλαηό θέξνληα νξγαληζκό γηα λα έρνπκε κηα αζθαιή
θαηαζθεπή.
σζηή επίζεο ζύληαμε ηεο κειέηεο ζύλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κπνξεί
λα εμαζθαιίζεη ηδηόηεηεο θιεηδηά γηα ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο
άξα θαη ηεο θαηαζθεπήο :
Δξγαζηκόηεηα,
Μεραληθή αληνρή
Δξγαζηκόηεηα είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνύκε λα δνπιέςνπκε ην
ζθπξόδεκα, λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ μπιόηππν θαη αθνινύζσο λα ην
ζπκππθλώζνπκε ώζηε λα δώζεη κηα νκνηόκνξθε θαη νκνηνγελή κάδα κε ηε
κεγαιύηεξε δπλαηή ππθλόηεηα θαη ηην κηθξόηεξν επνκέλσο πνξώδεο. Έλαο
όξνο ηόζν απιόο αιιά πόζν ζεκαληηθόο! Με ηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε από
ηε θαηαζθεπή κεγάισλ έξγσλ, από ην έξγν ηεο θαηαζθεπήο ηεο Αηηηθήο
νδνύ, ηνπ Μεηξό Αζελώλ αιιά θαη άιισλ, κπνξνύκε κε ζηγνπξηά λα πνύκε
όηη ζσζηή δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε εμαζθαιίδεηαη κε ηελ θαηάιιειε
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εξγαζηκόηεηα ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 14 cm θαηά ηελ ώξα
δηάζηξσζεο.
Μηθξόηεξεο εξγαζηκόηεηεο απαηηνύλ δπζαλάινγν αξηζκό αηόκσλ γηα ηελ
δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπύθλσζε, νη νπνίνη ζπλήζσο δελ δηαηίζεληαη, κε
ζπλέπεηα (απνπζία ζσζηήο Δπίβιεςεο) λα πξνζηίζεηαη λεξό γηα ηελ
δηεπθόιπλζε ησλ εξγαζηώλ, εηο βάξνο όκσο ηεο αληνρήο θαη ηεο πνηόηεηαο.
Με απόιπηε πιένλ ζηγνπξηά κπνξνύκε λα πνύκε όηη:
Γηαζθάιηζε εξγαζηκόηεηαο

=

Δμαζθάιηζε αληνρήο

Έρνπκε εμαζθάιηζε ηεο κεραληθήο αληνρήο όηαλ ηεξνύκε ζηαζεξό ηνλ
ιόγν λεξνύ πξνο ηζηκέλην όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε κειέηε ζύλζεζεο.
Άξα όζν κεγαιύηεξε ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ γηα ηελ ίδηα πνζόηεηα
ηζηκέληνπ ηόζν κηθξαίλεη θαη ε αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Όπσο
πξναλαθέξακε, ζπκβαίλεη ζηα νηθνδνκηθά έξγα ηα κίγκαηα κε κηθξή θάζηζε
λα δηαζηξώλνληαη θαη λα ζπκππθλώλνληαη δύζθνια, ηδηαίηεξα ζε ππθλά
νπιηζκέλεο ζέζεηο όπσο νη θόκβνη. πλέπεηα απηώλ είλαη λα
παξνπζηάδνληαη θσιηέο ή απόκημε, ιόγσ αδπλακίαο ηνπ πιηθνύ λα θηλεζεί
θαη λα ζπκππθλσζεί απνηειεζκαηηθά. Η αληηκεηώπηζε εθ ησλ πζηέξσλ ησλ
ζπλεπεηώλ απηώλ, νξηζκέλεο θνξέο είλαη αδύλαηε θαη ηα ζεκεία απηά
απνηεινύλ ηελ Αρίιιεην πηέξλα ηεο θαηαζθεπήο καο.
ην ζεκείν απηό θαινύκαζηε λα πνύκε όηη ηα ρεκηθά πξόζζεηα έρνπλ
θπξίαξρν ξόιν ζηελ Αλζεθηηθόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη είλαη ηα πιηθά
πνπ πξνζηίζεληαη ζην ζθπξόδεκα θαη ηξνπνπνηνύλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπ γηα
ιόγνπο νηθνλνκίαο, εμνηθνλνκίζεσο ελέξγεηαο θαη άιισλ εηδηθώλ
απαηηήζεσλ. Ση πεηπραίλνπκε όκσο κε ηε ρξήζε ησλ πξνζζέησλ?
κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ λεξόπ άξα αύμεζε ησλ αληνρώλ,
αύμεζε ηεο εξγαζηκόηεηαο,
βειηίσζε ηεο αληιεζηκόηεηαο,
δπλαηόηεηα αύμεζεο ή κείσζεο ηνπ ρξόλνπ πήμεσο,
δπλαηόηεηα αλάπηπμεο πξώτκσλ κεραληθώλ αληνρώλ,
αύμεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ζε παγνπιεμηα,
βειηίσζε ηεο κνξθήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
Παξαδνζηαθά ζηελ πξάμε κέρξη ζήκεξα, ζηελ Μνλάδα Παξαγσγήο
γίλεηαη ρξήζε ξεπζηνπνηεηώλ- πιαζηηθνπνηεηώλ – κεησηώλ λεξνύ θαη ζην
έξγν ε αύμεζε ηεο εξγαζηκόηεηαο κε ρξήζε πξνζζέηνπ επηηπγράλεηαη κε
ηελ ρξήζε ππεξξεπζηνπνηεηή.
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Η ηειεπηαία γεληά ππεξξεπζηνπνηεηώλ Πνιπθαξβνμπιηθνύ Αηζέξα
(PCE) όκσο, έρεη πξαγκαηηθά εθπιήμεη επράξηζηα, όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθώλ έξγσλ, θαηαθέξλνληαο λα
ζπλδπάζεη δύν θαηλνκεληθά αληηθξνπόκελεο ηδηόηεηεο ζην ζθπξόδεκα :
Σήξεζε ρακεινύ ιόγνπ λεξνύ / ηζηκέληνπ (Ν/Σ<0,40) θαη
Μεγάιεο θαζίζεηο ζθπξνδέκαηνο, κε κεγάιν ρξόλν δηαηήξεζεο ηεο
εξγαζηκόηεηαο.
Η ρξήζε ησλ ππεξξεπζηνπνηεηώλ ηειεπηαίαο γεληάο Πνιπθαξβνμπιηθνύ
Αηζέξα (PCΔ) παξέρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα:
Γηα ηνλ Παξαγσγό εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο δπλαηόηεηα παξάδνζεο
ζθπξνδέκαηνο πςειήο ξεπζηόηεηαο, ρσξίο επηπιένλ πξνζζήθεο
αθόκα θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε εμαηξεηηθά ρακεινύο ιόγνπο
λεξνύ /ηζηκέληνπ,
Γηα ηνλ Δξγνιάβν εύθνιε, γξήγνξε ζθπξνδέηεζε κε άξηζηε ηειηθή
επηθάλεηα,
Γηα ηνλ Μεραληθό/ Ιδηνθηήηε / Κύξην ηνπ έξγνπ
Δγγύεζε πνηόηεηαο ηειηθνύ πξντόληνο, αθόκα θαη ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο
(Σotal Performance Control – ύζηεκα Οινθιεξσηηθνύ Διέγρνπ)
2. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
Έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε Τπέξξεπζην θπξόδεκα Αζηηθνύ ηζηνύ κε
ρξεζηκνπνίεζε ηειεπηαίαο γεληάο ππεξξεπζηνπνηεηή κε βάζε ηνπο
πνιπθαξβνμπιηθνύο αηζέξεο (PCΔ) είλαη :
ε Αηηηθή Οδόο, (Δλίζρπζε Τπνζηεισκάησλ θόκβνπ Καηζαξηαλήο)
ην Yπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, (Δλίζρπζε Τπάξρνληνο θηηξίνπ
θαη θαηαζθεπή ηνπ Πύξγνπ Διέγρνπ ζηελ Δίζνδν ιηκέλα Πεηξαηά)
ηελ θαηαζθεπή βηνκεραληθώλ ηλνπιηζκέλσλ δαπέδσλ βαξηάο
θπθινθνξίαο γηα ηελ δηέιεπζε θνξηεγώλ κεηαθνξάο ζηδεξνπιηζκώλ
(βάξνπο 80tn) ζηελ ΒΙ.ΠΔ. Βόινπ
ηνλ Αύγνπζην 2005, ζηελ θαηαζθεπή ησλ λέσλ ππιώλσλ γηα ην
λέν ηειεθεξίθ ζηελ Πάξλεζα, όπνπ ζηήζεθε δύθηην κήθνπο
517+250 κέηξσλ ζηελ απόθξπκλε πιαγηά ηνπ βνπλνύ, ιόγσ
αδπλακίαο πξόζβαζεο κε νπνηνδήπνηε άιινλ ηξόπν. Η επόκελε
ιύζε ε νπνία ήηαλ θαη πιένλ πνιπδάπαλε, πξνέβιεπε ηε
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ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνύ γηα ζθπξνδεηήζεηο κηζζσκέλνπ ειηθνπηέξνπ
από ηελ Ρσζία.
Σειηθά ν ηειεπηαίαο γεληάο ππεξξεπζηνπνηεηήο κε βάζε ηνπο
πνιπθαξβνμπιηθνύο αηζέξεο γηα ηελ Παξαγσγή Τπέξξεπζηνπ
θπξνδέκαηνο (Αζηηθνύ Ιζηνύ) έδσζε ηε ιύζε θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή Τπέξξεζπηνπ ζθπξνδέκαηνο
ρακεινύ ιόγνπ Νεξνύ / Σζηκέλην αιιά κε πςειή εξγαζηκόηεηα
>25cm, θάλνληαο κηα εθαξκνγή πνπ θάληαδε αδύλαηε λα γίλεη
εθηθηή θαη ην λέν ηειεθεξίθ λα θηλείηαη πιένλ κε αζθάιεηα γηα ηελ
εμππεξέηεζε όισλ καο
C30/37 Γαξκπηινκπεηόλ – ε κειέηε ζύλζεζεο
Θξαπζηή άκκνο 650 kg
Γαξκπίιη
1200 kg
Σζηκέλην
360 kg
Νεξό
180 kg
GLENIUM SKY 510 (0,9% θ.β.ηζηκ.)
Ν/Σ : 0,43
Κάζηζε: t= 0min (κνλάδα): 17 cm
t=40min (ζηελ θνξπθή Πάξλεζαο):12 cm
t=45min : >25 cm
Αληνρέο ζε ζιίςε 7 εκεξώλ : 39 MPa
28 εκεξώλ : 48 MPa
ηελ Αξηάθε Υαιθίδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζθπξόδεκα Αζηηθνύ ηζηνύ
γηα ηελ ζθπξνδέηεζε βαξηά νπιηζκέλεο πιάθαο νξνθήο
βηνκεραληθνύ θηηξίνπ (Δξγνζηάζην επεμεξγαζίαο θξέαηνο) κε πνιύ
ππθλό νπιηζκό.(1000κ3 ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C25/30
δηαζηξώζεθαλ ζε επηθάλεηα 2.500 m2 ζε 7½ κόιηο ώξεο κε
εξγαζηκόηεηα ζθπξνδέκαηνο ζην έξγν >20cm -S5- ζε όιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο θαη γηα όια ηα νρήκαηα κεηαθνξάο)
3. YMΠΔΡΑMΑΣΑ
Η αληνρή ζηνλ ρξόλν, ε απνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζεηζκηθέο
θαηαπνλήζεηο, ηα ιηγόηεξα έμνδα ζπληήξεζεο ηεο θαηαζθεπήο, ε
ηθαλνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ ζπκκόξθσζεο θαη απνδνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ, ηδηνθηεηώλ, αιιά θαη όισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είλαη ηα θύξηα νθέιε πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ ρξήζε ηνπ Τπέξξεπζηνπ θπξνδέκαηνο Αζηηθνύ
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Ιζηνύ
κε
ρξεζηκνπνίεζε
ππεξξεπζηνπνηεηώλ
Πνιπθαξβνμπιηθνύ Αηζέξα (PCE).

λέαο

γεληάο

Γηα ηνλ Παξαγσγό εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα
παξάδνζεο ζθπξνδέκαηνο πςειήο ξεπζηόηεηαο, ρσξίο επηπιένλ πξνζζήθεο
αθόκα θαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε εμαηξεηηθά ρακεινύο ιόγνπο λεξνύ
/ηζηκέληνπ, γηα ηνλ Δξγνιάβν γίλεηαη εύθνιε θαη γξήγνξε ζθπξνδέηεζε κε
άξηζηε ηειηθή επηθάλεηα, γηα ηνλ Μεραληθό, ηνλ Ιδηνθηήηε, ηνλ Κύξην ηνπ
έξγνπ πξνζθέξεηαη πνηνηηθό ηειηθό πξντόλ, αθόκα θαη ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο αθόκα θαη κε παξνπζία πνιύ ππθλώλ νπιηζκώλ.

Δηθόλα 1: Τπέξξεπζην θπξόδεκα
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