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1. Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει από πολλές διαφορετικές πηγές βιβλιογραφίας την εξέλιξη του
Ferrocement ως δομικό στοιχείο στον κατασκευαστικό τομέα ενώ έχει σαν σκοπό να παράσχει
τεχνικές πληροφορίες και να αποτελέσει έναν οδηγό για την παρασκευή, τον έλεγχο και την
τεχνολογία του ειδικού σκυροδέματος Ferrocement. Πιο συγκεκριμένα συνοψίζονται επιτρεπόμενα
όρια και προτεινόμενες τιμές, ποικίλες μελέτες συνθέσεως του Ferrocement, δοκιμές εξάπλωσης - V
Funnel – L Box, αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις και πλέγματα οπλισμών. Επιπλέον γίνεται
προσπάθεια να συγκεντρωθεί το απαραίτητο κανονιστικό πλαίσιο, πρότυπα και κώδικες που διέπουν
το ferrocement.
Εκτός από τα παραπάνω, μελετάται η περίπτωση του ενεργειακού στεγάστρου από ferrocement που
κατασκευάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Τέλος, καθώς αποτελεί ένα ειδικό σκυρόδεμα με ιδιαιτερότητες γίνεται αναφορά στις απαραίτητες
γνώσεις και εμπειρία που εξασφαλίζουν την σωστή επιλογή της σύνθεσης και της εφαρμογής του.

2. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο έρευνας αλλά και εφαρμογής ποικίλα ειδικά
σκυροδέματα όπως το Αυτό-Συμπυκνούμενο Σκυρόδεμα (ΑΣΣ), το Κυλινδρούμενο Σκυρόδεμα,
Φωτο-Περατό Σκυρόδεμα, Υδατο-Περατό Σκυρόδεμα, Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα καθώς και άλλα
σκυροδέματα με ποικίλες ιδιότητες.
Το Ferrocement συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ειδικών σκυροδεμάτων και σε επίπεδο έρευνας
και εξέλιξης αντιμετωπίζεται σαν ένα νέο προϊόν παρά το γεγονός πως αποτελεί μία από τις πρώτες
μορφές οπλισμένου σκυροδέματος. Πιο συγκεκριμένα, τον 18ο αιώνα είναι η πρώτη φορά που το
συναντάμε στην ιστορία.
Εστιάζοντας στις ιδιότητες του σκυροδέματος Ferrocement, παρατηρείται πως έχει πανομοιότυπες
ιδιότητες με το Αυτό-Συμπυκνούμενο Σκυρόδεμα, δηλαδή έχει την ικανότητα να διαστρώνεται χωρίς
την απαίτηση συμπύκνωσης. Αρκετά συχνή είναι και η προσθήκη ινών (χάλυβα, πολυπροπυλενίου
και πολυεστέρα) μέσα στο Ferrocement σκυρόδεμα με στόχο τον έλεγχο της δημιουργίας ρωγμών και
την αύξηση της εφελκυστικής του αντοχής. Σε αυτή την περίπτωση το ειδικό σκυρόδεμα Ferrocement
είναι δυνατό να χαρακτηριστεί ως «Αυτό-Συμπυκνούμενο Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα» και συνδυάζει τα
πλεονεκτήματα του ΑΣΣ (απουσία συμπύκνωσης) και του Ινοπλισμένου Σκυροδέματος (αύξηση
μηχανικών ιδιοτήτων).
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Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Οπλισμένου Σκυροδέματος Ferrocement αποτελούν τα επάλληλα
μεταλλικά ή σπανιότερα υφαντά πλέγματα που το οπλίζουν.
Ο συνδυασμός του σκυροδέματος Ferrocement με τα επάλληλα πλέγματα δημιουργεί πολύ
λεπτότοιχες διατομές δομικών στοιχείων με αυξημένη στατική λειτουργία. Συνεπώς το Ferrocement
είναι ένα από τα δομικά υλικά το οποίο μπορεί να καλύψει το κενό στον κατασκευαστικό τομέα για
την οικοδόμηση ελαφριών κατασκευών. Ένα κενό ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε πως μία
πλάκα από Ferrocement μπορεί να έχει πάχος 30mm σε σχέση με τα συνήθη πάχη πλακών που
αγγίζουν περίπου τα 200mm.
Η σύνθετη λέξη Ferrocement αποτελείται από την Ιταλική λέξη ferro που σημαίνει σίδηρος και τη
λέξη cement δηλαδή τσιμέντο. Συνεπώς η ακριβής μετάφραση είναι σιδηροτσιμέντο, όμως
χρησιμοποιείται η λέξη φεροτσιμέντο.
Οι κύριες και συνηθισμένες εφαρμογές του Ferrocement ή Ferciment ή Ferro-Cemento ή
φεροτσιμέντο μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες:
1. Δομικές Κατασκευές (Στέγες, Τοίχοι)
2. Σιλό και Δεξαμενές
3. Σκάφη
Στην Ελλάδα, έγινε εφαρμογή του ferrocement στην κατασκευή του ενεργειακού στεγάστρου της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 717 προκατασκευασμένα
στοιχεία από Ferrocement συνθέτουν το στέγαστρο διάστασης 100m x 100m και συνολικού βάρους
4.400 τόνων. Αποτελεί την πρώτη εφαρμογή παγκοσμίως του ferrocement σαν φέρων στοιχείο για
τέτοιας κλίμακας έργο.
3. Επιστημονικοί Οργανισμοί – Επιτροπές – Διεθνή Συνέδρια για το Ferrocement
Παρακάτω αναφέρονται κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης Επιστημονικοί Οργανισμοί και Επιτροπές
για το Ferrocement:







American Concrete Institute (ACI) - “Committee 549”. Η έκθεση της επιτροπής ονομάζεται
ACI 549R-97. Η επιτροπή “Committee 549” δημοσίευσε επίσης την έκθεση “Guide for the
Design, Construction and Repair of Ferrocement - ACI 549.1R”
International Ferrocement Information Center (IFIC)
RILEM (International Union of Testing and Research Laboratories of Materials and
Structures) - “Committee 48-FC”
International Ferrocement Society (IFS) - “Committee (IFS-10-01)”. Η επιτροπή δημοσίευσε
τον κώδικα “Ferrocement Model Code (FMC)”.
RILEM - 11ο Διεθνές Συνέδριο για το Ferrocement (FERRO 11) (2015)

4. Υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο για το Ferrocement
Το Ferrocement ενώ αποτελεί ένα ειδικό σκυρόδεμα με ιδιαιτερότητες, παρ’ όλα αυτά απουσιάζει
συγκεκριμένη αναφορά στους κανονισμούς για τον προσδιορισμό της παρασκευής και του ελέγχου
του. Οι μόνοι κώδικες που έχουν συνταχθεί είναι οι εξής:



ACI 549R-97 (State of The Art)
ACI 549.1R (Guide for the Design, Construction and Repair of Ferrocement)
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Ferrocement Model Code (FMC)

Οι κώδικες όμως δεν αποτελούν εγκεκριμένο κανονισμό. Οπότε το Ferrocement εμπίπτει στους
κανονισμούς του συμβατικού σκυροδέματος όσον αφορά την παρασκευή του και τους οπλισμούς του.
4.1

Νομικό Πλαίσιο Σκυροδέματος / Τσιμεντοκονιάματος Ferrocement

Το κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την παραγωγή και τον έλεγχο του σκυροδέματος Ferrocement
είναι κοινό με αυτό του συμβατικού σκυροδέματος, δηλαδή τον κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. Πιο
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι κανονισμοί για κάθε ένα συστατικό του σκυροδέματος:








4.2

Τσιμέντο: ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1
Νερό ανάμιξης: ΕΛΟΤ ΕΝ 1008
Αδρανή: ΕΛΟΤ EN 12620
Ελαφρά αδρανή: ΕΛΟΤ ΕΝ 13055
Χημικά Πρόσθετα: ΕΛΟΤ EN 934-2
Ίνες για Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 14889 (Για παρασκευή Ινοπλισμένου Ferrocement)
Πυριτική Παιπάλη: ΕΛΟΤ ΕΝ 13623
Δοκιμές νωπού σκυροδέματος: ΕΛΟΤ ΕΝ 12350

Νομικό Πλαίσιο Οπλισμού για το Ferrocement

Τα πλέγματα οπλισμών που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
όπλιση του Ferrocement για φέροντα στοιχεία, υπάγονται στον κανονισμό ΕΛΟΤ 1421-3.
Στην περίπτωση χρήσης οπλισμού (Β500Α) σε μη φέροντα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πλέγματα οπλισμού που ελέγχονται από τον κανονισμό ΕΛΟΤ 1421-2.
Οι ελάχιστες όμως διάμετροι των ράβδων οπλισμού για τα πλέγματα που χρησιμοποιούνται σε
φέρουσες κατασκευές και άρα κατηγορίας χάλυβα B500C είναι 4.2mm. Η χρήση πλεγμάτων με
διάμετρο ράβδου μικρότερη των 4.2mm δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Σε αυτήν την
περίπτωση διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι σε κρατικά εργαστήρια και συνάπτονται ειδικές συμφωνίες
για την έγκριση και τη χρήση πλεγμάτων οπλισμού κατηγορίας B500C και διάμετρο < 4.2mm. Η
συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθήθηκε για την έγκριση της χρήσης πλεγμάτων με διάμετρο 1mm
για το ενεργειακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ.
5. Μελέτες Σύνθεσης Σκυροδέματος / Τσιμεντοκονιάματος Ferrocement
Το Ferrocement παρουσιάζει παρόμοιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά σύνθεσης με το ΑυτόΣυμπυκνούμενο σκυρόδεμα καθώς είναι αναγκαία η συμπύκνωση του μέσα σε ένα πυκνό πλέγμα
οπλισμού. Συχνή είναι η χρήση ινών μέσα στο Ferrocement με σκοπό τον έλεγχο του σχηματισμού
ρωγμών και την αύξηση της εφελκυστικής του αντοχής. Σε αυτή τη περίπτωση το Ferrocement μπορεί
να χαρακτηριστεί ως Ινοπλισμένο Αυτό-Συμπυκνούμενο Σκυρόδεμα.
Από την διεθνή βιβλιογραφία και από την τεχνική έκθεση ACI 549R-970 προτείνονται όρια / εύρη
τιμών για την ποσότητα των υλικών που συνθέτουν το Ferrocement. Πιο συγκεκριμένα:





w/c = 0,3 – 0.5
Sand/Cement = 1.4 – 2.5
Λεπτόκοκκα Αδρανή διερχόμενα από κόσκινο 2.34mm
Άμμος διερχόμενη από κόσκινο 1.16mm
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Παρακάτω ακολουθούν μελέτες συνθέσεως του Ferrocement με και χωρίς ίνες.
5.1 Μελέτες σύνθεσης του Ferrocement ΜΕ την προσθήκη ινών

Τσιμέντο
Νερό
Χονδρόκοκκα Αδρανή
Λεπτόκοκκα Αδρανή
W/C
Ιπτάμενη Τέφρα
Πυριτική Παιπάλη
Ίνες Χάλυβα
Ίνες Πολυεστέρα
Ίνες Πολυπροπυλενίου

MIX 1

MIX 2

Kg/m3

Kg/m3

375
214.5
735
785
0.57
175
15.525
5.175
-

465
186
612
1109
0.40
116
1.74

Χαρακτηριστικά Συνθέσεων:
Το τσιμέντο που έχει χρησιμοποιηθεί για όλα τα μείγματα είναι τσιμέντο Portland (Ordinary Portland
Cement). Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις των μειγμάτων.
MIX 1:







Χονδρόκοκκα Αδρανή: μέγιστη διάμετρος 10-12mm
Λεπτόκοκκα Αδρανή: φυσική άμμος απαλλαγμένη από ακαθαρσίες
Ίνες χάλυβα: 0.75% κατά βάρος τσιμέντου
Ίνες πολυεστέρα: 0.25% κατά βάρος τσιμέντου
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΜΠΙΚΤΑ:
Υπερρευστοποιητής MasterGlenium® SKY 8650 1.76% κατά βάρος του τσιμέντου

MIX 2:





Μέγιστη διάμετρος χονδρόκοκκων αδρανών: 6mm
Λεπτόκοκκα Αδρανή: φυσική άμμος απαλλαγμένη από ακαθαρσίες
Ίνες από πολυπροπυλενίου 0.30% κατά βάρος τσιμέντου
Υπερρευστοποιητής MasterGlenium® SKY 8233 (Formerly Glenium B233) 0.85% κατά
βάρος του τσιμέντου
 Πρόσμικτο VMA GleniumStream 2 0.23% κατά βάρος του τσιμέντου
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5.2 Μελέτες σύνθεσης του Ferrocement ΧΩΡΙΣ την προσθήκη ινών

Τσιμέντο
Νερό
Χονδρόκοκκα Αδρανή
Λεπτόκοκκα Αδρανή
Άμμος
W/C
Ιπτάμενη Τέφρα
Πυριτική Παιπάλη

MIX 1

MIX 2

MIX 3

Kg/m3

Kg/m3

(ΚΠΙΣΝ)
Kg/m3

375
214.5
735
785
0.57
175
-

465
186
612
1109
0.40
116

660
230
1270
0.35
66

Χαρακτηριστικά Συνθέσεων:
Το τσιμέντο που έχει χρησιμοποιηθεί για όλα τα μείγματα είναι τσιμέντο Portland (Ordinary Portland
Cement). Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις των μειγμάτων.
MIX 1:
 Χονδρόκοκκα Αδρανή: μέγιστη διάμετρος 10-12mm
 Λεπτόκοκκα Αδρανή: φυσική άμμος απαλλαγμένη από ακαθαρσίες
 Υπερρευστοποιητής MasterGlenium® SKY 8650 1.61% κατά βάρος του τσιμέντου
MIX 2:
 Χονδρόκοκκα Αδρανή: μέγιστη διάμετρος 6mm
 Λεπτόκοκκα Αδρανή: φυσική άμμος απαλλαγμένη από ακαθαρσίες
 Υπερρευστοποιητής MasterGlenium® SKY 8233 (Παλαιότερη Ονομασία: Glenium B233)
0.85% κατά βάρος του τσιμέντου
 Πρόσμικτο VMA GleniumStream 2 0.23% κατά βάρος του τσιμέντου
MIX 3 (ΚΠΙΣΝ):
Για την περίπτωση της κατασκευής του στεγάστρου στο ΚΠΙΣΝ, το Ferrocement χαρακτηρίζεται ως
τσιμεντοκονίαμα και όχι ως σκυρόδεμα λόγω της απουσίας αδρανών. Το Ferrocement
τσιμεντοκονίαμα αποτελείται από:






Τσιμέντο CEM I (OPC) 52.5
Άμμος Χαλαζιακή
Μέγιστη διάμετρος άμμου: 1mm – 1.3mm
Ρευστοποιητής ειδικής παραγωγής για το συγκεκριμένο έργο, δεν διατίθεται στο εμπόριο
Σταθεροποιητής ειδικής παραγωγής για το συγκεκριμένο έργο, δεν διατίθεται στο εμπόριο
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5.3 Επιλογή των κατάλληλων υλικών για τη σύνθεση του Ferrocement
Τα υλικά που συνθέτουν το σκυρόδεμα δεν διαφέρουν από αυτά που χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή ενός συμβατικού σκυροδέματος. Σημασία πρέπει να δοθεί όμως στο είδος των αδρανών
που θα επιλεγούν καθώς και στην χρήση των χημικών προσμίκτων.


Αδρανή

Προτιμώνται φυσικά αδρανή λόγω της στρογγυλοποιημένης μορφής τους. Τα αδρανή θα πρέπει να
είναι απαλλαγμένα από οργανικές ή άλλες επιβλαβείς ουσίες, λάσπη και άργιλο. Λόγω του πυκνού
κανάβου (καρέ) των πλεγμάτων οπλισμών, υπάρχει κίνδυνος τα αδρανή λατομείου με γωνιώδη μορφή
να σφηνώσουν στο πλέγμα με αποτέλεσμα να υπάρξει ανομοιόμορφη κατανομή του σκυροδέματος

Σχ. 1 Μέγιστη Διάμετρος Αδρανών
καθώς και απόμιξη. Επιπλέον επιβάλλεται να επιλεχθεί διάμετρος λεπτόκοκκων αδρανών ίση με το
1

ένα τρίτο ( 3 ) του μικρότερου κανάβου (καρέ) των πλεγμάτων του οπλισμού.


Χημικά Πρόσμικτα

Τα χημικά πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του Ferrocement είναι κοινά με αυτά
που επιλέγονται για ένα κοινό ΑΣΣ. Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί γαλβανισμένος οπλισμός
απαιτείται η προσθήκη ειδικών χημικών προσμίκτων για να μειωθεί ή να αποτραπεί η δημιουργία
γαλβανικών στοιχείων τα οποία αντιδρούν με το Ca(OH)2 των πόρων του σκυροδέματος, παράγεται
υδρογόνο υπό μορφή φυσαλίδων στην περιοχή του οπλισμού και μειώνεται η συνάφεια.
6. Τα Είδη Πλεγμάτων Οπλισμού στο Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ferrocement
Ο οπλισμός που χρησιμοποιείται για την όπλιση του σκυροδέματος Ferrocement είναι συνήθως
μεταλλικός αλλά και υφασμάτινος, κυρίως σε πειραματικές δοκιμές. Και στις δύο περιπτώσεις, ο
οπλισμός έχει τη μορφή πλέγματος τετραγωνικού ή πολυγωνικού.
Μεταλλικά Πλέγματα Οπλισμών:






Εξαγωνικό Συρματόπλεγμα (Hexagonal Wire Mesh)
Συγκολλημένο Συρματόπλεγμα (Welded wire mesh)
Διευρυμένο - Κωνοειδές Μεταλλικό Πλέγμα (Expanded Metal Mesh)
Τρισδιάστατα Μεταλλικά Πλέγματα (3D Steel Meshes)
Τα καινοτόμα Πλέγματα Οπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν στο ΚΠΙΣΝ
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Για την κατασκευή του στεγάστρου (φέρον στοιχείο) του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύμα Στάυρος
Νιάρχος χρησιμοποιήθηκαν πλέγματα οπλισμού που δεν υπήρχαν στο εμπόριο αλλά
κατασκευάστηκαν ειδικά για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή πολύ μικρές διατομές
ράβδων (1mm) με μεγάλες αντοχές (fyk=500MPa). Αναλυτικότερες πληροφορίες παρουσιάζονται
στην μελέτη περίπτωσης του έργου που ακολουθεί στο κεφάλαιο 8.

Σχ. 2 Το μικρότερο σε
διάμετρο πλέγμα οπλισμού που
χρησιμοποιήθηκε στο ΚΠΙΣΝ

Σχ. 3 Σύγκριση της διαμέτρου
του πλέγματος με την μύτη
ενός στυλό (Διάμετρος μύτης:
1mm).

Σχ. 4 Εστίαση στο πλέγμα
οπλισμού

Υφαντά (woven) Πλέγματα Οπλίσμών:
Τα υφαντά πλέγματα συναντώνται ως οπλισμοί Ferrocement σκυροδέματος κυρίως σε πειράματα
εργαστηρίων. Σε αυτά τα πλέγματα οι υφασμάτινες ίνες σχηματίζουν ένα μη συγκολλημένο δίκτυο. Οι
ίνες έχουν μία μορφή «ζιγκ ζαγκ» και τεμνόμενες μεταξύ τους συνθέτουν το υφαντό πλέγμα
οπλισμού. Παρουσιάζει παρόμοιες ικανότητες μορφοποίησης του σχήματος του με αυτές του
εξαγωνικού και του συγκολλημένου πλέγματος.
7. Τεχνικές Εφαρμογής για το Ferrocement
Κάθε ειδικό σκυρόδεμα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στον τρόπο εφαρμογής του και τη σύνθεσή του.
Επομένως είναι απαραίτητο ο μηχανικός και ο τεχνικός που θα επιλέξει/επιβλέψει και εφαρμόσει
αντίστοιχα ένα ειδικό σκυρόδεμα να έχει την προαπαιτούμενη εμπειρία και γνώση για την επιτυχή
ολοκλήρωση του σχεδιασμού, της διάστρωσης και της συντήρησής του. Παρακάτω αναπτύσσονται
μερικές ιδιαιτερότητες ως προς την εφαρμογή του Ferrocement.
7.1 Επικάλυψη
Τα δομικά στοιχεία από Ferrocement χαρακτηρίζονται από πολύ λεπτό πάχος της τάξης των 1045mm. Επομένως μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στην επικάλυψη του οπλισμού για την σωστή
προστασία του. Η συνιστώμενη μέση κάλυψη του οπλισμού είναι περίπου 2mm. Μικρότερη τιμή
επικάλυψης μπορεί να επιτευχθεί με γαλβανισμένο οπλισμό (στην περίπτωση χρήσης γαλβανισμένου
οπλισμού απαιτείται και η προσθήκη ειδικών Χημικών Προσμίκτων), προστασία της επιφάνειας με
κατάλληλη επένδυση και περιορισμένο πλάτος ρωγμών καθοριζόμενο από τις συνθήκες
περιβάλλοντος του έργου (π.χ. διαβρωτικό ή όχι περιβάλλον).
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Επικάλυψη / Cover = min (

1
5

ℎ

5𝑚𝑚

) για ℎ > 12.7𝑚𝑚

Σχ. 5 Διακρίνεται το πάχος της επικάλυψης
Στην περίπτωση της κατασκευής των πλακών του ενεργειακού στεγάστρου στο ΚΠΙΣΝ η επικάλυψη
των πλεγμάτων οπλισμού είχε πάχος 3mm.
7.2 Τεχνικές Εφαρμογής – Διάστρωσης του σκυροδέματος / τσιμεντοκονιάματος Ferrocement
Οι τεχνικές εφαρμογής - διάστρωσης του Ferrocement ποικίλουν ανάλογα με το σκοπό που
εξυπηρετεί το στοιχείο που κατασκευάζεται (π.χ. φέρον ή φερόμενο).


Κατασκευές μικρής κλίμακας και φερόμενες
 Μέθοδος Σοβατίσματος

Εφαρμογή κονιάματος ή σκυροδέματος με την συμβατική τεχνική του σοβατίσματος. Με το
συγκεκριμένο τρόπο εφαρμογής του Ferrocement υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν κενά μεταξύ των
επάλληλων
πλεγμάτων
οπλισμών.

Σχ. 6 Μέθοδος Σοβατίσματος
 Τεχνική LAY – UP
Με την συγκεκριμένη τεχνική το πλέγμα τοποθετείται στο σκυρόδεμα και όχι το σκυρόδεμα στο
πλέγμα. Αρχικά διαστρώνεται το κονίαμα ή σκυρόδεμα διαμορφώνοντας την απαιτούμενη επικάλυψη.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Στη συνέχεια τοποθετείται το πρώτο από τα επάλληλα πλέγματα οπλισμού. Ακολουθείται η ίδια
διαδικασία
μέχρι
την
ολοκλήρωση της εφαρμογής
του Ferrocement.

Σχ. 7 Τεχνική LAY – UP


Φέρουσες Κατασκευές

Η μοναδική κατασκευή μεγάλης κλίμακας με στατική λειτουργεία (φέρον στοιχείο) αποτελεί το
στέγαστρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς εκτός από το ίδιο-βάρος του
φέρει και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, με τελικό ολικό φορτίο 4.700 τόνων.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη θέση του τεχνίτη που πραγματοποιεί την διάστρωση. Δεν
πρέπει να διαστρώνει το κονίαμα ή σκυρόδεμα πατώντας πάνω στον οπλισμό καθώς λόγω των
επάλληλων πλεγμάτων, είναι εύκολο να μετακινήσει τα πλέγματα και να δημιουργήσει προβλήματα
στις αποστάσεις μεταξύ των πλεγμάτων και στην διατήρηση της απαιτούμενης επικάλυψης.
Οι συρραφές των προκατασκευασμένων Ferrocement στοιχείων γίνεται με το κονίαμα ή σκυρόδεμα
πιεζόμενο στα κενά
μεταξύ των προκάτ
στοιχείων στη λογική
του
εκτοξευόμενου
σκυροδέματος.

Σχ. 8 Η διαδικασία διάστρωσης του κονιάματος
στα προκατασκευασμένα στοιχεία ferrocement

8. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακό Στέγαστρο Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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Ένα εξέχον παράδειγμα εφαρμογής του Ferrocement αποτελεί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για ένα έργο με σημαντικές καινοτομίες
όσον αφορά το μείγμα αλλά και τον τρόπο εφαρμογής του Ferrocement. Η εφαρμογή του έγινε στο
στέγαστρο της Λυρικής Σκηνής με επιφάνεια 10.000 m2 (100 x 100m) το οποίο συντέθηκε από 717
μοναδικά προκατασκευασμένα στοιχεία από Ferrocement. Οι διαστάσεις αυτές καθιστούν το
στέγαστρο ως την μεγαλύτερη παγκοσμίως κατασκευή από Ferrocement. Επιπλέον το συγκεκριμένο
έργο αποτελεί την πρώτη Ferrocement φέρουσα κατασκευή σε αυτή την κλίμακα. Ο φέρων
οργανισμός φέρει εκτός από το ίδιο βάρος του και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το
συνολικό βάρος του στεγάστρου αγγίζει τους 4.700 τόνους. Το ενεργειακό στέγαστρο αποτελεί
σύμμικτη κατασκευή καθώς συγκροτείται:
α) από δύο επιφάνειες – πλάκες (καμπύλης μορφής) από Ferrocement οι οποίες στις ακμές της
κάτοψης ενώνονται και
β) εσωτερική δικτύωση από μεταλλικά στοιχεία.
Η μέγιστη κατακόρυφη διάσταση ανάμεσα στις δύο πλάκες είναι 4.5m. Στις πλάκες συναντάμε τρία
διαφορετικά πάχη ανάλογα με τη θέση των προκάτ πλακών στην κάτοψη, με το ελάχιστο να είναι
2.7cm, το μέγιστο 5.7cm και ένα ενδιάμεσο πάχος ίσο με 3.7cm. Στηρίζεται - Αιωρείται σε εκατόν
είκοσι (120) ελατήρια τα οποία μεταφέρουν το φορτίο σε τριάντα κολόνες κυκλικής διατομής
διαμέτρου 40 cm. Ο συγκεκριμένος τρόπος έδρασης του ενεργειακού στεγάστρου σε ελατήρια
αποτελεί την μοναδική εφαρμογή παγκοσμίως.
Για τις αυξημένες απαιτήσεις της κατασκευής, παράχθηκε ένα ισχυρό τσιμεντοκονίαμα αποτελούμενο
από:





Τσιμέντο Portland (OPC) αντοχής 52.5 MPa
Χαλαζιακή Άμμος από την έρημο της Αιγύπτου με διάμετρο κόκκου 1 – 1.3mm
Πυριτική Παιπάλη
Ρευστοποιητή και Σταθεροποιητή ειδικά σχεδιασμένους για τις ιδιαιτερότητες του
συγκεκριμένου έργου, οι οποίοι δεν διατίθενται στο εμπόριο.

Η συρραφή των προκατασκευασμένων στοιχείων έγινε με πιεζόμενο τσιμεντοκονίαμα Ferrocement
και οι ματίσεις έχουν μήκος περίπου 3.500 μέτρων.
Μία ακόμη καινοτομία του έργου είναι ο οπλισμός των προκατασκευασμένων Ferrocement στοιχείων.
Για να μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατασκευή έπρεπε να αναπτυχθεί ένα πλέγμα που δεν ήταν
διαθέσιμο στην αγορά και δεν είχε γίνει ποτέ έστω και σε δοκιμαστικό επίπεδο η παραγωγή του.
Μάλιστα εξαιτίας αυτής της αδυναμίας, υπήρχε η σκέψη να απορριφθεί η λύση του Ferrocement. Το
πρόβλημα ήταν η παραγωγή πλέγματος αποτελούμενο από ράβδους με διαμέτρους 1mm και
ποιότητας B500C. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μηχανικοί του έργου απευθύνθηκαν σε εταιρία από τις
Η.Π.Α. η οποία με τη σειρά της απευθύνθηκε σε εργαστήρια συνεργαζόμενα με την NASA. Η λύση
βρέθηκε από ένα εργοστάσιο της Ιταλίας που ανέλαβε την παραγωγή των πλεγμάτων οπλισμού που
χρησιμοποιήθηκαν τελικά στην κατασκευή του στεγάστρου. Παράχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν
πέντε διαφορετικά πλέγματα:





Πλέγματα διαμέτρου Ø1, καρέ 6x6mm, 400 MPa
Πλέγματα διαμέτρου Ø1.6 , καρέ 15x15mm, B500C
Πλέγματα διαμέτρου Ø2.4 , B500C
Πλέγματα διαμέτρου Ø5 , καρέ 50x50mm, B500C
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 Πλέγματα διαμέτρου Ø10 , καρέ 50x50mm, B500C
Αξίζει να σημειωθεί πως η επικάλυψη είχε πάχος 3mm άρα έπρεπε να βρεθεί και αντίστοιχος
αποστάτης με αυτό το πάχος. Ο αποστάτης κατασκευάστηκε από ABS, το σκληρότερο πλαστικό.
Στην παρακάτω φωτογραφία μπορεί να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του αποστάτη του ΚΠΙΣΝ
συγκριτικά με έναν
κλασικό αποστάτη
του εμπορίου με
πάχος
30
και
40mm.

Σχ. 9 Ο αποστάτης που χρησιμοποιήθηκε στο ΚΠΙΣΝ σε
σύγκριση με τη διάσταση αποστατών του εμπορίου

Το στέγαστρο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί κατασκευή ορόσημο για
την τεχνολογία του Ferrocement. Η τεχνογνωσία που προέκυψε από το έργο και τις απαιτήσεις του
αποτελεί παρακαταθήκη για περαιτέρω έρευνα και εφαρμογή. Το Ferrocement απέδειξε ότι είναι
κατάλληλο να καλύψει αυξημένες ανάγκες μιας κατασκευής και ιδιαίτερα όταν αυτή είναι φέρουσα
(βάρος 4.700 τόνοι). Παρά την μακροχρόνια παρουσία του Ferrocement στην διεθνή βιβλιογραφία, η
τεχνολογική ανάπτυξη του υλικού ήταν και συνεχίζει να είναι περιορισμένη. Το στέγαστρο του
ΚΠΙΣΝ απαίτησε την εξέλιξη των πλεγμάτων οπλισμού που χρησιμοποιούνται και από τις ράβδους
Ø4.2, τα μικρότερα σε διάμετρο πλέγματα στην Ελληνική τουλάχιστον αγορά, έγινε το άλμα για την
παραγωγή πλεγμάτων Ø1 κατηγορίας 400MPa και Ø1.6 κατηγορίας B500C. Είναι η πρώτη
ουσιαστικά φορά που η λέξη “Ferro – Cement” (“Σίδηρο – Τσιμέντο” = Οπλισμένο Σκυρόδεμα)
αποκτά την πλήρη σημασία της κατασκευαστικά, καθώς μέχρι πρότινος το Ferrocement έβρισκε
εφαρμογή σε μη φέροντα στοιχεία (οροφές φερόμενες, περσίδες, όψεις).
Ακολουθούν φωτογραφίες που απεικονίζουν τα παραπάνω στοιχεία που αναφέρθηκαν για το έργο.

Σχ. 10 Σύγκριση πλάκας ΚΠΙΣΝ με δοκιμά στοιχεία πολυκατοικίας και κτιρίων
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Σχ. 11 Τομή του ενεργειακού στεγάστρου. Το ύψος ανάμεσα στις δύο Ferrocement πλάκες
στο κέντρο είναι 4.5 m.

Σχ. 12 Τα δοκάρια των Ferrocement πλακών

Σχ. 13 Η ακμή του στεγάστρου

Σχ. 14 Το ενεργειακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ.
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Σχ. 15 Λεπτομέρεια Όπλισης.
Διακρίνονται τα επάλληλα πλέγματα

Σχ. 16 Τα προκατασκευασμένα στοιχεία μετά τη
σκυροδέτησή τους. Διακρίνονται και οι αναμονές των
πλεγμάτων.

9. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα της Χρήσης του Σκυροδέματος Ferrocement
Όπως κάθε υλικό έτσι και το Ferrocement έχει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.
Αριθμητικά υπερτερούν τα θετικά, όμως μερικά από τα αρνητικά στοιχεία το καθιστούν δυσεύρετο
σαν τρόπο δόμησης στις κατασκευές.
Πλεονεκτήματα
Το κύριο πλεονέκτημα του Ferrocement είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. Παραδείγματος
χάρη, μια πλωτή εξέδρα
α) αν κατασκευαστεί από Ferrocement θα έχει διαστάσεις 5.00 x 7.00 x 1.50 m και θα
χρειαστούν 5 κυβικά μέτρα κονιάματος.
β) αν κατασκευαστεί από συμβατικό σκυρόδεμα θα έχει διαστάσεις 5.00 x 7.00 x 4.00 m και
θα χρειαστούν περισσότερα από 20 κυβικά μέτρα σκυροδέματος.
Συνεπώς για το συγκεκριμένο έργο, με το 25% του όγκου του συμβατικού σκυροδέματος είναι δυνατό
να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα και μάλιστα με μικρότερο πάχος.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως για μία κατασκευή από Ferrocement είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μόνο το ένα τρίτο του τσιμέντου που απαιτείται για μια παρόμοια
κατασκευή, δομημένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό συμβαίνει καθώς το Ferrocement μείγμα
αποτελείται από 60% λιγότερο τσιμέντο.
Από τα παραπάνω παραδείγματα συμπεραίνουμε πως το Ferrocement σε σχέση με το συμβατικό
σκυρόδεμα έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 Είναι κατάλληλο για δόμηση ελαφριών κατασκευών με την ίδια στατική λειτουργεία
 Επιτυγχάνεται οικονομία υλικών έως και 25%
 Είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον όσον αφορά το ενεργειακό αποτύπωμα της παρασκευής
του (τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή του τσιμέντου, το οποίο χρησιμοποιεί σε
μειωμένη ποσότητα)
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Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, το Ferrocement είναι:






Εύκαμπτο και μπορεί να μορφοποιηθεί σε οποιοδήποτε σχεδόν σχήμα
Κατάλληλο για προκατασκευή
Κατάλληλο για φτηνές κατασκευές άρα ιδανικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες
Κατάλληλο για κατασκευές φέροντα οργανισμού
Κατάλληλο για δόμηση λεπτότοιχων διατομών που μπορούν να παραλάβουν σημαντικά
φορτία και ταυτοχρόνως να ικανοποιήσουν αρχιτεκτονικές απαιτήσεις
 Απολύτως στεγανό
 Ανθεκτικό στη φωτιά
και έχει:
 Καλή εφελκυστική αντοχή
 Καλή συμπεριφορά έναντι των ρωγμών
Μειονεκτήματα
 Για κατασκευές με αυξημένες στατικές απαιτήσεις το κόστος των πλεγμάτων οπλισμών είναι
σημαντικό λόγω της απουσίας τυποποίησής τους
 Έλλειψη Εμπειρίας και Τεχνογνωσίας
 Έλλειψη Κανονισμών και Τεχνικών Οδηγιών
10. Συμπεράσματα
Το ειδικό σκυρόδεμα Ferrocement καλύπτει όλα τα κριτήρια για μία οικονομική, οικολογική,
ανθεκτική και με μεγάλες αντοχές σε σχέση με το μικρό πάχος της διατομής των στοιχείων του,
κατασκευή. Προκύπτει όμως ένα εύλογο ερώτημα, «που οφείλεται η περιορισμένη χρήση του γενικά
σε κατασκευές και ειδικότερα σε κατασκευές με στατικό ενδιαφέρον ενώ συνδυάζει όλα τα παραπάνω
πλεονεκτήματα». Ενώ είναι συμφέρον και οικονομικότερο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μίας
περσίδας σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα, το κόστος για ένα έργο με φέροντα στοιχεία
Ferrocement αυξάνεται σημαντικά. Η απάντηση κρύβεται κυρίως στην απουσία της τυποποίησης και
βιομηχανοποίησης του και πιο συγκεκριμένα στην αδυναμία μαζικής παραγωγής πλεγμάτων
οπλισμού με πολύ μικρές διατομές αλλά με υψηλή τάση διαρροής.
Η έλλειψη διεθνών και εθνικών κανονισμών για το Ferrocement είναι σημαντική αλλά προσπελάσιμη
καθώς με τους παρόντες κώδικες του ACI και της RILEM είναι δυνατή η προδιαγραφή:
 της παρασκευής του σκυροδέματος Ferrocement,
 της διαδικασίας ελέγχου των ιδιοτήτων του όπως η εξάπλωση, L-Box κ.α.
 του ελέγχου των μηχανικών ιδιοτήτων του όπως η αντοχή σε κάμψη, θλίψη, εφελκυσμό
Το Ferrocement είναι ένα πολλά υποσχόμενο σύνθετο υλικό και θα μπορούσε να αποτελέσει στο
μέλλον το κυρίαρχο δομικό υλικό για την προκατασκευή, για φέρουσες κατασκευές και συγχρόνως
οικονομικές. Αυτή η εξέλιξη όμως προϋποθέτει την βιομηχανοποίηση και τυποποίηση του
Οπλισμένου Σκυροδέματος Ferrocement.
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